
CAPÍTULO 7 

O BRICS: DESAFIOS PARA O BRASIL
Renato Baumann1

1 INTRODUÇÃO

Já virou lugar-comum, ao se falar do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul), a referência a que o acrônimo foi criado como um instrumento de orientação 
para os clientes de um grande banco de investimento. É menos compartilhada a 
ideia de que o acrônimo significa Big Rapidly Industrializing Countries, isto é, 
Países Grandes que se Industrializam Rapidamente. 

Essa dimensão é importante, porque o grupo inicial compreendia quatro 
países com grande população, grande extensão geográfica (o Brasil tem 8,5 milhões 
de quilômetros quadrados; a China, 9,6; a Índia, 3,3; e a Rússia, 17,1), expressivo 
valor do produto nacional e notável taxa de crescimento no momento de criação 
do grupo. Nada mais natural, portanto, que se vislumbrasse um mecanismo para 
que essas economias tivessem voz mais ativa na governança global: de fato, elas 
eram então responsáveis por boa parte do dinamismo da economia mundial.

O exercício tem início em 2006, com reuniões de chanceleres dos quatro 
países, à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Em 2008 ocorre reunião formal de chanceleres em Ecaterimburgo (Rússia) e no 
ano seguinte tem lugar, na mesma cidade, a primeira Reunião de Cúpula, quando 
foi criado formalmente o BRIC. 

Em dezembro de 2010, a África do Sul começou a participar formalmente do 
grupo, que passou a se chamar BRICS. Com população de 56 milhões de habitantes 
e produto interno bruto (PIB) de US$ 295 bilhões em 2016, a rigor, o país não se 
qualificaria para ser membro do grupo, segundo as dimensões mencionadas. Sua 
inclusão reflete, em grande medida, opção geopolítica: como os quatro membros 
originais estão situados em regiões distintas e uma vez que o objetivo básico era 
influenciar a governança global segundo o interesse das economias emergentes, 
caberia incluir representante do continente africano.

1. Secretário-adjunto de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e professor de economia na Universi-
dade de Brasília (UnB). As opiniões expressas neste capítulo são pessoais e não refletem necessariamente as posições 
dessas instituições.
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O conjunto dos cinco países representa hoje 42,3% da população mundial, 
23,4% do PIB mundial e mais da metade do total de reservas mundiais, o que torna 
esse conjunto algo não desprezível no cenário internacional e o que impõe, ao mesmo 
tempo, aos países-membros custo expressivo sobre eventual decisão de não participar.

Boa parte do PIB conjunto do BRICS, e certamente do volume de reservas, é 
devida à China. De fato, as diferenças pronunciadas entre os cinco países-membros 
suscitam o temor de que o grupo venha a se converter em “China mais quatro”, 
o que significa grau de alinhamento aos interesses chineses mais pronunciado do 
que o desejado inicialmente pelos demais membros.

GRÁFICO 1
O PIB do BRICS (2016)
(Em US$ trilhões)
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Fontes: World Development Indicators – Data (WDI) e Banco Mundial.

O gráfico 1 ilustra o diferencial, em termos de produto nacional, gerado na 
China e nos demais sócios do BRICS. Esse país responde por mais de dois terços 
do valor gerado no grupo. O Brasil ocupa o terceiro lugar, depois da Índia.

Em termos de volume populacional, o peso relativo da China é reduzido 
um pouco, por conta do enorme contingente de indivíduos da Índia (gráfico 2).  
Os dois países têm participação semelhante, da ordem de 44% do grupo, cada um. 
Mas aí se concentra parcela expressiva da população total do mundo. Novamente, 
o Brasil ocupa a terceira posição, com participação de apenas 7%.

A participação chinesa é ainda maior do que seu peso, em termos de PIB e po-
pulação, quando se considera o valor gerado por exportações. Como mostra o gráfico 
3, quase três quartos do valor exportado pelo grupo é de origem chinesa. O segundo 
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colocado, Rússia, vem à distância considerável, com participação de 10%, e o Brasil 
aparece em quarto lugar, depois da Índia, com participação de apenas 6%. 

GRÁFICO 2
População no BRICS (2016)
(Em milhões)
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GRÁFICO 3
BRICS: participação no valor exportado (2016)
(Em %)
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Essas diferenças entre os sócios no grupo levaram, de forma inevitável, à 
necessidade de identificar os interesses comuns, convergentes, que pudessem 
mobilizar o grupo para seu propósito inicial de influenciar a governança global. 
A próxima seção mostra de forma resumida os principais traços da evolução do 
grupo no tempo. A terceira seção discorre sobre, talvez, o maior trunfo do grupo 
até o momento, a criação do Novo Banco de Desenvolvimento. A seção seguinte 
discute alguns desafios identificáveis, impostos ao desempenho futuro do grupo. 
A quinta seção traz dados sobre as relações econômicas do Brasil com os demais 
integrantes do BRICS. A última seção discute alguns dos desafios para o Brasil no 
tocante à sua participação no grupo. 

2 A EVOLUÇÃO DO GRUPO

Desde seu início, em 2009, a agenda do BRICS partiu da ênfase nas alterações 
desejadas na governança global para um crescente componente político explícito 
e a identificação de novas áreas de cooperação, como indica uma visão breve até 
do próprio tamanho das declarações que se seguiram a cada Reunião de Cúpula:

• I Cúpula – Ecaterimburgo: 16 artigos;

• II Cúpula – Brasília: 33 artigos;

• III Cúpula – Sanya: 32 artigos;

• IV Cúpula – Nova Delhi: 50 artigos;

• V Cúpula – Durban: 47 artigos;

• VI Cúpula – Fortaleza: 72 artigos;

• VII Cúpula – Ufá: 77 artigos;

• VIII Cúpula – Goa: 109 artigos; e

• IX Cúpula – Xiamen: 71 artigos.

