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O Boletim RI Up2Date 
 
O Boletim RI Up2Date é parte do projeto da graduação em Relações Internacionais UniBH RI Up2Date, que 

visa formar um corpo discente capacitado e apto a analisar questões atuais do ambiente internacional. 

Semestralmente, temas que vêm sendo objeto de atenção da mídia e cobrados em processos seletivos são 

selecionados pela equipe de docentes. As questões levantadas são discutidas em mesas redondas entre 

os alunos, provocados pelos professores a construírem uma discussão informal e provocadora.  

 
Para enriquecer os debates, os professores do curso de Relações Internacionais e seus pesquisadores 

convidados enviam ao Boletim RI Up2Date textos próprios e/ou referências relevantes para o campo. A 

finalidade desse compêndio é levantar pontos mais polêmicos do tema sob apreciação, e proporcionar aos 

alunos base para a fundamentação de seus argumentos nas mesas-redondas. Nesse volume, teremos a 

discussão sobre o grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS), um dos temas escolhidos 

pelos estudantes para fazer parte dos debates em 2014/2. 

 

 

Boa leitura! 
 

 



6	  de	  setembro	  de	  2014	  (Vol.	  5)	  
Boletim	  RI	  Up2Date	  

3	  

	  

Av.	  Prof.	  Mário	  Werneck,	  1685	  -‐	  Estoril	  -‐	  CEP:	  30455-‐610	  BH/MG	  

Rússia e Brasil em um mundo policêntrico e emergente1 
Prof. Daniela Vieira Secches 

 
O fim da Guerra Fria e da ordem bipolar transformaram os anos 1990 em um ambiente de alta incerteza 

sistêmica. O desfalecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) deu lugar à 
consolidação do poder estadunidense em um contexto de hegemonia neoliberal quase inconteste no 

ambiente econômico e financeiro internacional. No entanto, novos fluxos e novos papeis não garantiram a 

possibilidade de uma visão unipolar consensual em torno dos Estados Unidos da América (EUA).2 Seria 

dificilmente defensável a diminuição dessa incerteza no século XXI, que foi recentemente descrito pelo 

presidente russo Vladmir Putin como um mundo mais policêntrico e emergente.3 Ela ganha, na verdade, 

novos rumos com a consolidação e o maior protagonismo de novas ou renovadas potências, como o grupo 

dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O acrônimo foi cunhado por Jim O’Neil em 2001, e 

foi tomado emprestado para designar esse grupo de economias com potencial significativo de emergência 

na distribuição de poder global. As afinidades entre Rússia e Brasil ganharam recentemente mais 
profundidade dentro desse cenário. 

 

O novo milênio testemunhou uma revisão da posição da Rússia no ambiente internacional. Esse 

movimento, ao mesmo tempo em que não provocou rupturas profundas, tampouco coloca o país como a 

mesma potência de outros tempos. Em contextos sócio-históricos distintos, analogias com a Rússia dos 

czares Pedro e Catarina ou com o urso soviético ajudam-nos a compreender o cenário atual, mas, 

igualmente, tem um poder explicativo limitado. No entanto, a capacidade material do Estado de fato segue 

sendo uma variável relevante. O país ocupa quase um décimo da superfície terrestre, e possui uma 
considerável capacidade militar, considerada pelo International Institute for Strategical Studies (IISS) como 

a segunda maior do planeta. Ademais, os hidrocarbonetos russos e um redirecionamento da política 

doméstica permitiram ao país um considerável crescimento econômico no início do novo milênio, que bateu 

a casa dos 9% no ano de 2007 (WORLD BANK, 2014). 

 

                                                
1 Resenha inspirada em reflexões anteriormente publicadas no Grupo de Pesquisa sobre Potências Médias – GPPM 
(http://grupoemergentes.wordpress.com) e no periódico Conjuntura Internacional (no prelo). 
2 Para uma breve versão de opinião contrária, em defesa da ordem unipolar, ver KRAUTHAMER, C. The Unipolar Moment. Foreign 
Affairs, Vol. 70, No. 1, 1990/1991, pp. 23-33. 
3 Declarações dadas por Vladmir Putin em entrevista à Agência Cubana Prensa Latina. Ver PRENSA LATINA. Putin por una 
América Latina unida, sostenible e independiente. Disponível em http://prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2871011&Itemid=1. Acesso em 17 de julho de 2014. 
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Considerando o tamanho de seus Produtos Internos Brutos (PIB), o Brasil está duas posições à frente da 

Rússia, em sétimo lugar. De proporções continentais não tão vastas quanto seu parceiro europeu, o Estado 

brasileiro encontrou nos anos 2000 taxas consideráveis de crescimento econômico, em especial a partir de 

sua plataforma de exportação de produtos primários, diante do aumento do preço das commodities. Em 

semelhança ao papel da Rússia na região euroasiática, guardadas as devidas proporções, o país concentra 

um excedente de poder em relação aos seus pares sul-americanos, e em grande parte da história de sua 

política externa buscou consolidar sua condição de potência regional. No entanto, ao contrário do Kremlin, 

em especial no período da Guerra Fria, na prática nunca houve, por parte do Itamaraty, a defesa de uma 
inserção regional hegemônica, em termos imperialistas. 

 

A aproximação estratégica que recentemente tem se observado entre os atores não é exatamente uma 

novidade. Até mesmo durante o período de sua ditadura direitista, o Brasil não se furtou a manter laços 

próximos com a URSS.4 No entanto, o novo milênio testemunho novos movimentos, muito mais proativos, 

em direção ao estabelecimento de parcerias pragmáticas e concretas. A situação na qual ambos os 

Estados encontram-se política e economicamente contribui para esse movimento. Tanto Rússia quanto 

Brasil, após experimentarem um crescimento econômico considerável, enfrentam agora modestas taxas 

anuais em torno de 1% e uma economia pouco diversificada e dependente dos hidrocarbonetos5 e de 
produtos primários, respectivamente. Politicamente, por um lado, o Kremlin vê-se isolado em relação às 

potências ocidentais, a despeito do poder institucional que capitaliza a frente de uma cadeira permanente 

no Conselho de Segurança das Nações Unidas, especialmente devido à crise da Ucrânia. Já o Brasil 

encontra dificuldades em traduzir sua projeção regional em poder decisório em fóruns globais, a despeito 

de seu protagonismo em muitas dessas negociações. Dessa forma, ambos os atores coincidem quanto à 

defesa de uma reforma da governança mundial, que atinja, por exemplo, as estruturas do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), do Banco Mundial, e das Nações Unidas (ONU).6 

