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RESUMO 

 
Diante dos recentes acontecimentos que movimentaram o cenário mundial, os BRICS 
tiveram um papel de destaque nos fóruns internacionais. Este trabalho busca identificar 
as características do grupo, analisar sua relevância para o cenário global através de 
variáveis macroeconômicas e também buscar as iniciativas tomadas por eles para o 
estreitamento de suas relações. Este estudo mostrou que além ter ganhado relevância 
global na última década em algumas importantes variáveis econômicas mostrou que os 
temas que abarcam o campo financeiro ocorrem com muito mais velocidade do que no 
campo comercial. Porém, nas últimas Cúpulas as questões comerciais tem sido mais 
frequentemente debatidas. 
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Introdução 
 

Este trabalho tem como objetivo identificar as características dos BRICS e o 
comportamento do grupo diante do cenário global. Dessa forma, busca-se entender a 
relação entre eles nos diferentes campos econômicos e com base nessa análise concluir 
em qual desses campos os BRICS possuem mais afinidade, isto é, identificar se há uma 
maior relação no campo comercial ou no campo monetário e financeiro. 

O interesse pelos BRICS é motivado pelo crescimento econômico dos países do 
grupo, que com a crise de 2009 e, consequentemente, o enfraquecimento das lideranças 
dos Estados Unidos e Europa, passaram a ganhar uma maior importância no cenário 
internacional.  

Os BRICS é um acrônimo formado por países emergentes que vem ganhando 
cada vez mais destaque no cenário internacional, isso se dá principalmente depois da 
criação de um Banco de Desenvolvimento e um Arranjo Contingente de Reservas 
(ACR) que faz com que abre a possibilidade de uma ruptura da hegemonia do sistema 
financeiro mundial. 

A hipótese a ser testada no trabalho é a de que embora haja cada vez mais 
iniciativas e medidas concretas no campo da cooperação comercial, a cooperação 
monetária-financeira encontra-se em estado mais avançado e parecer ser uma maior 
prioridade do grupo. Para cumprir o objetivo proposto, o trabalho contará com a 
primeira parte referente a fundamentos teóricos ligados aos processos de integração a 
fim de investigar se o grupo referido encontra-se em algum nível específico de 
integração, quais são os motivos pelo qual eles decidem se integrar e quais são os custos 
e benefícios que os países se deparam ao buscar acordos dessa espécie. 

O capítulo II tem como objetivo analisar através de dados as variáveis 
macroeconômicas tais como PIB, exportação, importação e variáveis da conta financeira 
como Investimento Direto Externo (IDE) e Portfólio que mostram a importância ou a 
força do bloco quando comparado com o resto do mundo. 

O capítulo III tem como objetivo principal identificar as iniciativas intra-BRICS 
nos campos comerciais e monetário/financeiro, ou seja, o que de concreto os países 



10  

10  

membros estão fazendo para estreitar a relação nesses campos. Além disso, é exposta a 
ideia de uma nova alternativa de poder no sistema financeiro mundial após algumas 
iniciativas tomada pelos representantes do acrônimo. As considerações finais encerram 
a monografia. 
 
 

Capítulo 1 – Aspectos teóricos da integração comercial e 
financeira 

1.1– Introdução 
 

Neste presente capítulo serão abordados alguns temas que darão base para o 
transcorrer do trabalho. Primeiramente, como forma introdutória, será feito um 
panorama do movimento recente de integração econômica e o porquê eles se integram. 
Uma segunda parte referente à integração econômica comercial, onde busca-se explicar 
mais detalhadamente cada processo de integração. A terceira parte consiste em explicar 
a integração econômica financeira e monetária, de forma a entender sua importância e a 
diferença desta para a cooperação comercial. Para finalizar o capítulo serão expostas as 
vantagens e desvantagens da integração comercial e, da mesma forma, os custos e 
benefícios da integração financeira e monetária. 

1.2 - Motivos para integração econômica 
 

A primeira coisa que se vem na cabeça é: Por que os países decidem fazer 
relações econômicas entre si? Os motivos são os mais variados possíveis e serão 
expostos no decorrer do capítulo. Antes de expor alguns motivos pelo qual os países 
decidem se integrartorna-se necessário identificar quando os países perceberam que a 
integração entre eles traria benefícios e em qual graus os países imersos nessa política 
de integração se encontram. 

A integração econômica começou a se tornar comum no período pós-guerra 
(NYKO, 2011) e está por toda parte, prova disso é que quase todas as economias 
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encontram-se, de alguma forma, inseridas nesse processo. Podemos citar como exemplo 
os Estados Unidos, Canadá e México com o North AmericaFree Trade Agreement 
(NAFTA), os países da Europa com a União Européia (UE), os países da América 
Latina com o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), os países africanos com a 
Southern AfricanDevelopmentCommunity (SADC), os Asiáticos com a Asia-Pacific 
EconomicCooperation (APEC), entre outros.  

Segundo a UNCTAD (2007 apud NYKO, 2011, p.11) a celebração de um 
acordo entre países pode disparar um “efeito dominó”, que significaria o 
estabelecimento de acordos sucessivos envolvendo outros países. Portanto, uma vez que 
um país fixa um acordo com outro, há uma relação natural de estreitamento entre eles de 
forma que os países que estão fora passam a ser excluídos e são “obrigados” a criar 
vínculos com outros países para garantir (expandir) as relações econômicas necessárias 
de acesso ao mercado.  

Como forma de exemplificar essa busca por um estreitamento nas relações, seja 
ela comercial ou monetária, pode-se citar a afirmação do ex- presidente do México que 
reforça que os países tendem a fixar acordos para que estejam cada vez mais presente 
nas relações econômicas. Segundo ele:  
 

[...] o que nós desejamos é selar um acordo com os Estados Unidos e 
Canadá, em um mundo caracterizado pela criação de grandes 
mercados regionais. Nós não desejamos ficar à margem desse 
mercado regional, especialmente fora dos mercados norte-americano e 
canadense (PERRONI; WHALLEY, 1994 apud VARTANIAN, 2013, 
p.52).  
 

Essa nova tendência da economia mundial de buscar parceiros a fim de estreitar 
sua relação para que haja um ganho mútuo no processo de integração pode ser explicado 
por Tavares e Gomes (1998 apud NYKO, 2011) como 

“un vector estratégico de ruptura delcuadroentoncesprevalecientede 
insuficiente dinamismo y baja productividad de laeconomia 
latinoamericana, proyectándoseentres dimensiones interdependientes: 
La aceleracióndelcrecimiento, laexpansión y diversificación de 
lasexportaciones y el avance de laindustrialización”  

 
Objetivamente, a integração econômica seria capaz de gerar economias de escala 

por meio da ampliação não apenas dos mercados, mas também da base dos recursos 
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produtivos. Nesse sentido, a industrialização ganharia ímpeto, aumentando a 
produtividade e a diversificação das exportações, complementando, portanto, o processo 
de substituiçãode importações (TAVARES e GOMES, 1998; DUTRA, 2004 apud 
NYKO, 2011, p. 14). 

Outro ponto que possui bastante destaque no processo de integração econômica 
e talvez seja um dos maiores benefícios que os países podem obter num primeiro 
instante é o de poder lidar melhor com os choques externos, pois para a UNCTAD 
(2007, apud NYKO, 2011, p. 17), os desafios hoje colocados à periferia são mais 
facilmente enfrentados em conjunto, com países com prioridades similares, do que se 
fossem enfrentados sozinhos. 

1.3 - Integração Comercial 
 

Foi visto que os países passaram a seguir um novo caminho no pós-guerra, 
caminho esse que onde as economias buscaram aumentar seus vínculos com o objetivo 
de se tornarem mais forte, com maiores possibilidades para fazer negócios tanto no 
âmbito comercial quanto no financeiro e também buscando ficarem menos suscetíveis a 
variáveis macroeconômicas que podem afetar suas respectivas economias. 

É possível imaginar que essa “junção” gera conseqüências para os países que 
inseridos no contexto, ou seja, ao se integrarem com um ou mais países, os países se 
beneficiam por um lado e também perdem por outro. O objetivo a partir daqui é mostrar 
as fases da integração comercial e o que cada uma dela representa no contexto da 
integração e mostrar também quais são as vantagens de se inserir nesse processo e por 
outro lado, os custos que um país pode ter ao fazer parte de um bloco.  