Em Ecaterimburgo (2009), a preocupação maior era com o papel do G20 
para lidar com a crise financeira, os critérios para uma nova arquitetura financeira 
internacional, o apoio ao sistema multilateral de comércio e a cooperação em ci-
ência, energia e educação, assim como em assistência humanitária internacional. 
Praticamente, a única referência de cunho mais político foi a condenação de todas 
as formas de terrorismo.

Em Brasília (2010), reitera-se a visão conjunta com relação ao papel do G20, 
à demanda por reformas da arquitetura financeira internacional e ao apoio à Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC). Aparece de forma explícita a cooperação na 
agricultura e no desenvolvimento de energia limpa. A dimensão política repete o 
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repúdio ao terrorismo e inclui a solidariedade ao Haiti, pelo terremoto. Assume-se 
o compromisso de publicar de forma conjunta as estatísticas nacionais. De fato, a 
condenação ao terrorismo passará a ser uma constante nas declarações subsequentes.

Em Sanya (2011), a maior novidade é a incorporação da África do Sul. Além 
de reiterar o apoio ao G20 e à necessidade de reforma financeira internacional, à 
dimensão econômica são acrescentados: o debate sobre o uso de novas moedas, a 
regulação do mercado de commodities, o compromisso de aprofundar o comércio 
e os investimentos entre os países do BRICS, e o apoio ao desenvolvimento da 
África. O lado político da declaração agora inclui a reforma do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas (CSNU) e a preocupação com a turbulência no Oriente 
Médio, no norte da África e na África Ocidental, com menção específica à Líbia.

Em Nova Delhi (2012), repetem-se os apelos por alteração na arquitetura 
financeira internacional, pela preocupação com energia e com os preços das com-
modities, pelo apoio ao G20 e à OMC, e pelo ideal de intensificar os vínculos 
comerciais e de investimento entre os cinco países. A grande novidade, do lado 
econômico, é o anúncio da criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS. Do 
lado político, há manifesta preocupação com a situação no Oriente Médio, no norte 
da África e na Síria; é reconhecido o direito do Irã de desenvolver energia nuclear 
pacífica; e é dado apoio ao combate a drogas ilícitas no Afeganistão.

Em Durban (2013), voltam os apelos por alteração na arquitetura financeira 
internacional, pela preocupação com energia e com os preços das commodities, pelo 
apoio ao G20 e à OMC, e pelo ideal de intensificar os vínculos comerciais e de 
investimento entre os cinco países. Além disso, no âmbito econômico, é dado apoio 
à criação do Banco de Desenvolvimento e ao Arranjo Contingente de Reservas. Há 
explícita ênfase no desenvolvimento do continente africano, e é reconhecida, de 
forma geral, a importância das empresas estatais e das pequenas e médias empresas. 

No componente político, reitera-se o apoio ao desenvolvimento da energia 
nuclear no Irã com fins pacíficos, e é explicitada preocupação com Síria, Palestina, 
Afeganistão, África Ocidental, República Centro-Africana e Congo. São identi-
ficadas, ademais, “novas áreas de cooperação”: fórum diplomático, cooperação 
anticorrupção, empresas estatais, agências de controle de drogas, secretariado virtual 
do BRICS, diálogo sobre investimento, turismo, energia e esportes.

Em Fortaleza (2014), explicita-se o objetivo de elevar, em cinco anos, o PIB 
coletivo em mais de 2% das trajetórias então observadas. São adotadas algumas 
iniciativas pontuais, como acordo entre os institutos de estatística para homogeneizar 
metodologias, acordo para cooperação técnica entre as agências de crédito e garantia 
às exportações, sinalização de bons propósitos quanto à cooperação na administração 
tributária e início de discussão de código para disciplinar o uso do espaço exterior. 
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A dimensão internacional extrabloco é retomada. Ocorre sessão conjunta com 
os chefes de Estado dos países sul-americanos, e a declaração menciona preocupação 
com a situação em um conjunto de países: Nigéria, Mali, Sudão do Sul, República 
Centro-Africana, Congo, Síria, Irã, Afeganistão, Iraque e Ucrânia. 

Em Fortaleza e nas seguintes reuniões de cúpula, há manifestação explícita 
de inconformismo com a falta de implementação da alteração de quotas no Fundo 
Monetário Internacional (FMI), aprovada em 2010, assim como manifestação de 
apoio reiterado ao papel da OMC. Chama atenção ainda que, nas declarações de 
cúpula subsequentes, são recorrentes a preocupação com as drogas e a manifesta-
ção do compromisso de contribuir para a solução do conflito árabe-israelense. Da 
mesma forma, passa a ser recorrente a manifestação de preocupação com o uso 
do espaço exterior.

Em Ufá (2015), explicita-se preocupação com a lenta e frágil recuperação 
econômica global. Condenam-se as políticas de imposição de sanções econômicas 
a países, e é adotada estratégia para a parceria econômica do BRICS, com diretrizes 
para a expansão do comércio e investimento, a cooperação energética, agrícola, 
industrial e em processamento de minérios, a cooperação em ciência, tecnologia e 
inovação, a cooperação financeira, a conectividade e a cooperação em tecnologias 
de informação e comunicação (TICs). 