 

                                                
4 As relações diplomáticas com os soviéticos foram rompidas apenas entre os governos de Eurico Gaspar Dutra e João Goulart. No 
entanto, já com Juscelino Kubistchek, iniciou-se um processo de reaproximação informal. Cabe lembrar, ainda, que, quando a 
Revolução Russa aconteceu, o Brasil reconheceu, na gestão de Washington Luís, o novo governo. 
5 Em 2013, 53% do PIB russo era composto pelos dividendos dos hidrocarbonetos. Espera-se que, em 2014, essa proporção 
diminua um valor entre 45% e 46%. RUSSIA BEYOND THE HEADLINES. Economy faces challenge from fall in oil price and 
ruble value. Disponível em: 
http://rbth.com/business/2014/08/25/economy_faces_challenge_from_fall_in_oil_price_and_ruble_value_39273.html. Acesso em 25 
de agosto de 2014. 
6 No entanto, a Rússia hesita em detalhar que tipo de reforma do Conselho de Segurança abraçaria, devido à sua posição 
privilegiada na instituição. 
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O espaço permitido pelos BRICS é absorvido por Rússia e Brasil como um instrumento para inserção, 

amenizando os desafios político-econômicos supramencionados. Aliados a outras economias emergentes, 

os Estados buscam questionar a estrutura da governança global, a fim de criar um modelo que não 

necessariamente renove a essência do arranjo, mas que lhes permita mais espaço – a promessa do Banco 

de Desenvolvimento e do Fundo de Reservas recém-criados pelo grupo. As negociações em torno dessa 

quádrupla aliança também funcionam como espaço de aprofundamento das relações bilaterais russo 

brasileiras. 

 
Sua VI Cúpula, realizada entre os dias 14 e 16 de julho de 2014, em Fortaleza, Brasil, serviu de cenário 

para apresentar claramente mais uma trilha em direção a uma ordem global sob mudança – a consolidação 

aproximação entre a Rússia e o Brasil, além de movimentos também em direção à América Latina como 

um todo. Com visitas oficiais à Cuba, à Nicarágua, à Argentina e ao Brasil, somadas a outros 

pronunciamentos e encontros marcantes, Vladmir Putin afirma estar a sucessora da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas disposta a buscar um modelo mais razoável para as relações internacionais. Desde 

que chegou ao governo, com a chefia do Serviço Federal de Segurança, em 1998, Putin busca traçar uma 

estratégia cada vez mais consistente de aproximação com os países da região, focado em três outras 

razões além do espaço deixado pelos EUA.  
 

Primeiramente, o fortalecimento relativo recente das economias do continente latino americano, em 

especial no contexto da crise de 2008, levou os Estados a impulsionarem consideravelmente sua inserção 

no mercado global e a somar capital político em organismos internacionais.7 Na maioria dos países, o 

momento coincidiu com o a subida ao poder de governos de centro-esquerda, desejosos por promover 

mudanças na ordem internacional.8 Nesse contexto, como uma segunda motivação para a aproximação 

entre esses atores, percebe-se uma coincidência de posições na política internacional entre a Rússia e os 

países americanos, como, por exemplo, a resistência à intervenção na Síria e a discussão sobre a 

ilegalidade do referendo realizado na Crimeia acerca de sua anexação ao território russo.9 

                                                
7 Em 2010, o crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) da América Latina e do Caribe chegou a bater 6%. Já em 2012, 
houve uma queda em 3%. Ainda assim, alguns Estados demonstram uma tendência de recuperação, como Peru e Bolívia. Dados 
disponíveis em BANCO MUNDIAL. 2014 World Development Indicators. Disponível em 
http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-2014-book.pdf. Acesso em 19 de julho de 2014. 
8 O chamado eixo bolivariano, representado pelos Estados membros da Aliança Bolivariana para as Américas (ALBA) – Antígua e 
Barbuda, Bolívia, Cuba, Dominica, Equador, Granadinas, Nicarágua, São Vicente e Venezuela, são de especial interesse, dado seu 
posicionamento à esquerda mais intenso. 
9 Na votação da Resolução 11493 de março de 2014 sobre o reconhecimento da mudança no status da região da Crimeia, 100 
Estados votaram por não reconhecer a validade do referendo. Bolívia, Cuba, Nicarágua e Venezuela foram quatro dos onze 
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A situação na Crimeia e em outras regiões separatistas da Ucrânia promoveu um isolamento da Rússia no 

cenário internacional, dadas as condenações e sanções aprovadas sob liderança de potências ocidentais 

como os Estados Unidos e a União Europeia (UE).10 Alianças estratégicas com Estados latino americanos 

e o próprio grupo dos BRICS tornam-se, portanto, um instrumento para garantir a inserção russa e uma 

terceira razão quase natural para a aproximação. Esse enfoque é, por fim, reforçado pela posição 

geoestratégica da América Latina, próxima aos Estados Unidos, que tradicionalmente negligenciam 

políticas mais assertivas para atração dos Estados da região em nome de uma pretensa fidelidade 
entendida como derivada de uma espécie de destino manifesto. 

 

Em termos de aproximação econômica e política, a crise na Ucrânia parece dar mais um empurrão para a 

aproximação entre russos e latino-americanos, especialmente os brasileiros. As consecutivas rodadas de 

sanções, renovadas após o acidente com o vôo MH17, da Malasya Airlines, em território ucraniano, levou a 

uma resposta da chancelaria do Kremlin. O Primeiro-Ministro Dmitry Medvedev anunciou, no dia 7 de 

agosto de 2014, que a Rússia suspenderia por um ano a compra de laticínios, carnes, peixes, frutas e 

vegetais oriundos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Noruega e dos países que compõem a 