Tratando primeiramente integração econômica, geralmente, os países passam 
por fases tradicionais de integração que, segundo a Comissão Européia (2007), são: 
 
1. Uma zona de comércio preferencial (com redução das pautas aduaneiras entre 
determinados países); 
2. Uma zona de comércio livre (abolição de tarifas internas para algumas ou todas as 
mercadorias entre os países participantes); 
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3. Uma união aduaneira (com as mesmas pautas aduaneiras externas para países 
terceiros e uma política comercial comum); 
4. Um mercado comum (com regulamentos comuns e livre circulação de mercadorias, 
capitais, mão-de-obra e serviços); 
5. União econômica e monetária (um mercado único com uma moeda única e uma 
política monetária única); 
6. Integração econômica total (todas as fases acima mencionadas em conjunto com uma 
harmonização da política fiscal e de outras políticas econômicas). 
 

Segundo BAUMANN et al. (2004p. 106; 107; 108), a primeira dessas fases é 
uma Área de Preferências Comerciais que compreende a redução ou a isenção de 
imposto de importação no comércio entre os países do bloco, isto é, os países 
conseguem comercializar determinados produtos a preços relativamente mais baixos 
devido a esse acordo. 

O nível seguinte é a Área de Livre Comércio (ALC), que implica concessões 
comerciais generalizadas, compreendendo a maior parte ou a totalidade da pauta 
comercial entre os países envolvidos. Ou seja, uma Área de Livre Comércio tem como 
finalidade reduzir ou eliminar as taxas alfandegárias entre os países membros. Quando 
uma ALC conta com barreiras externas comuns em relação a países não-membros 
(tarifa externa comum), atinge-se uma União Aduaneira (UA)(Ibid). 

A UA associa a característica de ser, ao mesmo tempo, uma ALC plena entre os 
países participantes, à peculiaridade dos países se comprometerem a definir em forma 
conjunta a sua política comercial externa, e ao fato de que os países-membros se 
apresentam em negociações internacionais como uma única voz. Segundo ele, os 
choques externos são enfrentados com medidas de proteção definidas em conjuntos, 
além de alinhar as políticas cambiais dos países e promover a convergência de suas 
políticas fiscal e monetárias de forma que facilite o alinhamento dos ciclos econômicos 
dos países participantes. Isso implica, por exemplo, que um determinado país não pode 
decidir sobre a taxação de um determinado produto que ele compra de outro país, pois 
nesse grau de integração o país deve entrar em acordo com os países membros e 
negociar em bloco. (Ibid) 
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O Mercado Comum (MC) é o estágio seguinte e consiste em uma UA acrescida 
de plena mobilidade de fatores de produção. Nesse nível torna-se necessário – além da 
coordenação das políticas cambial, fiscal e monetária – compatibilizar as legislações 
correlatas, como as normas trabalhistas, previdenciárias, regulação de capital, proteção 
aos investidores, regulação de concorrência e diversas outras. 

O nível seguinte é a União Monetária, que possui todas as características da fase 
anterior, mas que será melhor desenvolvida na próxima seção por se encaixar no 
processo de integração monetária e financeira. O importante, a princípio, é saber que 
este é o quinto nível de integração. (Ibid) 

Por fim, a União Política, que são todas as fases mencionadas até aqui mais a 
fusão dos Estados nacionais em um novo Estado. Este é o último grau de integração que 
um bloco pode chegar, pois nele acrescenta-se a idéia de nacionalidade, ou seja, o bloco 
seria visto como um único “país”, com as mesmas leis, etc. (Ibid) 

Estes, portanto, são os graus que os países podem chegar a partir do momento 
que passam a se integrar. Não necessariamente os blocos terão como objetivo chegar ao 
nível máximo de integração. Cada bloco possui um objetivo específico e cabe a eles 
identificar o grau que irá se adequar melhor a sua meta. É necessário a partir de então 
identificar os pontos positivos dessa integração o que o país acaba abrindo mão devido a 
entrada nesse processo. 

Segundo Vartanian (2013) existem dois tipos de ganhos, os ganhos tradicionais e 
os ganhos não tradicionais. O primeiro refere-se aos ganhos de eficiência que são 
proporcionados pela redução das tarifas (redução das barreiras alfandegárias), à criação 
de comercio e economias de escala e a movimentação dos fatores de produção. Já o 
segundo, refere-se aos ganhos políticos e aspectos econômicos que não estão ligados 
diretamente com o comercio, ou seja, decorrem de estímulos para a promoção de 
reformas, segurança, redução de incertezas, entre outros. 

Num primeiro momento, tratando dos ganhos tradicionais, os países ao estreitar 
sua relação através de acordos com outros países ganham de imediato a possibilidade de 
comercializar seus produtos a preços mais baixos e da mesma forma conseguem 
comprar produtos e vendê-los de forma mais barata devido a redução das tarifas. Como 
consequência disso, os países negociantes acabam ganhando escala para sua produção, 
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ou seja, o país que só produzia para uma quantidade definida (somente mercado interno) 
ganha a capacidade de produzir para um mercado mais amplo, somado a isso deve haver 
um volume maior de produtos para atender essa nova demanda e diminuir os custos 
através de pesquisas e aquisição de novas tecnologias. 

Não menos importante, os ganhos não tradicionais têm papel fundamental no 
processo de integração principalmente no ganho de poder de barganha no cenário 
mundial, porém este item será melhor desenvolvido no decorrer do trabalho pois 
envolve de forma direta os BRICS. 

Segundo DEVLIN E FFRENCH-DAVIS (1998 apud BAUMAN, 2004, p. 114) 
entre os custos mais comumente referidos a integração destacam-se as preferências 
concedidas entre os países-membros podem desviar fluxos de comércio de empresas 
eficientes localizadas nos países que não pertencem à União Aduaneira, eventualmente 
afetando a eficiência dessas empresas; um esquema de integração pode atrair 
investimento direto externos às expensas de outros países cujas economias seriam mais 
atrativas sob livre-comércio; os benefícios da integração são frequentemente 
distribuídos de forma assimétrica entre os países-membros, e tendem a concentrar-se em 
alguns desses países; a emergência de acordos regionais gera reações defensivas, em 
que um país adere não por ser sua melhor opção, mas por causa dos custos potenciais de 
não participar; a integração regional desvia a atenção de negociações multilaterais e 
pode eventualmente reduzir o estímulo para abertura comercial unilateral. 

De forma geral, o custo que os países acabam tendo que enfrentar são referentes 
aos desvios de comércio, isto é, um país ser obrigado, devido aos acordos formalizados 
no processo de integração, a fazer comercio com um país pertencente ao bloco, mesmo 
este sendo menos eficiente, abrindo mão portanto de comercializar com um país mais 
eficiente que esteja fora do bloco. Isso serve tanto para as simples relações de comércio 
(exportação e importação) quanto para possíveis investimentos em outros países, como 
citado acima.  

A questão da abertura comercial também deve ser levada em consideração, pois 
como dito no inicio do capítulo, a medida em que os países aumentam suas relações, 
outros países se vêem obrigados a buscar novos vínculos para garantir e expandir seu 
mercado. Dessa forma, o aumento da relação entre os países tornam eles mais fechados 
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no cenário global, fazendo com eles se relacionem somente com os países integrantes 
mesmo sendo, algumas vezes, menos vantajoso.   

1.4 – Integração Monetária e Financeira 
 

Como visto na seção anterior, a primeira integração monetária e financeira se 
encontra na quinta fase de uma integração econômica após uma série de fases referente 
a tratados que buscam aproximar a parte comercial dos países. O que acontece é que 
para se chegar ao primeiro grau de uma integração monetária, no caso a União 
Monetária, é necessário passar pelos estágios anteriores, pois esta tem como objetivo a 
implantação de uma moeda única. Porém, é possível fazer negociações monetárias e 
financeiras sem a obrigatoriedade de passar por essas fases. O objetivo, nesse caso, é 
simples e será desenvolvido no decorrer da seção. 

Esta seção se assemelha a seção anterior. Aqui serão expostos os objetivos da 
cooperação monetária e financeira assim como os desafios enfrentados pelos países que 
desejam fazer parte deste processo, bem como analisar seus custos e benefícios.  

Se no caso da integração comercial os países decidem se unir com objetivo de 
maiores possibilidades de fazer comércio, ou seja, aumentar seu mercado consumidor, 
conseguir diminuir ou acabar com as tarifas para que produtos importados possam 
entrar no seu país, entre os objetivos da integração monetária está a constitução de 
fundos de reservas entre os Bancos Centrais para ofertar créditos aos países que 
necessitarem a fim de constituir uma frente de defesa contra as crises globais e choques 
externos. 