É feito reconhecimento do potencial para o uso das moedas nacionais nas 
transações entre os países-membros, assim como é sinalizado esforço conjunto 
para melhorar as políticas de defesa da concorrência. No âmbito extraBRICS, 
há referência à situação na Síria, no Iraque, no Irã, no Afeganistão, na Ucrânia, 
na Líbia, no Sudão do Sul, na Somália, em Mali, no Congo, em Burundi e na 
República Centro-Africana.

Em Goa (2016), os cinco países comemoram a aprovação do primeiro conjunto 
de operações do Banco de Desenvolvimento. Há demanda explícita por reforma 
da ONU, sobretudo seu Conselho de Segurança, com apoio à participação do 
BRICS. É explicitado o objetivo de usar a política fiscal para promover o cresci-
mento econômico e a inclusão social, e são enfatizados os processos de integração 
regional. É dada ênfase à importância do uso de energias limpas.

Pela primeira vez, há referência à relevância das cadeias globais de valor, e 
são reiteradas as preocupações com a corrupção. Há referência à possível criação 
de agência de risco interna do BRICS.

No âmbito regional, há sessão conjunta com os líderes da Iniciativa da Baía 
de Bengala para Cooperação Econômica e Técnica Multissetorial. E a declaração 
manifesta preocupação com a situação no Oriente Médio, no Norte da África, no 
Haiti, na Síria e no Afeganistão.
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Em Xiamen (2017), a cooperação econômica entre os membros do grupo se 
baseia na implementação da Estratégia para a Parceria Econômica do BRICS. São 
ressaltados os compromissos em termos de facilitação de comércio e de investimento, 
conectividade e compartilhamento ampliado de políticas, troca de informações, 
construção de capacidades, comércio de serviços, comércio eletrônico, cooperação 
em direitos de propriedade intelectual e outros. É enfatizada a necessidade de se 
regularem os processos migratórios.

É dada ênfase à cooperação financeira entre os membros do BRICS. Anuncia-
-se a criação de um Fundo de Preparação de Projetos em Parceria Público-Privada 
(PPP), assim como é incentivada a cooperação em termos dos padrões contábeis 
e de auditoria, de modo a estabelecer as bases para a conectividade do mercado 
de títulos entre os países do BRICS. É assumido o compromisso de promover o 
desenvolvimento dos Mercados de Títulos em Moeda Local e estabelecer um Fundo 
de Títulos em Moeda Local do BRICS.

Os bancos de desenvolvimento dos cinco países passam a adotar linha de 
crédito em moeda local interbancária e cooperação interbancária na classificação 
de crédito. É criada uma força-tarefa conjunta do BRICS em gerenciamento 
de risco de desastres. No rol das preocupações com a situação de outros países, 
são mencionados a Síria, o Iraque, a República Democrática da Coreia, o Irã, o 
Afeganistão, o Turquistão Oriental e o Uzbequistão.

Além desses pontos destacados nas diversas declarações de cúpula, cabe 
registrar a crescente busca de mecanismos de conhecimento mútuo e ação con-
junta, com a realização de reuniões ministeriais e criação de grupos de trabalho no 
âmbito dos ministérios de Comércio, Agricultura, Saúde, Ciência e Tecnologia, 
Turismo, Educação, Esporte, Cultura e Assuntos de Segurança. Foram criados o 
Fórum Empresarial e o Fórum Acadêmico do BRICS (2009); o Fórum de Cidades 
Irmãs do BRICS (2011); o Conselho dos Think-Tanks e o Conselho Empresarial 
do BRICS (2013). Foi estabelecido (2010) o Grupo BRICS na Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

A análise das declarações de cúpula e a criação dessas diversas instâncias 
mostram claramente crescente diversidade de dimensões que são consideradas pelo 
grupo. Em parte, isso reflete a necessidade de ampliar o conhecimento mútuo e 
promover iniciativas para consolidar maior uniformidade de propósitos e, assim, 
ampliar a capacidade de atuação conjunta no cenário internacional.

É notável ainda a preocupação do grupo em se mostrar amigável na relação 
com terceiros países, tanto pelas reuniões com líderes dos países vizinhos quanto 
pelas manifestações de preocupação com a situação em diversas partes do globo. 
Da perspectiva dos objetivos iniciais que motivaram a criação do grupo, não é clara 
a razão para as recorrentes referências às áreas conflitivas do planeta. 
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Essa diversidade temática torna menos nítidos os principais propósitos do 
grupo, e isso é um risco à sua sobrevivência no longo prazo. Há que se reconhecer, 
contudo, que esses riscos são, ao menos em parte, mitigados pela criação de duas 
iniciativas conjuntas de expressão: o acordo contingente de reservas e o Banco de 
Desenvolvimento do BRICS. O sucesso do grupo passou a ficar intrinsecamente 
relacionado ao sucesso dessas iniciativas.

O mecanismo de reservas contingentes é algo que, por definição, só poderá ser 
avaliado se, e quando, ocorrer crise de liquidez em algum dos membros e tornar-se 
necessário recorrer ao apoio dos sócios. É prematuro qualquer juízo de valor. Já o 
Banco de Desenvolvimento do BRICS permite algumas considerações desde logo, 
e a próxima seção traz algumas informações a esse respeito.

3 O BANCO DO BRICS

O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) foi lançado oficialmente em julho de 
2015. O acordo para viabilizar sua divulgação no prazo acordado compreendeu a 
aceitação de sua sede em Xangai, com um primeiro presidente indiano.