União Europeia. O comércio desses itens com os Estados europeus próximos à Rússia são uma parte 
significativa das importações totais do país, girando em média em 35% do que os russos compram no 

estrangeiro desses itens.11  

                                                                                                                                            
membros contra o documento, demonstrando seu apoio à causa russa. Já Argentina, Brasil, Equador e Uruguai abstiveram-se 
publicamente. Para o inteiro teor da resolução, ver ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolution GA 11493. 
Disponível em http://www.un.org/News/Press/docs/2014/ga11493.doc.htm. Acesso em 15 de julho de 2014. Sobre o apoio latino 
americano na ocasião, ver RUSSIA BEYOND THE HEADLINES. EE UU recela de la presencia rusa en América Latina. 
Disponível em http://es.rbth.com/internacional/2014/07/15/ee_uu_recela_de_la_presencia_rusa_en_america_latina_41785.html . 
Acesso em 15 de julho de 2014. 
10 No dia 16 de julho de 2014, Estados Unidos e União Europeia promoveram uma nova rodada de sanções contra a Rússia devido 
à situação na Crimeia. Após a queda do avião da Malasya Airlines, apesar da cautela solicitada pela premier alemã Angela Merkel, 
provavelmente haverá novas punições. A respeito, ver BBC. EUA e UE ampliam sanções contra a Rússia. Disponível em 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/07/140716_eua_ue_sancao_russia_kb.shtml. Acesso em 17 de julho de 2014. Em 
resposta, no dia 19 de julho de 2014, o Kremlin decidiu sancionar os Estados Unidos, banindo a entrada de doze americanos 
supostamente envolvidos em torturas nas prisões de Guantánamo e Abu Ghrabi. A respeito, ver RIANOVOSTI. Russia bans entry 
to 12 US Citizens in Response to Sanctions. Disponível em http://en.ria.ru/politics/20140719/191039234/Russia-Bans-Entry-to-
12-US-Citizens-in-Response-to-Sanctions--.html. Acesso em 19 de julho de 2014. 
11 Segundo o Institute for Complex Strategic Studies (ICSS), 31,5% das carnes, 42,6% dos laticínios, e 32% dos vegetais 
importados pela Rússia antes das sanções vinham da Europa. O embaixador da União Europeia (UE) para a Rússia, Vigaudas 
Ushatskas, afirmou que, em uma primeira análise, é possível esperar que os Estados da UE percam cerca de 12 bilhões de euros 
ao longo desse ano de banimento. No entanto, é importante ressaltar que os maiores perdedores serão Estados menores, como os 
países Bálticos, e para a Finlândia. As perdas brutas para os demais países não são tão significativas no contexto mais amplo de 
suas balanças comerciais. Ver RUSSIA BEYOND THE HEADLINES. Russia bans European and U.S. food imports for 1 year. 
Disponível em http://rbth.com/business/2014/08/08/russia_bans_european_food_imports_for_1_year_38875.html. Acesso em 25 de 
agosto de 2014. 
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Entre o comparecimento à final da Copa do Mundo de Futebol e o início da VI Cúpula dos BRICS, Vladmir 

Putin reuniu-se com a presidente Dilma Rousseff, quando discutiram cooperação entre os dois Estados nas 

áreas de saúde, tecnologia, educação, cultura, aeronáutica e infraestrutura. A cooperação energética 

novamente tornou a ser um tema central, e há possibilidades de cooperação para exploração das reservas 

brasileiras de petróleo e gás. A expectativa é que o fluxo comercial entre Brasil e Rússia duplique, 

fomentados por essas iniciativas, chegando aos US$ 10 bilhões de dólares. No entanto, esse projeto pode 

ser frustrado pelo lento ritmo de crescimento da economia brasileira, que não deve superar 1,5% em 2014. 
Por fim, celebrou-se também acordo sobre defesa antiaérea para demonstração do sistema russo e 

possível venda ao Brasil.12 

 

Muitos questionam se o giro da Rússia pela América Latina seria mais um sintoma da pretensão deste 

Estado de reconstruir a ordem global na lógica da Guerra Fria. No que diz respeito ao desejo de retomar 

uma condição de potência mais proeminente, sem dúvidas esse é um desejo da política externa russa 

contemporânea, mas nunca deixou de sê-lo desde o início da formação desse Estado no século XV. 

Pensar em termos de confronto bipolar e enfrentamento direto e ideológico com os Estados Unidos 

claramente não cabe à situação atual, na qual Putin parece buscar muito mais uma reforma global em 
direção a um mundo policêntrico, em uma análise mais coerente das atuais condições de seu país frente às 

potências tradicionais e às emergentes. As sanções de agosto de 2014 às potências ocidentais e o impulso 

por elas dado à aproximação a países com os quais a Rússia mantem mais afinidade política, como o 

Brasil, atestam essa questão. 

 

Os resultados de julho de 2014 e os desdobramentos de agosto demonstraram uma aproximação sem 

precedentes entre Rússia e Brasil. Todavia, há muito o que se realizar para a consolidação dessas 

parcerias. Ademais, a dominação econômica chinesa, tanto em termos de fluxo comercial quanto em 

termos de investimentos, pode significar rivalizar com um dos principais parceiros de Putin na atual 
estratégia de política externa do Kremlin. Mesmo reconhecendo não serem as economias russas e 

chinesas diretamente concorrentes em termos de produtos exportados ao Brasil, há uma tendência de que 

a Rússia diversifique mais sua produção nos próximos anos, que hoje é extremamente dependente de 

hidrocarbonetos e de seus derivados, o que poderia modificar essa característica. 

                                                
12 EL PAÍS. A Rússia e o Brasil acertam um acordo sobre defesa antiaérea. Disponível em 
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/14/internacional/1405367160_678400.html. Acesso em 15 de julho de 2014. 
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A aproximação entre esses atores e a consolidação dos BRICS têm o potencial de permitir que a Rússia 

traduza de forma mais incisiva sua capacidade material na adaptação de uma ordem global 

tradicionalmente liderada por potências ocidentais. Esse movimento vai de encontro aos interesses 

brasileiros. Como já afirmava nossos diplomatas Saraiva Guerreiro e Gelson Fonseca Júnior, na ausência 

de excedentes de poder, a ascensão de um Brasil potência depende de coerência para legitimação de seus 

pleitos. A despeito de ainda ser cedo para julgar se tratarem de iniciativas exitosas ou não, os BRICS e o 
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 aprofundamento das relações com a Rússia demonstram ser a opção escolhida para tanto pela atual 

política externa brasileira. 
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Índia e os BRICS 
Prof. Vinícius Oliveira13 

 

Aspirações da Índia envolvem garantir ao país a emergência enquanto uma Grande Potência autônoma, 

influente e respeitada pelas demais nações. Comumente, essas aspirações são baseadas em ganhar 

paridade com outras Grandes Potências como a China e os Estados Unidos e um assento permanente no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). Subjacente à essas aspirações, existe o medo de ter 

sua influência limitada no Sul da Ásia, de ser usada como um peão em um jogo das atuais Grandes 

Potências (medo advindo largamente do período da Guerra Fria) ou de perder sua autonomia estratégica. 
(OGDEN, 2011. p. 3) 

 

Embora esses interesses não façam parte de uma Grande Estratégia, eles estão profundamente arraigados 

na comunidade burocrata indiana (principalmente dentre aqueles do Ministério de Relações Internacionais 

da Índia), pensadores políticos, políticos, jornalistas e acadêmicos, que tem permeado a história pós-

independência do país. O contínuo crescimento econômico e político do país garante que esses objetivos 

vão continuar a permear e direcionar as ações do país e seu status de potência emergente (OGDEN, 2011. 

p. 3) 

 
No caso das cúpulas dos BRICS, a atuação indiana não se difere muito em relação as demais atuações. 