Assim como no âmbito comercial, no monetário e financeiro os países enfrentam 
algumas dificuldades referente à integração e com isso são obrigados a encarar alguns 
desafios como consequência dessa união. Segundo Wyplosz apud Ocampo (2006, p. 
24), ao analisar a integração monetária européia“La integraciónsiempre se há 
caracterizado por um clima de confusión, em el que se avanzan dos pasos y se 
retrocede uno, em médio de profundas y persistentes divergencias em cuanto al objetivo 
final.” 
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Hoje, segundo Ocampo, uma das maiores dificuldades da integração no campo 
monetário e financeiro está relacionada à viabilidade e a sustentabilidade a longo prazo 
das instituições correspondentes e se referem a três temas diferentes: a capacidade de 
um grupo de países em desenvolvimento conseguir prestar os serviços financeiros 
requeridos; a necessidade de assegurar uma instituição regional sólida e a distribuição 
equitativa dos benefícios da integração. 
 Dentro do contexto da integração monetária pode-se citar a Teoria de Áreas 
Monetárias Ótimas (AMO) que através de diversas analises buscam avaliar se uma 
determinada região deve ou não adotar uma moeda única. São diversas as analises para 
que os países devam aderir a AMO. Para McKinnon (1963 apud Chagas 2004), o que 
determina um país a adotar uma área monetária ótima é o tamanho da sua economia e 
seu grau de abertura. Já o critério utilizado por Kenen (1969 apud Chagas 2004) é 
baseado no grau de diversificação de uma economia, pois uma economia diversificada 
sofreria menos variações cambiais para se proteger dos choques. Em contrapartida, uma 
economia com baixo grau de diversificação sofrerá mais para reabilitar sua economia de 
um choque externo. Outros autores como Mintiz (1970 apud Chagas 2004), Haberler 
(1970 apud Chagas 2004) e Tower e Willett (1976 apud Chagas 2004) já acham que a 
maior responsável para elevados graus da cooperação monetária são as necessidades de 
vontade política.  
 Estes são alguns dos desafios que os blocos são obrigados a lhe dar quando 
buscar estreitar sua relação. Saber não só conviver com esses desafios, mas apresentar 
soluções ou métodos para acabar ou diminuir essas possíveis barreiras são fundamentais 
para tornar o grupo mais forte no cenário internacional. Como falou Wyplosz, a medida 
que os grupos avançam em determinado aspectos e aumentam a complexidade, a 
tendência é haver cada vez mais divergências e a tomada de decisão conjunta é que vai 
definir o rumo que o grupo seguirá. 
 Sabendo tomar suas decisões da melhor forma possível, o grupo tende a ter 
diversos benefícios com a integração, como por exemplo, a redução dos custos de 
transação, o aumento do comércio resultante de uma maior estabilidade cambial, maior 
credibilidade e ganhos estratégicos. O primeiro deles é a redução dos custos de 
transação relativos à união monetária, ou seja, as taxas que são pagas para troca de 
moedas de diferentes países. Neste caso, com a introdução da moeda única faz os países 
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deixam de perder ao fazer transações financeiras pelo fato da moeda ser igual. Em 
relação ao aumento do comércio, este provém da redução das incertezas do câmbio, que 
facilita as negociações futuras já que se sabe que o câmbio deve permanecer estável. 
Quanto a maior credibilidade, esta está relacionada ao fato de que uma estabilidade 
cambial reduz o viés inflacionário do país, o que tem conseqüência nos preços e 
investimentos que um país recebe. Por último, temos talvez o ponto que mais tem a ver 
com os BRICS, os ganhos estratégicos do grupo não está relacionado com um grupo 
integrado por moeda única, mas através de uma forte integração monetária que é a 
criação do Banco dos BRICS, onde toda a sua importância e potencial serão analisados 
no capítulo III. 
 Assim como toda integração tem seus benefícios, ela também apresenta alguns 
custos para os países integrados. No campo monetário essas perdas se apresentam de 
diversas formas, a primeira delas é em relação a assimetria. Neste caso, o país em 
questão perde a capacidade de fazer políticas para diminuir os choques que vêm 
sofrendo, isto é, perde a autonomia de alterar a taxa de juros e de câmbio, por exemplo.  
 Um outro risco que os países tomam é a perda de credibilidade por conta de um 
único país. Pode-se tomar como exemplo a Grécia, que botou em xeque toda a União 
Européia que era visto como exemplo de integração. Portanto, um único país pode 
atrapalhar todo o grupo, pois o grupo entraria em indecisão ao tentar tomar medidas 
para socorrer o país em débito. 

A perda de senhoriagem também é vista como custosa quando os países 
resolvem se integrar. Senhoriagem nada mais é que o poder que um país tem de emitir 
moedas para um determinado motivo. Lembrando que a senhoriagem gera 
automaticamente inflação, pois aumenta o numero de moeda circulando no mercado que 
significa uma desvalorização da mesma. Portanto, a união monetária com outros países 
impede que essa política seja feita de forma autônoma.  
 
 
 
 
 
 



19  

19  

 
 
 
 

 Capítulo 2 - BRICS: Breve histórico e quadro econômico  

2.1- Introdução 
 

Este capítulo terá como objetivo apresentar os BRICS, como se formaram, quem 
são os países que pertencem ao bloco, os desafios do grupo e possibilidade da 
integração, ou seja, os obstáculos políticos e econômicos para a integração e os motivos 
pelos quais os países devem continuar no bloco. Ainda nesse capítulo serão mostrados 
através de dados o quanto cada país representa dentro do grupo e será feita também uma 
comparação da importância relativa dos BRICS quando comparada ao resto do mundo. 
Para isso, serão utilizadas variáveis como PIB, fluxos de comércio (exportações e 
importações), fluxos de capitais, portfólio e outros investimentos. 

O acrônimo BRIC foi criado pelo economista da Goldman Sachs, Jim O’Neil, 
em estudo de 2001 intitulado BuildingBetter Global EconomicBRICs com o objetivo de 
mostrar para o mundo a importância dos “países baleia”, que combinam grande 
dimensão demográfica e geográfica, potencial econômico resultante do tamanho da 
população, da estrutura produtiva e do seu nível de renda, na economia mundial. 

A nomenclatura BRIC sofreu alteração depois da entrada da África do Sul, na 
Terceira Cúpula dos BRICs, realizada em Sanya, no ano de 2011, na China, passando a 
ser denominado “BRICS”. Compõem esse grupo: Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul. 

O interesse pelos BRICS é motivado também pelo crescimento econômico dos 
países do grupo. Diferente do que ocorre com outros grupos, que tem como objetivo 
principal o aumento das relações comerciais, os BRICS buscam também um maior 
poder político no cenário internacional. Os BRICS é um grupo de articulação política 
que, com a crise de 2008 e, consequentemente, o enfraquecimento das lideranças dos 
Estados Unidos e Europa, ganharam importância no cenário internacional.  



20  

20  

Este cenário que ao mesmo tempo é propício para os BRICS também o torna 
desafiador, pois cada país possui suas próprias características e com isso há muitas 
diferenças políticas, culturais e até mesmo comerciais. Conforme Zhebit (2010 apud 
Bijos; Guilhon, 2014, p. 12), “É evidente que estes quatro países [sic] têm profundas 
dessemelhanças. Seus regimes políticos, histórias, culturas, religiões e línguas se 
diferenciam entre si e as distinguem claramente de outras entidades políticas e de outras 
civilizações durante séculos” 

O crescimento em termos de Produto Interno Bruto (PIB), de população, e de 
fluxos financeiros e comerciais são alguns fatores desse novo grupo que em termos de 
números pode pôr em xeque a hegemonia de alguns países e de algumas instituições. 

2.2 – Principais indicadores 
2.2.1 - PIB 
 

O PIB é uma medida do valor de tudo que é produzido por um país em um 
determinado período, portanto, quando se fala que o PIB de um país cresceu, pode-se 
afirmar que o país encontra-se economicamente mais ativo, isto é, há mais 
investimentos e há mais produção, há mais consumo. É importante dizer que o PIB não 
faz a separação do que é capital nacional e capital estrangeiro, apenas calcula tudo que é 
produzido e gerado no país. 

Outro ponto que deve ser considerado é que o PIB não mensura a distribuição de 
renda, portanto, não necessariamente, um país com um PIB alto ou crescente significa 
que este é desenvolvido. O conceito de desenvolvimento vai além de um simples 
crescimento. Desenvolvimento passa pelo âmbito social, pela qualidade de vida, infra-
estrutura, etc. 