O banco procura ser algo distinto das demais instituições multilaterais exis-
tentes. Seus princípios operacionais compreendem o desenvolvimento sustentável, 
os interesses sociais e ambientais, a mudança climática, a conservação de recursos 
naturais, a disseminação de conhecimento e a igualdade de gênero.

O capital autorizado é de US$ 100 bilhões, sendo o capital subscrito de US$ 
50 bilhões. Há contribuição equitativa de capital e poder de voto entre os membros 
fundadores. Os membros do BRICS detêm, e pretendem manter, 51% do capital.

Os empréstimos são feitos em dólares estadunidenses, exceto nos projetos na 
China, que são financiados em renminbi (¥). O NBD conseguiu, recentemente, 
avaliação AAA por uma agência chinesa de avaliação de risco, mas sua meta é con-
seguir boa aceitação igualmente pelas principais agências de risco internacionais.

Até o momento, o NBD aprovou sete projetos de empréstimo, dois na Índia 
(39% do valor total) e dois na China (24%). A participação do valor financiado, 
nos demais sócios, é bem menor: Brasil, 19%; África do Sul, 12%; e Rússia, 6%. 

Dos projetos aprovados, 78% são na área de energia e 22%, na área de trans-
porte. A primeira aprovação foi para o Brasil, embora não tenha sido propriamente 
financiamento de um projeto: em abril de 2017, o NBD aprovou linha de crédito 
de US$ 300 milhões para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), destinada ao financiamento de projetos relacionados à geração e 
à transmissão de energia renovável, com um conjunto de subprojetos em energia 
solar, eólica, hídrica e outras, com capacidade adicional de 600 MW.
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Um dos problemas do banco é a ampliação do seu fôlego financeiro. Recen-
temente, o NBD emitiu green bonds na China, no valor de ¥ 3 bilhões em cinco 
anos, e a maior parte dos sócios quer ampliar o número de participantes no capital 
do banco.

Formalmente, a participação está aberta a todos os países-membros da ONU. 
No entanto, a Rússia não aceita a participação dos países que impõem restrições a 
interesses russos, o que elimina boa parte das economias com maior potencial de 
participar com adição de capital.

A percepção de que há limitações até aqui, por parte do NBD, para conseguir 
bons projetos no Brasil (diferentemente dos demais membros do BRICS) levou a 
negociações (em andamento, no momento de preparação deste texto) para ativi-
dades de cofinanciamento com o Banco de Desenvolvimento da América Latina2 

(CAF) e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata3 (Fonplata).

Seja como for, a existência de um banco de desenvolvimento com essas ca-
racterísticas peculiares – é a primeira instituição multilateral não regional desde 
Bretton Woods, compreende sócios com interesses diversificados, pretende ser 
expedito na análise dos processos, pretende adotar menos condicionalidades que 
os bancos existentes, pretende privilegiar a dimensão do desenvolvimento etc. – 
naturalmente implica a necessidade de que seu funcionamento seja de tal modo, 
que possa ser aceito pela comunidade financeira internacional como isento de 
pressões políticas e adepto das boas práticas bancárias.

O conjunto de dúvidas com relação ao futuro do NBD é alentado. Entre 
outras muitas, podem ser mencionadas as questões a seguir.

1) Em um mundo de cadeias globais de produção, o NBD financiará pro-
jetos nos próprios membros do BRICS, mas também em outros países 
em desenvolvimento?

2) Quais os critérios para a seleção de projetos e países, governança e garantia 
de retorno dos recursos?

3) O controle do capital (51%) permanecerá sob o domínio do BRICS?

4) Qual o risco de captura pelos interesses dos países-membros, e até que 
ponto isso pode afetar a adoção de boas práticas de desempenho bancário?

5) No caso da China, de que modo o NBD poderá vir a ser usado como 
instrumento para viabilizar o uso ampliado do renminbi? Isso é de inte-
resse dos demais sócios?

2. Banco de Desarrollo de América Latina.
3. Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.
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6) Poucos dias depois do lançamento do NBD, a China anunciou a criação 
do Banco Asiático para Investimentos em Infraestrutura, mais aberto à 
captação de recursos de terceiros. Até que ponto as duas instituições terão 
ação complementar ou concorrencial?

A própria instituição-âncora do BRICS tem sido, portanto, objeto de con-
trovérsia. No entanto, os desafios do grupo em conjunto são ainda mais amplos. 

4 DESAFIOS AO BRICS

As seções anteriores já mencionaram um desafio estrutural que paira sobre o BRICS, 
o risco de se converter em “China mais quatro”, significando, com isso, construir 
agenda conjunta e definir formas de atuação que correspondam predominantemente 
aos interesses de apenas um dos membros do grupo.

Também já foi mencionado o fato de que o BRICS foi criado com o obje-
tivo básico de influenciar a governança global, mas a agenda agora compreende 
reuniões de ministros das Finanças, de Ciência e Tecnologia, da Agricultura, 
do Meio Ambiente, da Saúde e do Trabalho; assessores de segurança nacional; 
presidentes de bancos centrais; autoridades que tratam de desastres naturais; 
conselho de empresários e conselho de think-tanks; fórum parlamentar; festival 
de cultura; e Fórum de Cooperação entre Cidades Irmãs e Governos Locais. 
O risco implícito é de um excessivo grau de dispersão de propósitos, dificul-
tando a identificação dos objetivos básicos. Isso certamente afeta o ritmo de 
comprometimento dos diversos agentes, uma vez que não fica clara a direção 
a ser tomada.