Existe uma pressão para que se coordenem políticas e discursos visando a reforma do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas e no Fundo Monetário Internacional, bem como a tentativa de se buscar 

saídas para a crise econômica atual. Na ocasião da primeira cúpula dos BRIC (à época, a África do Sul 

ainda não havia acedido ao grupo), o então Primeiro Ministro da Índia, Manmohan Singh abriu sua 

participação falando da crise econômica internacional e suas graves consequências para o mundo. O 

primeiro ministro também mencionou a ameaça que o protecionismo poderia colocar ao desenvolvimento 

global e solicitou que a Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC) fosse concluída o 

mais rápido possível.  
 

                                                
13 Pesquisador convidado pelos docentes RI UnibH. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da 
PUC Minas. 
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Gastou-se tempo substancial para falar sobre a necessidade de se reformar a arquitetura do sistema 

financeiro internacional, principalmente nas suas bases de tomada de decisão, refletida nas instituições 

financeiras internacionais (FMI e Banco Mundial). Afirmou-se, também, que os países BRIC deveriam 

aumentar sua cooperação para atuação no G20 financeiro. 

 

Na segunda cúpula dos BRIC, realizada em 2010, Manmohan Singh enfatizou a necessidade de se 

trabalhar em áreas como segurança alimentar e energética (tendo em mente que a Índia possui uma vasta 

população que não tem acesso diário à comida e que, portanto, o país tenta desenvolver internamente 
programas de subsídios para a agricultura familiar). O primeiro ministro sugeriu que os países deveriam 

considerar a criação de uma arquitetura que garantisse a segurança alimentar e que focasse 

principalmente em aumento da produtividade agrícola.  

 

A Índia também deixou claro que a crise econômica ainda não havia passado, sendo necessárias mais 

medidas para conter os potenciais efeitos desta. O país também voltou a insistir na necessidade dos países 

em coordenar suas políticas em relação ao G20 financeiro, que ocorreria em Toronto e Seul naquele ano. A 

ideia era criar um posicionamento comum dos BRIC para o Grupo. O primeiro ministro também falou da 

necessidade de se coordenar as políticas dos países em relação às mudanças climáticas, ressaltando o 
potencial que os países BRIC tem neste âmbito. O primeiro ministro também enfatizou a necessidade de se 

reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, dando mais representatividade e transparência 

para a Organização. 

 

Na terceira cúpula, primeira que contou com a África do Sul enquanto membro, e que teve como tema 

central uma "Visão expandida e prosperidade compartilhada", a Índia fez menção à responsabilidade dos 

países em garantir uma ordem internacional estável e justa. O Primeiro Ministro também enfatizou a 

necessidade das nações articularem ações para o combate ao terrorismo e fazê-lo não somente no âmbito 

dos BRICS, mas também através dos esforços das Nações Unidas. Mais uma vez, a Índia trouxe a 
necessidade de reformar as Nações Unidas, o FMI e dar um fim e solução à Rodada de Doha da OMC, 

afirmando que "a Índia iria continuar a engajar com seus parceiros para facilitar um regime multilateral 

baseado em regras que é justo, igualitário e que lide com a agenda desenvolvimentista de maneira efetiva". 

 

A quarta cúpula dos BRICS ocorreu na Índia, em Nova Delhi e o anfitrião, Manmohan Sighn, fez o discurso 

de abertura pedindo que os cinco países "falassem em uma só voz em questões como a reforma do 
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Conselho de Segurança das Nações Unidas". Adicionalmente, o Primeiro Ministro se disse ávido em buscar 

novas possibilidades de negócios intra-BRICS, afirmando que a posição econômica e política de cada um 

poderia trazer benefícios para todos, seja no comércio quanto em outras esferas, como segurança 

energética, geração de emprego e garantia da segurança alimentícia. Uma questão interessante a se 

ressaltar é que a possibilidade de se criar um Banco de Desenvolvimento dos BRICS foi mencionado 

primeiramente na Cúpula de Nova Delhi, quando a declaração final trouxe o seguinte trecho:  

 

possibilidade de criação de um novo Banco de Desenvolvimento para a 
mobilização de recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento 
sustentável nos BRICS e outras economias emergentes e países em 
desenvolvimento, para complementar os esforços existentes de instituições 
financeiras multilaterais e regionais para o crescimento e desenvolvimento 
global. (DECLARAÇÃO FINAL QUARTA CÚPULA DOS BRICS, 2012) 

 

Um ponto interessante a se notar em todas as declarações é a preocupação do acrônimo em lidar com 

questões conjunturais. À época da quarta cúpula, por exemplo, a Índia e os demais países apoiaram uma 

solução diplomática e que não envolvesse sanções ao Irã. A questão Síria também obteve o mesmo tom. 

Na quinta cúpula dos BRICS, o assunto principal era as preparações para a criação do Banco de 

Desenvolvimento dos BRICS. Na ocasião, o próprio Banco Mundial se pronunciou favorável à iniciativa. A 
avaliação da atuação da Índia por parte de alguns oficiais do corpo diplomático do país foi de que a Índia 

poderia ter feito mais. Acredita-se que o potencial de explorar e angariar mais investimentos dos outros 

países na Índia poderia ter ganhado maior atenção. 

 

Na sexta e última cúpula dos BRICS até o momento, a Índia participou com um novo Primeiro Ministro, 

eleito em maio de 2014, Narendra Modi. Modi fez seu primeiro discurso falando da necessidade de unidade 

mundial para combater os problemas, econômicos e de segurança, enfrentados pelo mundo hoje. O país 

afirmou a necessidade de ajudar o Afeganistão, tendo o Primeiro Ministro reiteradamente abordado a 

questão e demandado esforços multilaterais para os processos de capacity-building e fortalecimento dos 
mecanismos de governança e desenvolvimento econômico e segurança no país. Menções similares foram 

feitas em relação à situação no Iraque, Síria e ao conflito entre Israel e a Palestina.  