Sabendo da importância e representatividade do PIB, pode-se analisar e 
interpretar as figuras que serão expostas a seguir. O primeiro gráfico (figura 1) mostra o 
poder econômico do grupo logo no inicio de sua criação. Pode-se perceber que no ano 
de 2004, os países representantes dos BRICS possuíam 10% do PIB mundial, ou seja, 
10% de tudo que era produzido no mundo deviam-se aos países do grupo. 
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                          Figura 1 - PIB dos BRICS 2004 (%) total 

 
Fonte: FMI 
 

Com o passar dos anos essa parcela representada pelos BRICS cresceu de forma 
vertiginosa, chamando cada vez mais atenção. Os resultados expressivos ano após ano 
tornaram- os um grupo politicamente forte já que o crescimento de um grupo diante ao 
resto do mundo pode trazer consigo algumas consequências, como por exemplo, 
capacidade de ter uma voz mais ativa diante em fóruns, conselhos e outras medidas de 
discussões. 
 
                                                   Figura 2 – PIB dos BRICS 2013 (%) total 

 
Fonte: FMI 
 

Já em 2013 essa fatia representava 21% do PIB mundial, ou seja, num período 
de 9 anos o grupo cresceu cerca 10%, que são números expressivos para um grupo de 
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países emergentes recém formado e que buscava espaço no cenário global, ou seja, se a 
participação dos BRICS no PIB cresceu, isso significa que o grupo teve um crescimento 
mais acelerado que todo o resto do mundo. 

Para fazer uma analise mais detalhada desses percentuais torna-se necessário 
identificar o quanto cada país que compõe os BRICS representa nesse gráfico. Através 
disso, pode-se analisar se existe a hegemonia de um país dentro do grupo ou se todos os 
países têm participação fundamental dentro do grupo. 
 
                                                         Figura 3 - PIB por país BRICS 2005 (%) total 

 
Fonte: FMI 
 

Como se pode perceber, em 2005 a China possuía 5,10% do PIB global, tendo 
uma representatividade mais que duas vezes maior que o segundo país, que no ano 
apresentado, é o Brasil com 1,99%. Seguido de perto pela Índia com 1,88%, Rússia 
com1,73 e por último, bem menos representativo, a África do Sul com seu PIB 
representando apenas 0,58%. Para efeito de análise, será exposto o mesmo gráfico com 
os números de 2013 para que se possa identificar como se caracteriza os BRICS em 
termos de PIB nos dias de hoje. 
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                                                          Figura 4 - PIB por país BRICS 2013 (%) total 

 
Fonte: FMI 
 

A figura do PIB por país dos BRICS de 2013 mostra uma crescente chinesa 
muito superior aos demais. Se em 2005 a China representava um pouco mais que duas 
vezes o Brasil, hoje a situação é muito diferente, pois o PIB chinês é quatro vezes 
maior, representando assim 12% dos 21% que o BRICS representa no mundo. Com 
relação a figura apresentada acima é importante tecer algumas conclusões que pode-se 
tirar. A primeira delas é o crescimento da Rússia, que mesmo sendo “insignificante” no 
contexto do grupo, tornou-se o segundo maior país junto com o Brasil em termos de 
representatividade de PIB. Outro ponto que podemos observar é que somente a China 
conseguiu crescer de forma acelerada durante esse período e todos os outros países 
praticamente ficaram estagnados.  

Segundo Andrade (2006), os principais motivos que fizeram a China crescer 
dessa forma foi uma maior abertura da economia, algumas políticas que privilegiaram 
as exportações do país e políticas que atraíram um maior investimento externo.  

Mostrado toda a importância que o PIB de um país representa a evolução dessa 
variável no grupo ao longo dos anos e a projeção da China como o principal responsável 
pelo crescimento do grupo, busca-se outras variáveis que possa continuar ajudando a 
entender como o grupo se comporta e sua grandeza. A partir de agora, é importante 
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observar também a China para saber se ela continuará com essa posição destacada no 
grupo diante das próximas variáveis. 
2.2.2 – Exportação 
 

A segunda variável que será analisada é a exportação. Quando se fala de 
exportação, fala-se da importância que essa variável tem sob uma determinada 
economia, essa importância está ligada ao fato de ampliar o mercado consumidor, 
diminuir os riscos e evitar alguma instabilidade interna. A exportação, portanto, é um 
parâmetro importante para saber como anda a economia, pois se ela for maior que a 
importação na balança comercial pode-se concluir que houve um superávit na balança 
comercial, ou seja, a receita de exportação foi maior que as despesas (importação). 

A partir de agora será feita uma análise semelhante a do PIB. Dessa forma, serão 
apresentados dois gráficos para mostrar a evolução da exportação ao longo do tempo 
pelo grupo, porém, será mostrado conjuntamente com os países de forma individual 
para saber o quanto cada um representou no ano e depois, para melhor visualização, será 
mostrado em um gráfico de linha os valores do grupo ao longo do tempo e os mesmos 
valores excluindo a China para saber se o país é relevante também nesse aspecto tão 
quanto é no Produto Interno Bruto. 
 
                                              Figura 5 - Exportação BRICS 2005 (%) total 

 
Fonte: UNCTAD 
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                             Figura 6 - Exportação por país BRICS 2005 (% no total dos BRICS) 

 
Fonte: UNCTAD 
 

Em 2005, os BRICS eram responsáveis por 13% de toda exportação mundial. 
Desses 13%, só a China era responsável por mais da metade das exportações, 
equivalente a 60%. Em seguida aparece a Rússia com 19%, Brasil com 9%, Índia com 
8% e África do Sul com apenas 4%.  
 
                               Figura 7 - Exportação BRICS 2014 (%) total 

 
Fonte: UNCTAD 
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                            Figura 8 - Exportação por país BRICS 2014 (% no total dos BRICS) 

 
Fonte: UNCTAD 
 

Como se pode observar de 2005 para 2014, a parcela referente a exportação dos 
BRICS cresceu 6%, totalizando agora 19% das exportações mundiais. Esse crescimento 
novamente é relacionado com o grande crescimento chinês que consequentemente 
reflete no grupo. Comparando as figuras por país de 2005 e 2014 percebe-se que só 
quem obteve crescimento na taxa de exportação foi a Índia, que cresceu cerca de 1% e a 
China, que conseguiu aumentar sua exportação em 7%. Em relação aos outros países, 
todos eles decresceram de 2005 até aqui. 

A fim de buscar dar uma visão panorâmica do comportamento do grupo, do 
resto do mundo e do grupo sem a China ao longo dos anos desde a criação dos BRICS 
em 2001 até 2014, será apresentado um gráfico para identificar a situação do grupo no 
cenário mundial. 
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                                       Figura 9 - Exportação ao longo dos anos (%) total 

 
Fonte: UNCTAD 
 

Olhando para a figura 9 fica visível o poder que o grupo pode vir a exercer 
diante do mundo. Quando se olha para a linha azul representada por todos os países do 
mundo, exceto os países que fazem parte dos BRICS, é possível ver uma linha 
decrescente, ou seja, quando se fala de exportação a tendência mundial é de decréscimo, 
ao contrário da linha vermelha representada pelos BRICS. Pode-se perceber que os 
BRICS possuem esse crescimento quando analisamos os BRICS apenas com a presença 
da China.Quando se observa a linha verde, nota-se que não há um crescimento tão 
relevante quando comparado com a linha vermelha, que representa o grupo com todos 
os países. Enquanto, ao longo dos anos, o acrônimo cresceu cerca de 10%, o grupo sem 
a presença da China mostrou uma evolução de apenas 2% nesse hiato temporal, o que 
reforça o argumento de que os BRICS sem a China não causaria muito impacto na 
economia mundial.  
2.2.3 – Importação 
 

A importação é uma importante variável para um país seja para aquisição de um 
bem que não é produzido no país, seja para a internacionalização de uma marca ou o 
ponto que mais interessa nesse trabalho que é o poder exercido por um país sobre o 
comércio internacional, isto é, se um país importa muito significa que ele é relevante 
para o comercio mundial, já que a ação de importar automaticamente faz com que 
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outros países exportem. Portanto, busca-se identificar se os BRICS possuem de fato um 
poder nesse cenário global e, mais uma vez, se existe apenas um país que consegue 
impactar todo o grupo. 

Diferente das análises anteriores será utilizado apenas gráfico em linha 
identificando a posição do grupo e o grupo sem um desses países ao longo dos anos. 
Para efeito de análise foi utilizado dados desde 1995, mas cabe relembrar que os BRICS 
surgiram somente em 2001. Os gráficos mostrarão o impacto que cada país tem dentro 
do grupo, dessa forma, quanto maior o espaçamento entre as linhas maior é o impacto. 
 