As crises econômicas recentes e as mudanças políticas ocorridas em alguns 
dos membros reduziram o grau de afinidade do grupo, em comparação com o 
momento de sua constituição. Além disso, o comércio intrabloco não evoluiu 
como desejado: em 2012 havia o compromisso de elevar o comércio de US$ 230 
bilhões para US$ 500 bilhões anuais até 2015. Mas em 2016 esse comércio pouco 
superou US$ 300 bilhões. 

Seja como for, as atividades desenvolvidas até aqui são basicamente situadas em 
zona confortável de temas não controversos e que não provocam diferenças bilaterais.

Listam-se, a seguir, outros temas que permanecem em aberto.

1) Ao se considerarem os membros do BRICS, é mais fácil identificar seu 
consenso negativo (inconformidade com a arquitetura financeira interna-
cional, com a distribuição de quotas no FMI e no Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, com a excessiva liquidez 
internacional, que afeta suas políticas cambiais, com o ajuste fiscal adotado 
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nas economias industrializadas, com a composição do CSNU etc.) do 
que uma agenda positiva e pró-ativa para lidar com essas questões. Essa 
dificuldade para identificar uma agenda positiva permanece, mesmo 
depois de não menos que nove reuniões de cúpula.

2) Nos processos de escolha para os cargos máximos do FMI e do Banco 
Mundial, não é possível conseguir consenso entre os cinco membros. 
Resta a dúvida sobre se esses foram episódios isolados ou a prova da 
dificuldade de conseguir convergência de propósitos.

3) Algo semelhante ocorre com relação às postulações para assentos 
permanentes no CSNU. Em que pesem reiteradas manifestações de 
apoio às candidaturas dos países-membros, o fato de eles terem se 
apresentado com outros candidatos tem sistematicamente impedido 
a aprovação de sua participação. Fica a dúvida sobre como seria se as 
candidaturas fossem feitas de forma isolada, individualmente. Se é que 
isso é factível politicamente.

4) Como visto anteriormente, nas reuniões de cúpula mais recentes do 
BRICS, tem sido habitual haver reunião dos chefes de Estado com suas 
contrapartes de países vizinhos aos cinco membros. Isso sinaliza interesse 
em contar com o apoio das bases regionais e, eventualmente, a inclusão 
desses países vizinhos nos processos produtivos e de investimento por 
parte do BRICS. Até esse ponto, a China tem sido, de longe, o país mais 
ativo nesse sentido, com processos produtivos altamente integrados com 
seus vizinhos. 

A questão pouco clara, do ponto de vista do grupo, é quanto ao papel das 
bases regionais para os países do BRICS, uma vez que há marcadas diferenças 
entre eles: a Rússia mantém relações que são predominantemente herança dos 
tempos soviéticos; a Índia tem relações comerciais mínimas com os vizinhos; e a 
África do Sul exerce forte influência sobre as economias menores, membros da 
União Aduaneira da África Austral4 (SACU). O caso do Brasil, como sabido, é 
intermediário, em termos de intensidade das relações econômicas, e pouco claro, 
com relação a propósitos na relação com os vizinhos. 

Um desafio importante ao grupo é a chamada Iniciativa One Belt, One Road 
(OBOR), lançada pela China. Com volume de recursos envolvidos da ordem de 
mais de doze vezes os valores atualizados do Plano Marshall, é certamente uma das 
mais, senão a mais, importante iniciativa em curso no planeta hoje, em termos de 
investimentos em infraestrutura.

4.  Originalmente, Southern African Customs Union, trata-se de união aduaneira constituída por África do Sul, Namíbia, 
Botsuana, Lesoto e Suazilândia.
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A OBOR promoverá, na Ásia Central, projetos para fomentar a produtividade 
industrial. No sul da Ásia, promoverá projetos em infraestrutura e, no norte da 
África, a área econômica no Canal de Suez, mais investimentos em portos marí-
timos e transporte terrestre.

A questão que a OBOR suscita é até que ponto ela é compatível com o for-
talecimento do BRICS. Se ela estimula a competitividade dos países participantes, 
ao reduzir os custos de transporte e viabilizar melhorias na produtividade, existe 
o risco de que isso provoque desvio de comércio dentro do próprio grupo, uma 
vez que dois de seus membros – Brasil e África do Sul – não participam dela, por 
razões geográficas.

Em parte, para lidar com esses temores, a China recentemente mudou o 
nome para Belt and Road, incluindo seus investimentos na África e na América 
Latina como parte do mesmo processo. Estão por ver-se os exatos efeitos desse 
conjunto de iniciativas.

Outro desafio ao grupo é o desejo da China de ampliar o número de países-
membros do BRICS. Para a Reunião de Cúpula de 2017, a China convidou Guiné, 
Egito, Tajiquistão, Tailândia e México. Essa não é, contudo, posição que encontre 
simpatia, por enquanto, de parte dos demais membros do grupo.

Em que pesem essas dúvidas com relação ao desempenho futuro do grupo, con-
tudo, há razões para algum otimismo. Na última Reunião de Cúpula, em Xiamen, 
o presidente Xi Jinping anunciou a criação de um fundo de R$ 250 milhões para 
incentivar a integração econômica entre os cinco membros do BRICS, e a China 
fará aporte de mais de US$ 4 milhões no NBD, para operações de longo prazo.