 

Nota-se, portanto, uma mudança discursiva da Índia em relação às outras cúpulas. Enquanto o ex-Primeiro 

Ministro Manmohan Singh enfatizava questões econômicas e de crescimento, Modi focou muito mais em 

propostas relativas à segurança internacional. Na ocasião, também, foi lançado formalmente o Banco de 
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Desenvolvimento dos BRICS e a Índia tornou-se o primeiro presidente do Banco, que terá sede em Xangai, 

na China. Neste quesito, fala-se em uma vitória do país, porque conseguiu convencer os outros quatro 

membros sobre a necessidade de que os recursos do Banco viessem igualmente de cada país, impedindo 

que a China, por exemplo, repassasse mais recursos e, no futuro, talvez, demandasse mais poder nas 

decisões de aporte de recursos no Banco. 

 

Desta forma, de maneira geral, percebe-se o tom reformista do país e a tentativa de utilizar o acrônimo 

como uma plataforma de expor e angariar apoio para os projetos em outras arenas. Isso fica mais do que 
evidente nos casos da reforma do Conselho de Segurança e do FMI. Adicionalmente, a Índia vem utilizando 

os BRICS enquanto uma possibilidade de aumentar os investimentos diretos externos em seu país e 

tentando fazer com que o grupo se mantenha igualitário em seu processo de tomada de decisão – fato 

melhor evidenciado na questão do capital do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Sendo assim, a Índia 

reforça seus objetivos de política externa dentro do Grupo e deposita grandes expectativas de que este 

possa se tornar mais institucionalizado e contribua para as aspirações gerais do país. 
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A Índia no Regime Internacional de Mudanças Climáticas 
Prof. Mariana Balau Silveira14 

 

A Índia é, hoje, um dos países mais vulneráveis do ponto de vista ambiental no mundo. A mudança 

climática observada e evidenciada nas últimas décadas deverá ter efeitos sub-regionais distintos no país. 
Nas últimas décadas, previsões alarmantes apontam para a falta d’agua extrema que afetaria a produção 

agrícola, especialmente nas regiões áridas de Rajastão, Uttar Pradesh, Bihar, e os estados de Andhra 

Pradesh, Karnataka e Tamil Nadu. Poderia, também, reduzir a produção agrícola em estados-celeiro da 

Índia: Punjab e Haryana (PAUL, 2011). 

 

A depleção dos estoques internos de alimentos significaria um aumento considerável na inflação dos 

preços dos alimentos, o que afetaria as camadas mais pobres da Índia de forma desproporcional. Em 

adição a isso, há a crescente demanda global por alimentos, a escassez de oferta no mercado global, em 

geral, e os aumentos de preços decorrentes da crescente necessidade de importação de alimentos. Essas 
questões evidenciam a demanda do país para instrumentos de mitigação de efeitos negativos das 

mudanças climáticas no curto e médio prazo. Além dos desafios relacionados à vulnerabilidade ambiental 

em si, é necessário observar a situação energética do país visando à compreensão de suas demandas por 

produção de energia proveniente de fontes renováveis. 

 

De acordo com o US Energy Information Administration (EIA), o país consome cerca de 3,410.54 barris 

petróleo por dia, enquanto a sua produção não passa de mil barris por dia. Isso torna a Índia dependente 

de petróleo estrangeiro em mais de 60%. Já no caso do gás natural o cenário não é muito diferente; 
enquanto o país consome 2,260.51 bilhões de pés cúbicos, produz apenas 1,681.70. (EIA, 2013). Esses 

dados apontam para a necessidade indiana de redução de dependência energética, ao mesmo tempo em 

que enfrenta desafios relacionados à alta vulnerabilidade ambiental. As ações do país no regime específico 

que trata da questão – o Regime Internacional de Mudanças Climáticas – tornam-se importantes nesse 

sentido e incitam a seguinte questão: de que forma a atuação indiana no Regime auxilia na diminuição de 

sua dependência energética? E, ainda: a alta vulnerabilidade determina o interesse indiano na regulação 

ambiental? 

                                                
14 Pesquisadora convidada pelos docentes RI UnibH. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da 
PUC Minas. 
 



6	  de	  setembro	  de	  2014	  (Vol.	  5)	  
Boletim	  RI	  Up2Date	  

17	  

	  

Av.	  Prof.	  Mário	  Werneck,	  1685	  -‐	  Estoril	  -‐	  CEP:	  30455-‐610	  BH/MG	  

No que diz respeito à posição política indiana em assuntos climáticos, a oposição em relação à mitigação 

doméstica foi grande até 2007, quando o Primeiro Ministro lança o Conselho sobre Mudança Climática, 

composto por atores empresariais e representantes de Organizações Não-Governamentais (ONGs). O 

Plano Nacional de Ação Climática, criado a partir desse conselho, é um compromisso com o 

desenvolvimento sustentável e, tanto a mitigação, quanto o desenvolvimento de energias renováveis, são 

co-beneficios dessas políticas (AAMODT; VIOLA, 2013). Outra ação, nesse sentido, foi a criação da Missão 

Solar Nacional em 2010, por parte do governo de Manmohan Singh, objetivando dobrar a capacidade 

energética renovável do país até 2017. Essa iniciativa evidencia a tendência, iniciada na última década, de 
ampliação da capacidade energética a partir das fontes eólica e solar - de acordo com estimativas do 

Lawrence Berkeley National Laboratory (EUA), o potencial para a energia eólica na Índia é de 10 lakh 

MW15, e 20 lakh MW para a energia solar. 

 

A observação da situação vulnerável da Índia e da mudança gradual na posição do país no Regime 

Internacional de Mudanças Climáticas – de “naysayer” a um receptor recorrente de financiamentos de MDL 

– chama à atenção ao possível movimento indiano rumo ao desenvolvimento de fontes renováveis com o 

objetivo de redução de sua dependência. Tal movimento representaria a mitigação significativa de alguns 

efeitos prováveis das mudanças climáticas no país, ao mesmo tempo em que permite o posicionamento 
favorável no regime, ainda que a Índia permaneça em posição de defesa do princípio ordenador – os 

índices de substituição de fontes favorecem cada vez mais o país. 