                           Figura 10 - Importação BRICS exclusive Brasil (%) total 

 
Fonte: UNCTAD 
 
                      Figura 11 - Importação BRICS exclusive China (%) total 

 
Fonte: UNCTAD 
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                                Figura 12 - Importação BRICS exclusive Índia (%) total 

 
Fonte: UNCTAD 
 
                               Figura 13 - Importação BRICS exclusive Rússia (%) total 

 
Fonte: UNCTAD 
 
                             Figura 14 - Importação BRICS exclusive África do Sul (%) total 

 
Fonte: UNCTAD 
 

Com base nas figuras expostas acima pode-se tirar algumas conclusões a 
respeito do impacto que cada país possui dentro do grupo. Analisando de forma 
generalizada percebe-se que os BRICS seriam um grupo com as mesmas características, 
quando se trata de números, com a ausência de um de seus membros, exceto a China. É 
possível identificar também que a Rússia, a Índia e o Brasil possuem pesos semelhantes 
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dentro do grupo quando se trata das importações. O diferencial, mais uma vez, fica por 
conta da economia chinesa que mais uma vez se destaca dentro do grupo. A Índia 
aparece como a segunda maior importadora dentre os BRICS, seguida por Brasil e 
Rússia que apresentam praticamente os mesmos números e, por fim, bem menos 
influente no comercio internacional aparece a África do Sul. 
2.2.4 – Contas financeiras 
 

Deixando um pouco de lado as variáveis que estão relacionadas a parte 
comercial, busca-se a partir de agora apresentar as contas financeiras dos países. A 
conta financeira se divide em quatro subcontas: Investimento Direto, Portfólio, 
Derivativos e Outros Investimentos.  

Quanto ao investimento direto, se um país “x” manda dinheiro para ser aplicado 
na estrutura produtiva do país “y” na forma de ações em empresas locais ou de forma 
direta significa que o país “x” está fazendo um investimento direto externo. Dessa 
forma, seguirá o mesmo pensamento das importações, quanto maior o valor de 
investimentos maior será sua capacidade de atuação global. 

Já os fluxos de capitais de portfólios são relacionados a investimentos em ativos 
financeiros seja ele em renda fixa ou variada, como por exemplo, títulos e ações. Trata-
se de investimento de não residente no mercado financeiro e de capitais no país. 

Os derivativos, segundo BM&F (2007), são instrumentos financeiros cujos 
preços estão ligados a outro instrumento que lhes serve de referência. Por exemplo: o 
mercado futuro de petróleo é uma modalidade de derivativo cujo preço depende dos 
negócios realizados no mercado a vista de petróleo, seu instrumento de referência. O 
contrato futuro de dólar deriva do dólar a vista; o futuro de café, do café a vista, e assim 
por diante. 

Segundo o Banco Central (2000), as contas de outros investimentos registram os 
juros de créditos comerciais, como os créditos de fornecedores; os juros de empréstimos 
de agências governamentais, organismos internacionais, bancos e compradores; e os 
relativos aos juros de depósitos e outros ativos e passivos. 

As tabelas a seguir mostram, país por país, todas as subcontas financeiras 
mencionadas acima. A tabela tem como objetivo mostrar através dos números o quanto 
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e como cada decide fazer seus investimentos. Antes de se passar para a análise das 
tabelas é necessário que se haja uma breve explicação a respeito da nova metodologia 
adotada pelo FMI. Houve uma alteração no que condiz a sua metodologia, agora as 
entradas de capitais são representadas com o sinal negativo, pois este indica a formação 
de passivo externo. Já as saídas são representadas pelos sinais positivos, representando a 
formação de ativos externos 
 
                                                Figura 15 - Conta financeira US$ milhares da África do Sul 
  África do Sul 
  2005 2013 
3.3 IDE (saldo) -5.612.683,80 -1.712.645,46 
3.3.1Entradas -6.522.098,18 -8.232.518,82 
3.3.2 Saídas  909.414,38 6.519.873,36 
Portfólio (saldo) -4.807.353,84 -5.967.908,68 
- Entradas 5.718.090,38 7.231.728,24 
- Saídas  910.736,54 1.263.819,56 
Outros invest (saldo) -2.191.983,91 -5.488.615,57 
- Entradas -5.813.354,95 -5.273.220,32 
- Saídas  3.621.371,04 -215.395,25 
Derivativos (saldo) 0* -800.790,28 
- Entradas 0 -19.556.088,28 
- Saídas  0 -20.356.878,56 Fonte: FMI 
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                                                   Figura 16 - Conta financeira US$ milhares do Brasil 
Brasil 

  2005 2013 
3.3 IDE (saldo) -12.549.590,73 -67.490.979,37 
3.3.1Entradas -15.459.981,60 -80.842.996,73 
3.3.2 Saídas  2.910.390,87 13.352.017,35 
Portfólio (saldo) -4.884.536,33 -25.689.018,92 
- Entradas -6.655.328,33 -34.664.421,51 
- Saídas  1.770.792,00 8.975.402,59 
Outros invest (saldo) 4.250.065,92 20.238.323,92 
- Entradas -784.850,51 -19.632.124,69 
- Saídas  5.034.916,44 39.870.448,61 
Derivativos (saldo) 39.954,74 -110.348,49 
- Entradas -547.984,74 -271.157,41 
- Saídas  -508.030,00 -381.505,90 Fonte: FMI 
 
 
 
                                                Figura 17 - Conta financeira US$ milhares da China 

China 
  2005 2013 
3.3 IDE (saldo) -90.379.127,56 -184.971.900,28 
3.3.1Entradas -111.210.225,75 -347.848.740,40 
3.3.2 Saídas  20.831.098,18 162.876.840,12 
Portfólio (saldo) 4.709.837,17 -60.546.527,60 
- Entradas -21.447.052,11 -65.899.501,52 
- Saídas  26.156.889,29 5.352.973,91 
Outros invest (saldo) -5.577.964,93 -77.632.748,86 
- Entradas -50.237.592,24 -214.161.898,53 
- Saídas  44.659.627,31 136.529.149,67 
Derivativos (saldo) 0* 0* 
- Entradas 0,00 0,00 
- Saídas  0,00 0,00 Fonte: FMI 
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                                              Figura 18 - Conta financeira US$ milhares da Índia 
Índia 

  2005 2013 
3.3 IDE (saldo) -4.628.652,27 -26.388.082,47 
3.3.1Entradas -7.269.407,23 -28.153.031,27 
3.3.2 Saídas  2.640.754,96 1.764.948,80 
Portfólio (saldo) -12.144.114,07 -6.857.994,92 
- Entradas -12.151.206,55 -7.027.231,20 
- Saídas  7.092,48 169.236,28 

Outros invest (saldo) -8.511.167,23 -28.187.655,95 
- Entradas -12.943.024,09 -51.017.521,99 
- Saídas  4.431.856,86 22.829.866,04 

Derivativos (saldo) 0* 2.255.741,31 
- Entradas 0,00 -5.826.986,19 
- Saídas  0,00 8.082.727,50 Fonte: FMI 
 
 
 
                                                Figura 19 - Conta financeira US$ milhares da Rússia 

Rússia 
  2005 2013 
3.3 IDE (saldo) 2.371.592,10 17.287.628,94 
3.3.1Entradas -15.508.061,50 -69.218.898,71 
3.3.2 Saídas  17.879.653,60 86.506.527,65 
Portfólio (saldo) 11.442.526,90 11.011.496,92 
- Entradas -776.043,40 -747.575,34 
- Saídas  10.666.483,50 11.759.072,27 
Outros invest (saldo) -11.999.563,09 17.567.749,50 
- Entradas -46.004.961,96 -63.256.734,08 
- Saídas  34.005.398,87 80.824.483,58 
Derivativos (saldo) 232.961,00 345.978,48 
- Entradas -1.091.328,00 -8.834.339,89 
- Saídas  -858.367,00 -8.488.361,41 Fonte: FMI 

 
Sobre o IDE, pode-se perceber que somente a Rússia possui um saldo 

“positivo”. Nesse caso, chega-se a conclusão que somente a Rússia, dentre os países 
membros, recebeu menos capitais que investiu. Ou seja, a Rússia faz mais investimentos 
fora do país do que recebe.Já nos investimentos em Portfólio pode-se destacar a Rússia 
que é a única com saldo positivo e China que era positivo em 2005 e em 2013 teve uma 
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entrada gigantesca de capitais. O caso da China pode ser explicado pelo seu crescimento 
nos últimos anos que fez com que houvesse uma grande busca por ações chinesas e 
elevasse dessa maneira os investimentos em portfólios. Além disso, pode também 
destacar a política chinesa que vem permitindo cada vez mais a entrada de capitais de 
não residentes em seus mercados financeiros.  