Além disso, os bancos de desenvolvimento dos cinco países decidiram criar 
linhas de crédito em moeda local por meio do Interbank Cooperation Mechanism 
(ICM), o que deverá estimular o uso de moedas alternativas ao dólar, e haverá coo-
peração (troca de metodologia entre os bancos e recomendação de uso de rating fora 
das três grandes agências internacionais) nas avaliações internas de risco de crédito.

Só o tempo mostrará o grau de efetividade dessas iniciativas. Por enquanto, 
cabe especular sobre o interesse do Brasil em participar do grupo. 

5 O BRASIL E O BRICS: RELAÇÕES ECONÔMICAS

A relação do Brasil com o BRICS é peculiar. Como mostra o gráfico 4, o grupo é 
importante para o desempenho exportador brasileiro, tendo absorvido, em 2016, 
quase um quarto do valor total das exportações brasileiras.
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GRÁFICO 4
O BRICS como mercado: importância do BRICS para as exportações brasileiras (2016)
(Em %)

23

77

BRICS Outros

Fontes: WDI e Banco Mundial.

Da perspectiva das importações, o grupo representa percentual semelhante, 
em torno de um quinto do valor total importado, como indica o gráfico 5. 

GRÁFICO 5
O BRICS como fornecedor: importância do BRICS para as importações brasileiras (2016)
(Em %)
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79

BRICS Outros

Fontes: WDI e Banco Mundial.
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Em grande medida, esses percentuais refletem as transações bilaterais com 
a China, como indicado nos gráficos 6 e 7: o comércio com esse país representa, 
tanto para as exportações quanto para as importações, mais de 80% do comércio 
do Brasil com o conjunto do BRICS.

GRÁFICO 6
O peso da China nas exportações brasileiras (2016)
(Em %)

84

16

China Outros BRICS

Fontes: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) e Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Esses números agregados refletem situação peculiar, praticamente imutável 
há alguns anos: as exportações do Brasil para os demais integrantes do BRICS 
concentram-se em produtos primários ou de baixo componente tecnológico, en-
quanto as importações dos seus parceiros no grupo são de produtos mais elaborados.

E mais: diversos exercícios têm mostrado que o número de produtos em que 
o Brasil tem vantagens comparativas é bem menor do que no caso dos demais 
membros do BRICS (à exceção da Rússia), refletindo grau de diversificação de 
pauta e de competitividade bastante reduzido, em termos comparativos.

Por exemplo, Baumann, Araujo e Ferreira (2010) mostraram que, para os 
primeiros quatro sócios do grupo, o número de produtos com vantagens com-
parativas reveladas, no caso do Brasil, é bem menor que nos casos da China e da 
Índia, e só maior que na Rússia.
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GRÁFICO 7
O peso da China nas importações brasileiras (2016)
(Em %)

83

17

China Outros BRICS
Fontes: SECEX e MDIC.

As políticas comerciais externas do bloco são igualmente distintas: quando 
comparadas as tarifas nominais praticadas em cada país-membro do BRICS, o 
Brasil se destaca como a economia com percentuais mais elevados, como mostra 
o gráfico 8.

GRÁFICO 8
As tarifas médias ponderadas do BRICS (2015)
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Fonte: World Integrated Trade Solution (WITS).
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Esse não é, evidentemente, o único indicador de grau de abertura. Outras 
medidas, como a incidência de barreiras não tarifárias, o percentual de tarifas con-
solidadas etc., devem ser consideradas numa análise comparativa mais ampla. Mas 
a diferença indicada no gráfico 8 é sugestiva de que a economia brasileira pratica 
um grau de abertura comercial mais limitado.

Ao considerar as estruturas de tarifas consolidadas na OMC para quatro 
membros do BRICS (a Rússia só recentemente entrou para a OMC), vê-se que, 
para o Brasil, o percentual mais elevado é o de cereais, com 51%.5 E há outros seis 
setores com percentuais entre 40% e 43%. Todos os demais têm percentuais abaixo 
de 39%. Uma peculiaridade brasileira é que o país possui a menor diferença entre 
as alíquotas consolidadas máximas e médias, sugerindo maior homogeneidade nas 
alíquotas consolidadas em cada setor.

No caso da China, a alíquota média mais alta é de 33% para fumo. Ela é 
seguida de dez setores com alíquotas entre 20% e 26%, sendo as demais alíquotas 
menores que 19%.

Na Índia a alíquota média mais elevada é a de gorduras e óleos animais, com 
196%, seguida de bebidas, com 150%, e preparações alimentícias e fumo, ambas 
com 133%. Os setores produtores de alimentos e fumo têm, em geral, alíquotas 
médias superiores a 100% e os demais, alíquotas médias em torno dos 40%. 

No caso da África do Sul, o setor de bebidas é o setor com alíquota média 
mais elevada, com 134%. É o único setor desse país com alíquota média acima de 
100%. Outros casos notáveis são os da indústria de moagem, com 76%; açúcar, com 
70%; e produtos lácteos, com 66%. Os demais setores têm alíquota média de 18%. 

A julgar em termos de nível de tarifas consolidadas, portanto, a economia 
mais fechada do BRICS é a Índia, seguida por Brasil, China e África do Sul.

Existem diferenças entre os membros do BRICS quanto aos fluxos de inves-
timento entre os cinco países. Em 2015 o investimento estrangeiro direto (IED) 
greenfield intraBRICS correspondeu a 10% do total dos investimentos externos 
desses cinco países. Mas isso é predominantemente um fluxo bilateral entre a China 
e a Índia. As tabelas 1 e 2 mostram as indicações para o decênio entre 2003 e 2013. 

