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Resumo 

Essa pesquisa tem como foco a análise dos significados e possíveis 

implicações do surgimento da articulação de países conhecida como BRICS, com 

destaque para as discussões atuais dentro da Economia Política Internacional acerca 

da alocação do agrupamento BRICS na estrutura internacional,  examinar e analisar 

a articulação do grupo BRICS e seu impacto nos debates acadêmicos da Economia 

Política Internacional sobretudo na tentativa de aloca-lo num lócus teórico-

metodológico nas disciplinas das Relações Internacionais 

 

Introdução 

Elencadas como importantes contribuintes para a sustentação da ordem 

internacional, já em 2001 pelo economista Jim O’Neill, os BRICS detêm hoje somados 

cerca de 20% do PIB mundial. Já se o parâmetro for a paridade de compra, chegam 

a ordem de aproximadamente 25% do PIB global. (STIGLITZ, 2014). 

Todavia, participantes com pouco poder de voz no FMI e no Banco Mundial, 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul lideram o grupo dos países insatisfeitos 

com a estrutura dessas instituições financeiras multilaterais e defendem uma reforma 

ampla que garanta sua participação de acordo com seu peso na economia mundial. 

Outrossim, defendem formas mais democráticas no processo decisório e burocrático, 

bem como a elevação de sua representatividade, que seria acompanhada de maior 

participação junto a cotas de recursos financeiros nesses organismos. 

 

Objetivos 

Examinar e analisar a articulação do grupo BRICS e sua alocação dentro do 

debate acadêmico das Economia Política Internacional. Discutir como os debates 

acadêmicos na Economia Política Internacional tem alocado o termo BRICS. 

Compreender os impactos do grupo BRICS na estruturação da disciplina Relações 

Internacionais 

 

Metodologia 

Compreender a constituição e avanço do grupo BRICS exigirá a organização 

dos documentos oficiais e a literatura que o toma como objeto de análise sob o auxílio 

do método qualitativo e de levantamento bibliográfico. Será necessário inicialmente 



discutir os aspectos teóricos e conceituais, discutidos pelos autores da grande área 

das Relações Internacionais.  

Para o desenvolvimento da pesquisa serão utilizados os métodos de análise 

bibliográfica e documental. Logo, os recursos disponíveis em diferentes sítios da 

internet com documentos e recursos digitais serão utilizados – conteúdo digital de 

publicações tais como JSTOR, Revista Brasileira de Relações Internacionais, Foreign 

Affairs, anais de congressos da área – assim como os recursos físicos disponíveis nas 

bibliotecas e instituições de ensino da cidade de São Paulo. 

 

Desenvolvimento 

Se tomado como uma instituição, o BRICS deveria dispor, conforme argumenta 

Keohane (1989), de um conjunto de regras (formais/informais), estáveis e conectadas 

que prescrevem comportamentos, constrangem atividades e configuram expectativas. 

Diante da configuração atual do BRICS, não encontramos evidências que comprovem 

isso. A formalização do grupo poderia ser visualizada nas reuniões de Cúpula de 

Chefes de Estado/Governo que têm acontecido desde 2009. Todavia, existem grupos 

de trabalho e declarações que são emitidas em conjunto, resultadas desses 

encontros. 

Seria então um regime? Krasner (1982, p.02) defende que, “regimes são 

conjuntos de princípios implícitos ou explícitos, normas, regras e procedimentos para 

a tomada de decisão em torno dos quais as expectativas dos atores convergem”. Isso 

não é possível concluir do comportamento dos países que compõem o grupo. 

Jim O’Neill chamou atenção, contudo, para os conceitos de emergente e 

avançado em sua coluna no Bloomberg de 20 de maio de 2014. Segundo o 

economista, a compreensão da economia mundial tendo por base esses dois 

conceitos é errônea. Numa tentativa de demonstrar como analisar os mercados 

emergentes, ele deixa claro que os conceitos tornaram-se apenas rótulos para 

enquadrar os países e que o potencial econômico dos ditos avançados pode ser 

muitas vezes inferior àqueles considerados emergentes. Sua defesa é baseada no 

crescimento econômico dos países e enumera os BRICS como ilustrativo, assim como 

contrasta a ideia de fragilidade desses perante os grandes países da Europa.  

O ritmo acelerado de desenvolvimento do sistema econômico internacional 

contrasta com o sistema político internacional que tem o caráter mais estático e rígido. 



Diante disso, a análise do sistema político internacional rígido e focado na unidade do 

Estado individual e de governo não é capaz de dar conta das novas conjecturas, 

segundo Strange (1970) e visível em Bretton Woods.  

Em meados de 1944 eram firmados os acordos que deram origem ao Sistema 

de Bretton Woods. Discutido em meio à Guerra com o objetivo de evitar crises afins à 

Grande Depressão de 1930 e garantir solidez ao capitalismo, os tratados foram 

acordados entre as principais economias industrializadas.  

Considerado como o primeiro grande arranjo capaz de assegurar a estabilidade 

financeira e monetária internacional, “o acordo acabou com os problemas nos 

pagamentos, permitindo a expansão sem precedentes do comércio e investimentos 

internacionais” se comparados à outros períodos, no imediato pós-guerra até ser 

rompido unilateralmente pelos EUA, no início dos anos 1970, diante das pressões dos 

mercados internacionais sobre a paridade do dólar com o ouro, na cotação que dava 

base ao acordo, o que significou o fim do sistema baseado no dólar conversível em 

ouro. (EICHENGREEN, 2000, p.131) 

Resultados preliminares 

           É possível identificar um retorno do estudo de Economia Política Internacional 

a partir da década de 1970, o que permitiu que novas reflexões fossem formadas pelo 

meio acadêmico no que diz respeito aos arranjos políticos e econômicos do sistema 

internacional e do sistema financeiro. É justamente nesse último arranjo que o grupo 

BRICS nasce, promovendo inicialmente reformas no sistema financeiro e maior 

representatividade nas instituições internacionais. 
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