Quanto aos derivativos não se tem informações suficientes na maioria dos países 
para que se possa identificar algum comportamento peculiar. Essa como a conta de 
outros investimentos, mesmo sendo importante, não possui destaque nas contas 
financeira dos país como as contas de IDE e Portfólio. 

As análises gráficas e das tabelas tiveram como objetivo mostrar a grandeza do 
grupo perante o mundo. Os BRICS cada dia mais vem mostrando que pode ser de fato 
um bloco sólido principalmente no tocante das políticas internacionais, buscando cada 
vez mais um maior poder de barganha no cenário global.  O grupo deve passar por 
diversos desafios para que consiga chegar aos seus objetivos e o capítulo seguinte busca 
identificar as iniciativas que os países do bloco no campo comercial e monetário e 
financeiro.  
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Capítulo 3 – Iniciativas de estreitamento do bloco: Análise e 
comparativo dos campos comerciais e monetário 

3.1-  Introdução 
 

Este capítulo tem como objetivo mostrar as diretrizes do grupo, isto é, o que de 
concreto os BRICS vem fazendo principalmente nos campos comercial e 
financeiro/monetário. Portanto, busca-se apresentar os acordos que os países estão 
fazendo entre si a fim de uma maior aproximação e fortalecimento. O capítulo será 
divido em três seções, a primeira falando das iniciativas comerciais que consiste em 
saber se há ou não facilitadores de comércio entre eles, como por exemplo, a extinção 
das barreiras alfandegárias e como esses países se comportam diante da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). A segunda seção seguirá a mesma linha, no entanto, o 
objetivo será mostrar a integração dos países no campo financeiro, ou seja, apontar as 
iniciativas dentro do campo monetário o que inclui principalmente o fundo de reservas e 
o banco de investimento. 

3.2 – Iniciativas comerciais entre os BRICS 
 

Os países que compõe os BRICS possuem prioridades diferentes quando se trata 
de comércio e planos para crescimento do país. Segundo IPEA (2012), a China durante 
trinta anos vem tendo o comercio internacional como principal propulsor de 
crescimento em conjunto com uma forte presença do Estado. A China, ao longo desses 
anos, priorizou suas exportações via empresas estatais e estrangeiras e ainda liberou as 
importações do país. Já Brasil, Índia e África do Sul tiveram como prioridade a 
expansão do mercado interno através do aumento da demanda e controle da inflação, 
deixando o comércio internacional em segundo plano. Até 1990 a Índia e a África do 
Sul mantinham sua economia fechada e mesmo após a abertura comercial, ambos países 
ainda possuem um alto grau de protecionismo. Por fim, a Rússia vem buscando 
diminuir sua dependência nos setores de produção energética, como por exemplo, 
petróleo e gás. A diversificação de sua economia e sua dinamização para o comercio 
internacional foram um dos motivos que levou o país a entrar na OMC. 
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Dentro da OMC, Brasil, Índia e África do Sul por terem participado desde as 
primeiras rodadas de negociações assumem o papel de representantes do grupo dos 
países em desenvolvimento. É importante lembrar que antes da constituição da OMC, as 
negociações comerciais internacionais se davam no âmbito do Acordo Geral de Tarifas 
e Comércio, mais conhecido como GATT (General AgreementonTariffsand Trade). A 
China, segundo IPEA(2012), também fazia parte do GATT mas devido a Revolução de 
1949 decidiu se retirar do acordo. Portanto, somente a partir de 2001 a China voltou a 
fazer parte da já então Organização Mundial do Comércio. Segundo IPEA (2012): 
 

A entrada da China na OMC foi antecedida por profundo processo de 
ajuste de sua economia. Tal processo representou importante decisão 
políticado governo chinês de reinserir o país na arena do comércio 
mundial e poder,assim, transformar o comércio em eixo propulsor de 
seu desenvolvimento.  

A entrada da China na OMC foi importante para todos os lados. Primeiro porque 
a China, que tem como o comércio internacional como política principal, passou a 
exportar seus produtos em uma escala maior e em segundo que os países que já faziam 
parte da Organização foram beneficiados com os produtos chineses. 

A Rússia, por ser comunista, não aderiu ao GATT em 1948. Apenas em 1993 
com o fim da União Soviética, a Rússia solicitou sua entrada ao GATT, mas somente 
em novembro de 2011 o acordo foi obtido. 

Busca-se, a partir de agora através de documentos oficiais sobre as Cúpulas, 
possíveis iniciativas que reforçam o comercio intra-BRICS. Em outras palavras, serão 
analisados diversos documentos que possam indicar se há intenções e iniciativas 
concretas de aprofundamento do comércio entre o grupo por acordos ou outras formas 
de cooperação e se sim, em qual grau ela se encontra. 

No que diz respeito ao comércio dos BRICS é importante mencionar a existência 
de um Grupo de Contato para Temas Econômicos e Comerciais (GCTEC) que se reúne 
tradicionalmente às vésperas das Cúpulas para propor um arcabouço institucional e 
medidas concretas para expandir a cooperação comercial entre os BRICS. 

O artigo BRICS (2014, p. 154 à 179) servirá como base para identificar 
exatamente o grau de negociação comercial entre os países membros através 
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principalmente das variáveis exportação e importação. Verificou-se a partir dos dados 
que a China aparece como uma economia bastante importante para todos os países dos 
BRICS, quando não aparece como principal destino das exportações ou como principal 
origem de importações, este ainda se figura entre as principais economias para os 
demais BRICS. Em outras palavras, a China é para os demais BRICS uma espécie de 
economia fundamental nas negociações comerciais entre eles.  

Um ponto fundamental nessa análise é que o inverso não ocorre. Ao analisar a 
estrutura comercial da China, percebe-se que a mesma não tem como principais destinos 
e/ou origens países do grupo. O que se percebe é que a China negocia mais com países 
desenvolvidos, como por exemplo, Japão e Estados Unidos. 

Outra importante fonte que dará base ao trabalho é a analise das Cúpulas dos 
BRICS. Primeiramente, ao analisar o resumo de cada Cúpula é notório que quando 
comparado com o âmbito das negociações financeiras, as negociações comerciais além 
da necessidade de se desenvolver, fica numa espécie de segundo plano, pois a maioria 
dos temas abordados são questões monetárias referentes ao Banco dos BRICS.  

Analisando Cúpula a Cúpula, é possível perceber que os planos para 
intensificação do comércio intra-BRICS passa a ser mais discutida na IV Cúpula, em 
Nova Delhi, em 2012, retorna na VI Cúpula em Fortaleza e por último foi também 
discutida na VII Cúpula, em Ufá. Nas Cúpulas de Fortaleza e Ufá, principalmente, onde 
os temas anteriores e novos foram abordados foi possível identificar alguns dos 
principais pontos questionados e posto como objetivo para o futuro do grupo. Desde a 
Cúpula de Fortaleza, discute-se uma medida de implementação de um Acordo de 
Facilitação de comércio e de ampliar o debate em torno desse tema. Segundo BRICS 
(2014): 
  

Manifestamos expectativa quanto à implementação do Acordo 
sobre Facilitação do Comércio. Conclamamos os parceiros 
internacionais a apoiar os membros mais pobres e vulneráveis da 
OMC, de modo a permitir-lhes implementar o referido Acordo, 
que deverá apoiar seus objetivos de desenvolvimento. Apoiamos 
firmemente o sistema de solução de controvérsias da OMC 
como pedra angular da segurança e previsibilidade do sistema 
multilateral de comércio e ampliaremos nosso atual diálogo 
sobre questões substantivas e práticas a ele relacionadas, 
incluindo as negociações em curso sobre a reforma do 
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Entendimento sobre Solução de Controvérsias da OMC. 
Reconhecemos a importância dos Acordos Comerciais 
Regionais, que devem complementar o sistema multilateral de 
comércio, e que devem ser mantidos abertos, inclusivos e 
transparentes, bem como abster-se de introduzir cláusulas e 
padrões exclusivos e discriminatórios. 
  

Com o Acordo de Facilitação de Comércio em debate, a Cúpula de Ufá serviu, 
ainda que não como objeto central de discussão, para ampliar as questões comerciais 
dada sua importância para o grupo. Segundo BRICS (2015), foi ressaltada a 
centralidade da OMC como a instituição que define as normas multilaterais do comércio 
e a importância de acordos bilaterais, plurilaterais e regionais de forma que encoraje as 
partes negociadoras a cumprir com os princípios de transparência, inclusão e 
compatibilidade com as normas da OMC assegurando o sistema multilateral do sistema 
de comércio.  