Os dados desagregados desses fluxos indicam que os investimentos bilaterais, 
nesse período, foram predominantemente do tipo resource-seeking, focados na 
exploração de recursos naturais.

5. Dados do WITS.
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TABELA 1
Investimento direto greenfield entre os membros do BRICS (2003-2013)
(Em US$ milhões)

Países de origem
Países de destino

Brasil China Índia Rússia África do Sul Total

Brasil - 1.613 462 528 25 2.628

China 12.769 - 14.273 12.272 1.818 41.133

Índia 3.568 10.622 - 2.511 5.381 22.082

Rússia 117 5.895 4.976 - 1.377 12.365

África do Sul 1.352 7.761 574 326 - 10.013

Total 17.806 25.891 20.286 15.637 8.601 88.220

Fonte: fDi Markets.

TABELA 2
Balanço intraBRICS dos IEDs greenfield (2003-2013)
(Em US$ milhões)

Brasil China Índia Rússia África do Sul

IED em outros BRICS (A) 2.628 41.133 22.082 12.365 10.013

IED recebido de outros 
BRICS (B)

17.806 25.891 20.286 15.637 8.601

Resultado líquido 
(A-B)

-15.178 15.242 1.796 -3.272 1.412

Fonte: fDi Markets.

Em termos de valores acumulados no período considerado, mais da metade 
dos IEDs de cada membro do BRICS esteve distribuída da seguinte forma:

• Brasil – na China: siderurgia, alimentos e serviços financeiros; na Rússia: 
alimentos e automóveis; na Índia: metais; e na África do Sul: automóveis;

• Rússia – no Brasil, na Índia e na China: carvão, petróleo e gás natural; 
e na África do Sul: siderurgia;

• Índia – no Brasil: energias renováveis e siderurgia; na China: automóveis, 
serviços financeiros, software e tecnologia da informação (TI); na Rússia: 
carvão, petróleo e gás natural, automóveis e farmacêutica; e na África do 
Sul: carvão, óleo e gás natural e energias renováveis;

• China – no Brasil: siderurgia e automóveis; na Rússia: mineração, auto-
móveis e construção civil; na Índia: mineração e siderurgia; e na África 
do Sul: siderurgia e automóveis; e

• África do Sul – no Brasil e na Rússia: mineração; na Índia: serviços fi-
nanceiros e mineração; na China: carvão, petróleo e gás natural.
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Há evidente predominância de investimentos em recursos naturais. Isso tende 
a perpetuar o tipo de relação “Norte-Sul”, que caracterizou o comércio intraBRICS 
nos últimos anos, com a China apresentando posição dominante no mercado de 
manufaturados e grau expressivo de diversificação de pauta exportadora e os demais 
membros do BRICS sendo beneficiados pela crescente demanda – sobretudo por 
parte da China e da Índia – por alimentos e minerais. Uma relação pouco estável 
no longo prazo.

Algo é possível dizer com relação ao período mais recente, no caso dos inves-
timentos chineses no Brasil. A Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN), do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), construiu uma base 
de dados com informações procedentes de diversas fontes. Foi detectado que, no 
período entre 2003 e setembro de 2017, houve anúncio de 247 projetos a serem 
financiados com recursos de empresas chinesas, dos quais 91 foram confirmados. 
Os montantes envolvidos são de US$ 117 bilhões, sendo US$ 50 bilhões corres-
pondentes aos projetos efetivados.

Em termos de valor, a maior parte (24%) está concentrada na indústria 
de extração de petróleo e gás natural, seguida pelo setor de energia elétrica e gás 
(geração, transformação e distribuição), com 23% do valor total. O terceiro setor 
mais relevante, a extração de minerais metálicos, corresponde a apenas 12% do 
valor investido. Em relação ao número de projetos, a incidência maior é na fabri-
cação de veículos automotores, com 57 projetos; seguido de energia elétrica e gás 
(geração, transformação e distribuição), com 27 projetos; telecomunicações, com 
22 projetos; e serviços financeiros e fabricação de máquinas e equipamentos para 
a construção, ambos com 22 projetos.

Esse processo de diversificação setorial dos projetos de investimento da China 
é visível e intensamente crescente nos últimos anos. É positivo que os recursos não 
sejam internalizados apenas para a provisão de recursos primários. No entanto, 
persiste a impressão de que, mesmo essa diversificação, não é suficiente para, ou 
não é orientada na direção de, compensar a economia brasileira por eventuais 
perdas associadas à consolidação da Iniciativa Belt and Road.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: DILEMAS PARA O BRASIL

A existência do BRICS tem implicações geopolíticas. Afinal de contas, essa é a 
dimensão que levou à própria criação do grupo. Mas a participação no grupo 
parece se dar mais por inércia (como nas negociações da Área de Livre Comércio 
das Américas – Alca, mesmo quem não concordava participava, pelo custo de estar 
fora) do que por interesse objetivo claro. 

Por ser assim, a questão que se coloca é esta: existe alguma certeza com relação 
à qual seria o custo de “não participar do BRICS”? Isto é: A “carteirinha de sócio 
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do BRICS” dá direito a benefícios identificáveis? As seções anteriores mostraram 
que as dimensões das economias envolvidas nesse exercício sinalizam claro potencial 
de complementaridade, que, até o momento, não se revelou de forma inequívoca. 
Mas é razoável imaginar que a alternativa de sair do grupo provavelmente implicaria 
custos elevados, em termos de oportunidades perdidas.