 

A Índia mantém o discurso de país em desenvolvimento, defendendo a não-obrigatoriedade de redução de 

emissões. É interessante, entretanto, voltar a atenção à evolução do país nos fóruns multilaterais e no 

desenvolvimento energético doméstico – vai de um cenário de recusa e quase neutralidade a um quadro de 

atuação significativa. Essa mudança seria relacionada, e esse é o ponto principal aqui defendido, ao 

interesse do país na redução da dependência energética e os mecanismos oferecidos no Regime auxiliam 

nesse propósito, na medida em que financiam projetos importantes no setor. A evolução da posição indiana 
seria, portanto, relacionada à demanda doméstica e a possibilidade de mitigação de efeitos negativos em 

um quadro de intensa vulnerabilidade. Essa observação permite a análise dos comportamentos possíveis 

do país, no que diz respeito à atuação no Regime, em uma conjuntura de iminente reforma e de produção 

energética ainda predominantemente carbono-intensiva. 

 
                                                
15 1 Lakh MW é uma unidade de medida equivalente a 100.000 MW. 
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A China e sua obscura engenharia financeira contemporânea 
Prof. Pedro Henrique Neves 

 

Em poucos anos, cerca de 40 bi US$ foram investidos em território venezuelano, assinando e assegurando 

os interesses chineses de acesso ao petróleo. Da mesma forma, tal investimento fez assegurar ao governo 

venezuelano a manutenção de um contrato político-social com as principais forças e dinâmicas internas ao 

Estado. Dentro dessa estrutura `contratual`, duas práticas da lógica da destruição criativa do espaço 

emergem: investimentos infraestruturais rearranjando a face física do Estado, por meio de projetos 

múltiplos desde a construção de rodovias, bem como projetos urbanísticos, etc; e, de forma complementar 

a tais ações, movimentos para equiparar e expandir a renda, fundamental tanto para o projeto político do 

governo, bem como para aumento do consumo doméstico incentivando o aumento da demanda, a qual 
poderia induzir iniciativas produtivas locais.  

 

Apenas esse exemplo mostra, segundo Downs (2011), que a China tem adentrado e impactado cada vez 

mais nos meandros econômicos e produtivos da América Latina. Todavia, o marco para se compreender a 

entrada do capital chinês na América Latina se divide em dois eixos: o primeiro diz respeito ao 11º plano 

quinquenal do PCR, o qual abre espaço e fomenta os bancos estatais na corrida por investimentos no setor 

em destaque (Infraestrutura e Energia). Como exemplo, o CDB “vem aumentando drasticamente seus 

empréstimos para o setor verde emergente, de 83 bilhões de yuans em 2008 para 175 bilhões de yuans em 

2009, e 232 bilhões de yuans em 2010 – para projetos caracterizados como de economia de energia e para 
medidas de proteção ambiental” (MATHUES, 2011, p.44). Em um segundo eixo, a reforma no sistema 

financeiro da China, antecedendo a crise asiática de 1997, conforme destacado por Sanderson e Forsythe 

(2013), reinventou o capital chinês, exigindo a sua internacionalização tanto para manter o acesso a 

recursos primários, bem como projetar aos Bancos Estatais, a citar o Banco de Desenvolvimento da China 

(BDC), mantendo a alavancagem de capital a todo vapor por meios dos empréstimos securitizados pela 

exportação de petróleo. 

 

Importa realçar que os números exemplificados não foram indicados não foram oferecidos por meio do 

Banco Mundial, muito menos pelo Fundo Monetário Interacional. O Banco de Desenvolvimento da China 
(BDC), tem, logo, se tornado um dos principais atores financeiros no sistema internacional. Desde a sua 

formação, em 1994, liderado por Chen Yuan, o Banco cumpriu um papel fundamental para a constituição 
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da emergência e enrijecimento da economia chinesa a partir da política do going out das suas principais 

estatais e bancos comerciais. 

 

Tais passos guiam a uma nova sentença, a qual positiva o BDC como o maior banco dentro do Sistema 

Financeiro Internacional, tornando-o, em 10 anos, o centro do going out chinês e do seu crescimento 

interno, além de criar um sistema centralizado de bancos, o qual exerce influência sobre projetos e 

aquisições objetivando maior rentabilidade e expansão do crédito a partir do próprio BDC. Segundo 

Sanderson e Forysthe (2013), a estrutura financeira chinesa permanece centralizada, enquanto o setor 
financeiro ocidental, envolvido na crise de 2008, reduz cada vez mais o diálogo do Estado com o Mercado, 

sob auspício das principais Instituições Financeiras Internacionais. Nesses termos, o cenário financeiro 

chinês se expõe em destaque em função da sua especificidade, a qual dialoga, diretamente, com o 

processo histórico de transformações políticas e econômicas dentro da China.  

 

É fundamental, portanto, problematizar a perspectiva comportamental e sistêmica acerca do conceito de 

potência média emergente por meio do processo de desenvolvimento sui generis da economia e da política 

chinesa, a qual se distancia das práticas econômicas e financeiras das potências medias emergentes como 

Brasil, Rússia, México, entre outros. Compreende-se que a autonomia política sobre o mercado financeiro é 
uma variável exclusa das possibilidades analíticas para compreender a estrutura da emergência, haja vista 

Jordaan (2003) e as distinções comportamentais das PME`s tradicionais e atuais. Nesses termos, para se 

compreender parte da emergência da China alguns exercícios são necessários:  

(i) Deve-se discutir, conceitualmente, o que vem a ser a emergência de uma potência no 

Sistema Internacional.  

(ii) Deve-se historicizar o processo de desenvolvimento (contemporâneo) chinês  

(iii) A partir disso, deve-se compreender o papel  das finanças para a internacionalização do 

capital chinês.  

 
Esses três pontos não criarão a imagem segura acerca da China na contemporaneidade, todavia possibilita 

qualquer estudioso e/ou interessado em temas múltiplos como desenvolvimento, variações sistêmicas, 

distribuição de capacidades, poder, etc., tatear os acontecimentos recentes que tem tido peso em diversos 

continentes, como América Latina e África sob o auspício do capital de Pequim. 
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África do Sul no BRICS: representar a África? 
Prof. Pedro Andrade Matos16 

 
 
Política Externa do regime Apartheid  
 
Em 1948, os nacionalistas sul-africanos conseguem o poder através do Partido Nacional, instaurando como 

a sua política principal a apartheid17, que decretava uma série de políticas de segregação, colocando os 

negros a margem sociedade e da participação da política e dos benefícios sociais. Ao reforçar a vigilância, 

tanto interna quanto regional, acabou-se criando uma política "aparteísta", “uma visão política que já não 

mais diferencia ameaça interna e externa.” (MENDONÇA, 2008, p. 35). O regime de apartheid apoiava 
alguns partidos e movimentos da direita na região sul da África. Ajudava a União Nacional para a 

Independência Total de Angola que era de direita; intervia também em Moçambique e Lesoto com ações de 

sabotagem e treinamento secreto. Um dos objetivos centrais da África do Sul seria fortalecer o seu entorno 

(norte de Namíbia e Sul de Angola) de uma possível aproximação comunista a região e de nacionalismo 

africano. 