Sendo mais preciso, segundo BRICS (2015), as estratégias que contribuirão para 
o crescimento e aumento da competitividade comercial do grupo no plano global são o 
aprimoramento das oportunidades de acesso aos mercados de forma que os vínculos 
sejam de alguma forma facilitada através de uma maior relação de negócios entre os 
países, criar um ambiente favorável para investimentos em todos os países membros a 
fim de promover um comércio mútuo, buscar formas de aprimoramento e maior 
eficiência para reduzir os processos burocráticos e acelerar o comércio e o investimento, 
criar condições favoráveis diversificando suas respectivas produções, obter métodos 
para aumentar a proporção de produtos com valor agregados no PIB dos países do 
BRICS e aumentar a resiliência contra flutuações nos mercados mundiais de 
commodities que atrapalham o comércio e o fortalecimento da cooperação aduaneira, 
que como explicado no capítulo 1 é uma zona de livre comércio com tarifa externa 
comum, incluindo a simplificação de procedimentos de desembaraço aduaneiro, troca 
de informações sobre a legislação nacional aduaneira, bem como intercâmbio de 
melhores práticas. 

Mesmo sem uma resposta concreta, os BRICS apresentam alguns caminhos para 
conseguir chegar nesses objetivos. Ainda segundo BRICS (2015), para atingir os 
objetivos dispostos acima os BRICS devem promover o diálogo sobre políticas 
nacionais dos países do grupo, desenvolver também parcerias público-privadas para 
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fomentar projetos tecnológicos, de infra-estrutura e de aprendizagem de jovens através 
de programas de mobilidade e aumentar de fato a cooperação e o comércio em serviços 
dados como cruciais. 

Portanto, apesar de todo esse esforço e planejamento para que haja uma maior 
interação nas negociações comerciais, o BRICS parece muito mais preocupado com 
lado monetário e financeiro que vem constituindo do que com o lado comercial. A 
expectativa é de que a integração comercial fique mais sólida ao passar dos anos a ponto 
de que os países membros consigam obter os benefícios que uma integração comercial 
pode trazer. 

3.3 – Iniciativas monetárias e financeiras entre os BRICS 
 

Assim como na primeira seção foi abordado o que de concreto vem acontecendo 
durante os últimos anos na integração comerciais dos países que fazem parte dos 
BRICS, esta segunda seção busca mostrar algumas iniciativas voltadas para a parte 
financeira dos países, isto é, o que eles tem feito no campo monetário a fim de reforçar 
o bloco e o deixá-lo mais sólido. Essa seção ainda terá algumas possíveis conclusões do 
que pode acontecer devido os fatos serem muito recente, já que não há tempo hábil para 
uma analise mais robusta sobre o atual momento. O que se pretende fazer é apresentar 
os fatos, tecer algumas possíveis conclusões sobre eles e levantar alguns 
questionamentos a respeito desses fatos.  

Antes de relatar o principal acordo do grupo e suas conseqüências, é necessário 
identificar quando que o grupo identificou a necessidade de criar um Banco e como foi 
para que o mesmo torna-se um objeto concreto no campo monetário. Ao analisar as 
Cúpulas pode-se perceber que apenas na Cúpula de Nova Delhi em 2012 que foi feito 
um plano de ação para o então fortalecimento da cooperação financeira entre os bancos 
de desenvolvimentos dos países integrantes. Desse modo, segundo BRICS (2012): 
 

Consideramos a possibilidade de estabelecimento de um novo Banco 
de Desenvolvimento voltado para a mobilização de recursos para 
projetos de infra-estrutura e de desenvolvimento sustentável em países 
do BRICS e em outras economias emergentes e países em 
desenvolvimento, com vistas a suplementar os esforços correntes de 
instituições financeiras multilaterais e regionais de promoção do 
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crescimento e do desenvolvimento internacionais. Instruímos nossos 
Ministros de Finanças a examinar a viabilidade e possibilidade de 
implementação dessa iniciativa e a estabelecer um grupo de trabalho 
conjunto para realizar os estudos necessários e reportá-los na próxima 
Cúpula. 
 
 
 

Portanto, na IV Cúpula lançaram-se as bases para a cooperação financeira do 
grupo, que é liderado pelos cinco membros e que tem como objetivo fomentar os 
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, nos países do BRICS e 
também nos outros países emergentes e em desenvolvimento que solicitarem algum tipo 
de financiamento. 

No ano seguinte na V Cúpula, esta realizada em Durban na África do Sul, já com 
a questões definidas sobre a viabilidade do Banco por parte dos Ministros de Finanças 
foram aprovados os relatórios referentes a factibilidade e viabilidade do projeto que 
daria origem ao Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Quanto a este fato: 
 

Os países em desenvolvimento enfrentam desafios para o 
desenvolvimento da infraestrutura devido à insuficiência de 
financiamentos de longo prazo e de investimento externo direto, 
especialmente do investimento em capital. Isso restringe a demanda 
agregada global. A cooperação do BRICS no sentido da utilização 
mais produtiva dos recursos financeiros globais pode contribuir 
positivamente para o tratamento desse problema. Em março de 2012, 
instruímos os nossos Ministros das Finanças a analisar a factibilidade 
e a viabilidade de se criar um Novo Banco de Desenvolvimento para a 
mobilização de recursos para projetos de infraestrutura e de 
desenvolvimento sustentável nos BRICS e em outras economias 
emergentes e países em desenvolvimento, para complementar os 
esforços já existentes de instituições financeiras multilaterais e 
regionais para o crescimento global e o desenvolvimento. Em vista do 
relatório dos nossos Ministros das Finanças, estamos satisfeitos com a 
constatação de que o estabelecimento de o novo Banco de 
Desenvolvimento é factível e viável. Nós concordamos em estabelecer 
um Novo Banco de Desenvolvimento. A contribuição inicial ao Banco 
deverá ser substancial e suficiente para que ele seja efetivo no 
financiamento à infraestrutura. BRICS (2013) 
  

Além da criação do Banco dos BRICS que é voltado para o financiamento de 
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e 
países em desenvolvimento, surgiu também a necessidade da criação de um Arranjo 
Contingente de Reservas (ACR) – destinado a prover apoio mútuo aos membros do 
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BRICS em cenários de flutuações no balanço de pagamentos. Os recursos alocados para 
o ACR, por sua vez, totalizarão US$ 100 bilhões. 

Segundo BRICS (2012), em uma reunião em Los Cabos, os Ministros de 
Finanças e Presidentes dos Bancos Centrais decidiram explorar esse possível Arranjo 
para os países integrantes dos BRICS. Nessa reunião eles concluíram que 
 

o estabelecimento de um arranjo contingente de reservas autogerido 
teria um efeito de precaução positivo, ajudaria os países do BRICS a 
evitar pressões de liquidez de curto prazo, forneceria apoio mútuo e 
reforçaria adicionalmente a estabilidade financeira. Contribuiria, 
igualmente, para o fortalecimento da rede de segurança financeira 
global e complementaria os acordos internacionais existentes como 
uma linha de defesa adicional. Entendemos que o estabelecimento do 
Arranjo Contingente de Reserva (ACR) com um tamanho inicial de 
US$ 100 bilhões é factível e desejável, sujeito aos marcos legais 
internos e as salvaguardas pertinentes. Instruímos os nossos Ministros 
das Finanças e Presidentes dos Bancos Centrais a continuar a 
trabalhando para o seu estabelecimento. 

 
Assim como ocorreu com a criação do Banco, o Arranjo Contingente de Reserva 

foi assinado já na Cúpula seguinte, em Fortaleza. Segundo eles, o acordo é um marco 
para a prestação de liquidez por meio de swaps de divisas em resposta a pressões de 
curto prazo reais ou potenciais sobre o balanço de pagamentos.Segundo o site Valor 
Econômico, o fundo de 100 bilhões de dólares será composto da seguinte forma: 41 
bilhões por parte da China, sendo Brasil, Índia e Rússia cada uma contribuindo com 18 
bilhões e a África do Sul entrará com 5 bilhões. 

Identificado quando, o que motivou o grupo a elaborar um projeto de 
desenvolvimento e a velocidade com que tudo isso foi concretizado busca-se a partir de 
agora mostrar de quanto é o fundo, mostrar as parcelas de cada país, ou seja, a 
representatividade que cada país possui dentro do Banco, seus desafios, sua estrutura e 
suas consequências no cenário global. 