Um dos problemas das avaliações acerca do BRICS – sobretudo de parte dos 
analistas mais céticos – é que ignoram o fato de que o bloco não foi constituído 
com a pretensão de se tornar uma nova Bretton Woods. Existe uma tendência a 
inferir, com base nas projeções que apontam a importância global crescente das 
cinco economias nas próximas décadas, que elas já deveriam ter poder para mudar 
as regras do jogo econômico-financeiro internacional, o que ainda não ocorreu. É 
importante ter claro que o jogo será jogado – por mais algum tempo – segundo as 
regras existentes. Os avanços possíveis na construção da agenda comum do BRICS 
parecem ser necessariamente pontuais e graduais.

Num mundo de cadeias globais de produção e intensificação de comple-
mentaridades produtivas, o NBD financia projetos de investimento no próprio 
BRICS, mas se espera que também em outros países em desenvolvimento. Isso 
impõe a necessidade de se definirem não apenas critérios para seleção de projetos 
e países, governança e garantia de retorno dos recursos, mas também cuidar para 
que isso não reforce de forma diferenciada entre o BRICS a competitividade de 
alguns países que têm apostado na interação produtiva regional. 

Nesse sentido, cabe ao Brasil ter mais proatividade na identificação de projetos 
que possam vir a ser financiados por esse banco, e que possam vir a contribuir para 
a competitividade dos processos produtivos nacionais, de modo que permitam a 
competição com os outros países beneficiados pelo estímulo à sua participação 
em cadeias de valor.

Relacionado com o anterior, cabe ter mais clareza com relação ao papel das 
bases regionais para os países do BRICS. A China tem sido muito ativa nesse sen-
tido (processo produtivo integrado), e a Rússia mantém relações que são herança 
dos tempos soviéticos. A Índia estabelece relações comerciais mínimas com os 
vizinhos do sul da Ásia, e a África do Sul exerce forte influência sobre, basicamente, 
as economias menores, membros da SACU. 

No caso do Brasil, não é claro, até o momento, o grau de empenho para 
construir base econômica conjunta com os vizinhos para aumentar sua presença 
no cenário internacional. A sinalização dada, com base nas reuniões dos chefes de 
Estado do BRICS com os países vizinhos, a cada reunião de cúpula, pode vir a 
intensificar vínculos por parte dos outros sócios do grupo, e, com isso, intensificar 
seus ganhos de competitividade. Cabe ao Brasil também, nesse ponto, desenvolver 
com mais clareza o que pretende nesse sentido.



Política Externa Brasileira em Debate:  
dimensões e estratégias de inserção internacional no pós-crise de 2008

186 | 

Os dados mostrados aqui indicam que o Brasil é, de longe, o maior receptor 
“líquido” dos investimentos intrabloco. Pode-se questionar a concentração setorial 
desses recursos, predominantemente focados em setores intensivos em recursos 
naturais e, mais recentemente, em infraestrutura. É de se perguntar, contudo, até 
que ponto os parceiros no grupo não poderão vir a demandar maior equilíbrio 
nesses fluxos bilaterais.

Como sócio fundador do NBD, o Brasil, assim como os demais membros 
do BRICS, tem de aportar um volume de recursos anuais. No caso brasileiro, o 
montante envolvido está entre as maiores contribuições feitas de forma regular a 
organismos multilaterais. Isso impõe ao país o desafio de procurar maximizar os 
benefícios associados a esse desembolso, o que implica estimular o financiamento, 
por parte do NBD, de projetos sediados aqui. Algo ainda no campo das expectativas.

A China está implantando a iniciativa mais importante no planeta, dado o 
volume de recursos envolvidos e o número de economias potencialmente bene-
ficiadas. Como já descrito, o sucesso dessa iniciativa poderá acarretar desvio de 
comércio em detrimento das economias brasileira e sul-africana, para considerações 
apenas no âmbito do BRICS.

Isso já foi percebido pela China, que mudou o nome da iniciativa para Belt 
and Road, aí incluindo os investimentos crescentemente intensos na América La-
tina e na África. Como também já foi dito, a associação entre os dois movimentos 
não é de fácil identificação.

No caso do Brasil – e, nesse sentido, também de outros países latino-ame-
ricanos –, cabe procurar induzir que os investimentos chineses, hoje fortemente 
concentrados em infraestrutura, venham a ser destinados também a atividades que 
possam contribuir para aumentar a competitividade da produção nacional, de modo 
que ao menos compensem em parte os benefícios diferenciados que decorrerão da 
iniciativa chinesa para países que são competidores diretos dos nossos produtos. 
Apenas nesse caso a sinalização de movimento compensatório ficaria mais clara. 
Isso, claro, é um desafio, até porque as legislações nacionais nem sempre oferecem 
graus de liberdade para a atuação das autoridades na canalização dos investimentos 
externos para setores prioritários.

Em vista das considerações expostas, a pergunta, que parece básica, mas 
que até o momento não parece de fácil resposta, é “o que o Brasil espera de sua 
participação no BRICS?”. Há um indiscutível potencial de complementaridade 
a ser explorado, assim como um potencial negociador com terceiros países na 
direção original do exercício, que é influenciar a governança global. Mas é preciso 
maior clareza de propósitos, do ponto de vista nacional, para poder maximizar os 
benefícios de ser sócio fundador do grupo, bem como para identificar os aspectos 
da governança global para cuja alteração vale a pena se esforçar.
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