 

O apoio a esses movimentos, e contra o avanço do comunismo, na região, foram estratégicos no sentido 

de angariar suporte e simpatia dos países ocidentais ao regime. E, de certa forma, transformara-se numa 

extensão da lógica ordenatória da Guerra Fria, há de se lembrar de que “a elite dominante branca mantém 
vínculos tradicionais com a Europa Ocidental e mais recente com os EUA.” (MENDONÇA, 2000, p. 17). 

Como medidas, o país aprova em 1950 a Lei de Supressão do Comunismo e, no ano de 1956, solicita a 

União Soviética o encerramento da sua representação diplomática em Pretória, alegando o apoio soviético 

a propaganda comunista. 

 

A política africana do Partido Nacional revelaria também um anseio de participar e ser reconhecido como 

potência regional no mesmo patamar que as potências coloniais; e o país queria posicionar como tal na 

região. Em 1958, recusa-se o convite do primeiro ministro de Gana e líder Pan-Africanista Kwame Nkrumah 

                                                
16 Pesquisador convidado pelos docentes RI UnibH. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da 
PUC Minas. 
17 Regime segregacionista implantado pelos sucessivos governos do Partido Nacional na África do Sul, entre 1948 a 1994.  
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para participar da Conferência dos Países Africanos independentes, justificando que as potências coloniais 

não foram convidadas. (MENDONÇA, 2008). Enquanto outros territórios ganhavam a independência, a 

África do Sul reprimia a tentativa interna do partido Congresso Nacional Africano na sua luta pela 

libertação. Após várias lutas, e com a saída de Nelson Mandela da cadeia, termina o regime Apartheid.  

 

 

Política Externa pós-Apartheid  
 
Após o apartheid (1994), a África do Sul emerge como um líder natural que pudesse resolver os conflitos 

em várias partes do continente e servisse de inspiração para os demais países. Isso foi graças ao sucesso 

na transição política liderada por Nelson Mandela, mas também, pela posição econômica e política do país, 

“passa a ser a partir desse período “gigante económico”, representando um terço do PIB [Produto Interno 

Bruno] da África subsaariana e três quartos do PIB da SADC [Comunidade para o Desenvolvimento da 

África Austral].” (DARBON, 2009, p. 119). Torna-se um grande ator no processo de negociações políticas e 

mediação de conflitos na região, atraindo credibilidade e legitimidade internacional, justamente num 

momento em que a presença das Organizações das Nações Unidas (ONU) estava manchada no 

continente, pelo massacre em Ruanda (1994).  
 

Emerge também como uma liderança moral, apontando-se como um país capaz de convencer os demais 

do continente a abraçar valores morais e democráticos e servir de referência para a construção de normas 

e regras do jogo. Além de alentar debates em questões sensíveis como o racismo, pela “integração” da 

população marginalizada na era pós-apartheid, muito ligado ao ativismo de Nelson Mandela e do seu 

governo (1994-1999). O país foi capaz de impor sua "utilidade" no continente, construindo um modelo 

ideológico e político diante da globalização para o mundo africano e para os países em desenvolvimento 

(DARBON, 2009).  

 
Sob o governo de Thabo Mbeki (1999-2008), a África do Sul entra em um novo projeto para a construção 

da ordem continental. Na verdade, a partir desse momento, vários líderes africanos esforçaram para a 

construção de uma comunidade de Estados africanos, “sob a convicção de que todos os países pudessem 

negociar instituições comuns, normas, princípios, e políticas que todos os africanos pudessem 

voluntariamente concordar.” (LANDSBERG, 2008, p. 437). O projeto de Mbeki correspondia a “laços 

próximos na forma de ligações comerciais, partilha de energias, associações políticas próximas, ou 
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políticas em comuns e o estabelecimento de instituições e regras entre estados independentes e 

autônomos.” (LANDSBERG, 2008, p. 438). E como instituições primárias e ferramentas para a sua 

concretização apresentou a União Africana, as Comissões Regionais Económicas, a Nova Parceria para o 

Desenvolvimento Africano (NEPAD), a diplomacia da paz e a relação com os parceiros globais. 

 
 
África do Sul e BRICS  
 
O BRICS, acrónimo criado por Jim O ‘Neil em 2001, para se referir às economias emergentes que 

exerceriam papel importante nos anos seguintes, é omposto por Brasil, Rússia, India, China e África do Sul. 

Com a entrada da África do Sul em 2010, o grupo passa a ter uma maior representação mundial. A África 

do Sul alcançou o espaço em principais grupos internacionais pelo seu comportamento pós-apartheid e o 

papel do Nelson Mandela no governo do movimento e partido político Congresso Nacional Africano (CNA). 

Isso moldou a visão de outras potências mundiais sobre a importância do país no cenário internacional.  No 

mandato de Nelson Mandela, a submissão às doutrinas do Consenso de Washington redirecionou a 

economia ao setor privado e ao capital externo. Essas políticas de investimentos foram prioritárias à política 

de redistribuição de renda para camada mais pobre da população, e afastou o país ao discurso africano do 
momento em torno das pesadas exigências dos Programas de Ajustes emitidos pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial.  

 

A política externa passa a ter um contorno ocidental, relações preferenciais com os países do Norte 

(Estados Unidos e Europa) com pouca referência à dimensão africana, quando muito, corroborava muito 

mais a tese. Nelson Mandela fora criticado pela denúncia branda ou quase nenhuma vários abusos de 

diretos humanos que aconteciam na região. No período, o consenso com a ordem internacional era-lhe 

benéfico. O país almejaria alcançar através das intervenções militares uma cadeira permanente no 

Conselho de Segurança da ONU (SCHOEMAN, 2000), e ocupou a cadeira de membro não permanente em 
2007, “status alcançado pela sua diplomacia da paz e experiência em segurança e resolução de conflitos 

em países como Burundi, República Democrática do Congo e Costa do Marfim e pelo desarmamento 

nuclear em 1990.” (TJEMOLANE et al, 2012, p. 97).  