A importância dada a esse acordo vem de uma possível mudança no sistema 
monetário e mundial, em outras palavras, uma possível quebra de hegemonia de órgãos 
financeiros que controlava toda a parte monetária global. Antes apresentar ao que se 
deve essa mudança é preciso entender a importância do banco para os BRICS como um 
grupo. O que ele representa? Para que serve? Qual sua estrutura? 
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Como mencionado acima de forma mais breve o banco servirá para fomentar 
projetos de infra-estrutura dos países em desenvolvimento e o fundo de reserva servirá 
como uma espécie de preventor contra as crises, isto é, o fundo agirá de forma a auxiliar 
os países para que consiga responder melhor a pós-crise. Ao mesmo tempo esse acordo 
não só solidifica o BRICS como um grupo que interagem entre si, mas que cada vez 
mais vão ganhando espaço no cenário internacional e consequentemente voz ativa 
dentro dos fóruns para defender seus interesses diante do mundo. A criação do Banco, 
portanto, veio como resposta a dependência dos países para com os órgãos mundiais 
que dominam o segmento financeiro. O Banco mostra para o mundo que os países dos 
BRICS passam a não depender exclusivamente desses órgãos, que em sua maioria 
beneficia aqueles que possuem mais influencia e, por conseguinte aplica políticas que 
beneficiam mais os mesmo e ainda não precisam se adequar a políticas restritivas que o 
FMI impõe como garantia de que o valor será pago no futuro.  

A estrutura do Banco, segundo ABDENUR e FOLLY (2015) não se diferencia 
muito dos bancos de desenvolvimento já existentes, portanto, o Banco dos BRICS terá 
um Conselho de Governadores, um Conselho de Administração, um Presidente, e Vice-
Presidentes. A presidência será rotativa entre os integrantes do bloco e será indicado ao 
menos um vice-presidente por cada um dos cinco fundadores para que seja assegurada 
um grau de influência sobre o banco caso futuramente entrem novos membros e ainda 
para que não haja um único país no comando de um banco que representa os cinco. 

Com a criação do banco os BRICS passam a ter alguns desafios pela frente. O 
primeiro deles é que os recursos investidos sejam de fato utilizados para promover o 
desenvolvimento dos países. O segundo passa por uma questão política, que não deve 
ser levada em conta somente no financeiro, mas para a saúde do grupo que vem 
mostrando evoluir a cada dia que é uma possível influencia excessiva por parte da China 
já que ela é responsável por grande parte do resultado do grupo, como pôde-se perceber 
no capítulo anterior e por ser o país que mais injetou dinheiro no banco. Uma prova que 
essa supremacia pode afetar negativamente o grupo é que ABDENUR e FOLLY (2015) 
em uma das cúpulas, mais especificamente na de Fortaleza, houve um impasse de 
última hora causada pela Índia e China, uma vez que a primeira como propositora da 
instituição defendia que a sede deveria ficar em Nova Delhi, já a China pressionou os 
demais países do grupo para que a sede fosse em Xangai. O fato é que o impasse só foi 
superado após o Brasil desistir de indicar o primeiro presidente do banco de forma a  
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ceder esse privilégio para Índia e em contrapartida, ganharia a indicação do primeiro 
presidente do Conselho de Administração. Esse excesso pode acabar com a boa relação 
do grupo, gerando divergências e não chegando a um acordo. Portanto, a medida que o 
grupo cresce, os compromissos devem ser firmados com mais cautela a fim de evitar 
desacordos entre eles. 
Com o acordo do banco firmado, mesmo que ainda cedo, podem-se levantar algumas 
questões a respeito do seu contexto político no cenário mundial. A pergunta, que ficará 
aberta por algum tempo é: Seria os BRICS uma nova alternativa de poder? O objetivo 
aqui não é responder essa pergunta, mas mostrar que esse questionamento é bastante 
pertinente e que deve ser discutido. 
Falar de sua representatividade como um grupo torna-se repetitivo, mas um grupo que 
tem 43% da população mundial, organizada, pode buscar mais espaço no cenário 
mundial. Segundo KENNEDY, (1991 apud Bijus e Guilhon, 2014), potências com altas 
capacidades políticas, militares e econômicas põem-se como alternativa ao vácuo de 
poder existente do caos e disputam a hegemonia. 
Isso fica mais claro quando a pretensão do grupo é permitir que países de fora dos 
BRICS possam se associar ao banco montado por eles. Desse modo, o Banco de 
Desenvolvimento dos BRICS é um potencial substituto de órgão como FMI e Banco 
Mundial, que são “liderados” por países desenvolvidos, principalmente pelos Estados 
Unidos, já que o Banco de Desenvolvimento permitirá que outras economias, 
principalmente aquelas em desenvolvimento, tenham acesso a ele. Segundo Bijus e 
Guilon (2014): 
 

Individualmente, a porcentagem de participação de cada BRICS nas 
quotas do FMI são de: 1.79% “ Brasil; 2.50% – Rússia; 2.44% – Índia; 
4.0% –China; e 0.78% – África do Sul19. Em detrimento a 17.69% 
dos Estados Unidos;6.56% do Japão; 6.12% da Alemanha; 4.51% da 
França; e 4.51% do Reino Unido, é perceptível que os países 
emergentes da sigla estão representados abaixo de seu real poder 
econômico 
 
  

Nota-se que os países membros dos BRICS possuem pequenas parcelas de participação 
nas quotas do FMI, o que significa dizer que pouca é sua representatividade dentro do 
órgão, que é dominado pelos países desenvolvidos. Através desses dados é possível 
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entender toda a importância dada ao acordo monetário feito pelo grupo, que terá um 
Banco de Desenvolvimento nos mesmos moldes de outros bancos, porém, este será sob 
domínio do grupo.  

4 - Considerações Finais 
 
Como se pôde observar os BRICS buscam cada vez mais fazer transações entre si 
apesar de toda a distancia geográfica entre eles, principalmente entre os quatro países 
com a China. A China aparece como fundamental economia nas negociações comerciais 
não só intra-BRICS, onde aparece como o principal país nessas negociações, mas 
também um dos principais aliados no comércio mesmo relacionando os outros países do 
mundo. 
Além disso, notou-se também a dependência dos BRICS em relação a China. Com base 
nos dados das variáveis analisadas no trabalho, chega-se a conclusão de que, tratando 
das variáveis relacionadas ao comércio, os BRICS não teria grande representatividade, 
pois grande parte do resultado do grupo é intrínseco a China.  
Como foi visto, por mais que as negociações comerciais ainda sejam iniciais, muitas 
delas encontram-se em processo de expansão. Nota-se que ao avançar das Cúpulas os 
temas que abarcam o comércio intra-BRICS vão avançando, porém não com a mesma 
velocidade das negociações financeiras. 
Ainda que a cooperação comercial venha se expandindo entre os países que formam o 
acrônimo, que tem seu grau de importância elevado a partir desse aumento nas relações, 
o que mais vem chamando atenção no grupo é, notadamente, a interação monetária e 
financeira do grupo. 
Quanto a integração monetária e financeira o ponto focal gira em torno da criação do 
Banco de Desenvolvimento e o Arranjo Contingente de Reserva, o primeiro é voltado 
para o financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em 
economias emergente se países em desenvolvimento e o segundo será destinado a 
prover apoio mútuo aos membros do BRICS em cenários de flutuações no balanço de 
pagamentos, ou seja, servirá para o fortalecimento da segurança financeira.  
Em consequência disso, foi levantado a partir da criação do Banco o potencial dos 
BRICS se tornarem algum dia uma nova alternativa de poder no campo político-
financeiro.   
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Este trabalho deixou em aberto alguns pontos que podem ser trabalhados no futuro. O 
primeiro deles é se realmente haverá um maior interesse por parte dos BRICS em 
estreitar seus laços comerciais e como irão fazer isso de forma eficiente, dado que os 
países encontram-se geograficamente distantes. Outros pontos interessantes seria 
investigar se há algum planejamento quanto a um desenvolvimento de tecnologia e ao 
movimento sustentável. Talvez, o que mais desperte a curiosidade seria em relação ao 
potencial existente hoje em relação ao Banco. Será mesmo que haverá a quebra da 
hegemonia do sistema financeiro mundial? E até lá será que a característica do Banco 
que hoje é voltado para desenvolvimento de projetos de infraestrutura continuará o 
mesmo ou irá mudar ao passar do tempo?  
Essas respostas só poderão ser respondidas com o tempo. Resta acompanhar os 
próximos passos do grupo, os futuros acordos que serão selados entre eles nas próximas 
Cúpulas. O fato é que hoje o BRICS pode ser visto como realidade não só comercial, 
mas principalmente no campo financeiro mundial. 
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