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1. RESUMO 

 O presente trabalho tem como tema a “BRICS: o futuro do bloco e o 

posicionamento estratégico do Brasil nesse cenário” e visa incorporar reflexões 

acerca do futuro do Brasil pela perspectiva dos BRICS no cenário econômico 

vigente, através de sua agenda, posicionamentos e estratégias, além de analisar o 

pensamento dos tomadores de decisões do bloco e suas práticas, levando em conta 

o que se propôs na 7ª Cúpula dos BRICS (o evento mais recente do grupo) e 

buscando compreender como essas economias farão para retomar o crescimento 

nos próximos anos diante de tantas diversidades e adversidades enfrentadas pelos 

membros atualmente, tentando entender o que os liga a final. A pesquisa realizada 

tem caráter descritivo e bibliográfico, com abordagem qualitativa e documental 

baseada na análise de relatórios, livros e trabalhos acadêmicos que tratam do tema 

em questão.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 Quando a sigla (originalmente "BRIC") foi cunhada por Jim O'Neill em 2001, 

no conhecido estudo "Building Better Global Economic BRICs", criou-se a 

expectativa de uma mudança no poder econômico global, distanciando-se das 

economias desenvolvidas do eixo norte-norte. Agora passados quase quinze anos 

da sua formação, com a China crescendo em taxas bem menores; Rússia voltada 

para geopolítica exterior antiocidental, amargando resultados econômicos baixos, 

Índia as voltas com questões de direitos humanos, a adesão semi engajada da 

África do Sul e o Brasil em que maioria da população do país (87%) tem a sensação 

de que a economia está ‘ruim’, segundo estudo realizado pelo Pew Research 

Center.  

 

3. OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo geral coletar dados que embasem as 

ações que estão sendo tomadas pelos membros para fortalecer sua cooperação. 

Entender quais os grandes gargalos que afetam a maior aproximação prática entre 

os países membros e comparar suas agendas para tentar entender quais países 

estão mais engajados no projeto futuro para os BRICS. 



 Dentre os objetivos específicos estão a análise de propostas e resultados da 

7ª Cúpula dos Brics, e da viabilidade do bloco em um futuro próximo, dando enfoque 

ao Brasil e sua inserção no Sistema Internacional através do bloco. 

 

4. METODOLOGIA 

Através dos métodos descritivo e bibliográfico pretende-se fazer uma 

pesquisa documental do Brasil e do grupo como um todo. Um levantamento de suas 

ações e agendas. Através de sites oficiais e dados públicos disponíveis sobre o 

bloco, além de notícias econômicas, análises de instituições, especialistas e 

economistas renomados no mundo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O potencial de crescimento econômico e desenvolvimento dos BRICS lhes 

permitiria agir como polos soberanos de multipolaridade na economia mundial. Por si 

só, o agrupamento de países é um gigante, reunidos, estende-se por cerca de 26% 

da área terrestre do planeta, com uma população de 2,998 bilhões de habitantes 

(equivalente a 41,6% da população mundial) e compondo 19,8% de participação no 

PIB mundial, consolidando-se (se unidos) como um ator relevante no sistema 

internacional. Os países são diferentes, com culturas diferentes, mas com 

as mesmas posições em relação à atual ordem mundial e na prática das relações 

internacionais. 

Além disso, a China e a Rússia fazem parte do Conselho de Segurança da 

ONU, que hoje é o organismo de maior poder no S.I, e que pode vetar qualquer 

intervenção militar no mundo. Fazer parte dessa aliança pode dar ao Brasil um papel 

de considerável relevância. Se mantido o nível de crescimento econômico desses 

países, em até de 20 anos, poderão acumular cerca de 40% das riquezas do mundo. 

Em 30 anos, existem estimativas de que esse percentual suba para até 60%. 

Porém, entre os países membros dos BRICS, o Brasil foi o que menos 

cresceu no ano de 2014 quanto à taxa de crescimento anual do PIB, segundo a 

Trading Economics em análise da taxa de crescimento anual. Segundo as previsões 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

somente o Brasil e a Rússia, em uma lista de mais de 40 países, deverão ter queda 

do PIB em 2015. Ainda segundo o relatório de perspectivas, o PIB brasileiro deve 



sofrer retração de 0,8% neste ano, e em 2016, a estimativa é de retorno ao 

crescimento, com alta de 1,1%. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A 7ª Cúpula foi uma das semanas mais importantes da política externa 

brasileira de 2015. A participação brasileira nos BRICS acabou sendo um dos 

poucos pontos positivos da política externa no governo Dilma Rousseff, pois 

forneceu ao Brasil, mesmo que indiretamente, acesso privilegiado a China e Índia, 

não apenas através de encontros formais com os seus líderes, mas também através 

de atividades intra BRICS que estão sendo cada vez mais institucionalizadas.  

A grande temática atual e maior expectativa da Cúpula foi o NBD (Novo 

Banco de Desenvolvimento), o Banco dos BRICS, projeto de criação de um banco 

de desenvolvimento com atuação internacional ligado ao BRICS, com objetivo de 

financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável (públicos e 

privados) dos próprios membros do bloco e de outras economias emergentes. 

Apesar de aberto aos países signatários da ONU, nenhum outro país 

individualmente terá o mesmo poder de voto de um membro dos BRICS. 
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