 

Esse perfil permitiu que o país fosse visto como um bom cidadão internacional, e não como um crítico 

veemente da ordem internacional, embora, a contestação da ordem seja o alento da própria construção do 
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BRICS, o que também não se verifica na prática. Ambos os membros almejam participar dessa ordem e 

auferir melhores ganhos por ela gerada.  

 

Por outro lado, para o BRICS, a presença da África do Sul no grupo é muito importante. A África do Sul 

reforça a representação global do grupo, e surge como um membro detentor de vários recursos naturais 

importantes. É um dos países mais ricos do mundo em termos de reservas de riquezas minerais, estimadas 

em cerca de US$ 2.5 trilhões. É um dos maiores produtores de platinum, magnésio, cobre, detêm 

experiências e tecnologias na exploração desses recursos; apresenta ótimas infraestruturas para escoar 
esses recursos. Ademais, possui um reconhecimento internacional de liderança regional. Essas vantagens 

favorecem a posição da África do Sul no grupo, em comparação com a Nigéria. Em suma, a presença do 

país permite aumentar a cesta de recursos do grupo (BRICS, 2013).  

 

 

Representa a África? 
 
Segundo o discurso oficial da pretória, a África do Sul representaria a África no BRICS pelo seu papel de 

liderança na região, e pelos indicadores econômicos (na altura detinha o maior PIB do continente). Mas, a 
classificação das potências médias emergentes, somente em torno do PIB, logrando o título de 

representação do continente à África do Sul, num momento em que a Nigéria se figura como a maior 

economia do continente (US$ 500 bilhões) levanta uma questão: quem deveria representar a África nas 

principais arenas econômicos? Continuará sendo a África do Sul ou passa a ser Nigéria, ou os dois? O 

critério de representação é somente pelo PIB ou é por outras variáveis?  

 

A África do Sul reclama o título de representação pela sua referência em moldar regras e normas para a 

negociação, ao passo que a Nigéria reclama o mesmo papel pelo seu PIB e por ser “líder da raça negra” (o 

maior país de população negra do mundo). Contudo, vários países não se sentiam (sentem) identificados 
com a África do Sul. Justamente por não serem representando nos principais grupos ou fóruns que o país 

participa, como IBAS (Índia, Brasil e África do Sul, 2003), G-20 (1999), e até no próprio BRICS. Em parte, 

isso se deve ao fato da África do Sul não possuir um mecanismo de consulta para as demandas africanas. 

Além disso, o país ainda é um Estado da periferia, conta largamente com a ajuda de Estados maiores para 

que subsidiam a sua própria existência como uma potência média, tais como: a parceria do Ato de 
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Oportunidade e Crescimento dos Estados Unidos para África, acordos de comércios preferenciais com a 

Europa, desde 2000, e articulação com os principais grupos económicos e políticos mundiais.  

 

A liderança moral desmorona-se diante da sua incoerência interna, ligada ao nível de corrupção no escalão 

alto do governo, desemprego alto, incapacidade de negociação com os sindicatos. No que concerne a sua 

liderança em missões de paz, a mesma é criticada pelo abuso sexual de suas tropas e mal preparo, desde 

o arsenal militar, gerenciamento fraco das estruturas militares, ao próprio efetivo, que não foi atualizado há 

décadas. A sua liderança regional é questionada, pois se fosse uma hegemonia regional não teria aplicado 
a “Quite Diplomacy no Zimbabwe perante os abusos de direitos humanos nas eleições do país em 2008”. 

(TJEMOLANE et al, 2012, p. 91). O país fora acusado de pretensões imperialistas e interferências nos 

problemas internos, em vez de ajudar Zimbabwe a resolver esses problemas, denunciando-os. Porém, isso 

não quer dizer que a Nigéria se apresenta como o oposto a esse panorama, ou como o melhor. O país 

enfrenta graves problemas de corrupção, incapacidade em gerenciar conflitos na sua própria região, como 

o caso atual de Boko-Haram. E mesmo tornado a maior economia do continente, tem péssimas 

infraestruturas de escoamento da produção, como os portos e os aeroportos; além disso, o crescimento 

económico foi acompanhado pelo aumento da desigualdade social e violência na região. 

 
 

  



6	  de	  setembro	  de	  2014	  (Vol.	  5)	  
Boletim	  RI	  Up2Date	  

27	  

	  

Av.	  Prof.	  Mário	  Werneck,	  1685	  -‐	  Estoril	  -‐	  CEP:	  30455-‐610	  BH/MG	  

Bibliografia 
 
DARBON, D. South Africa: A Power Only in the Eyes of Others? In: Jaffrelot, C. (ed.), Emerging States: 
The Wellspring of a New World Order. New York: Columbia University Press, 2009.  
 
LANDSBERG, Chris. The Burth and evolution of NEPAD. In: AKOKPARI, John; NDINGA-MUVUMBA, 
Angela; MURITHI, Tim (Eds.). The African Union and its institutions. Auckland Park: Jacana Media, 
2008. 
 
MENDONÇA, Hélio Magalhães de. Política Externa da África do Sul (1945-1999). In: GUIMARÃES, Samuel 
Pinheiro. (org.) África do Sul: visões brasileiras. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2000. p. 11-
100. 
 
SCHOEMAN, Maxi. South Africa as an Emerging Middle Power. African Security Review Vol 9, N° 3, 
2000. p. 1-12.  
 
SOLOMON, H. South African Foreign Policy, Middle Power Leadership and Preventive Diplomacy. 
Centre for International Political Studies. Disponível em: 
<http://www.cips.up.ac.za/files/pdf/uafspublications/South%20African%20foreign%20policy,%20middle%20
power%20leadership%20and%20preventive%20diplomacy.pdf>. Acesso em: 14 Ago.2014. 
 
TJEMOLANE, Tshaba; NEETHLING, Theo; SCHOEMAN, Albert. South Africa’s Foreign Policy and Africa: 
Continental Partner or Hegemon? African Studies Association of India: Africa Review, 4, 2, 2012, p. 87–
106. 
 
 ___________BRICS. Fifth BRICS Summit. Disponível em: < http://www.brics5.co.za/about-brics/south-
africa-in-brics/>. Acesso em: 03 Setembro 2014. 
 

 
 

 

 


