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Resumo 

O presente trabalho coloca o Brasil e Índia no contexto da hipótese do 
Mundo Pós Americano elaborada por Fareed Zakaria. Esta é caracterizada pela 
eclosão de países emergentes e de novos players no sistema internacional. Tem-se 
como principal objetivo identificar as possibilidades e limites que os dois líderes 
regionais possam ter ao tentarem se sobressair nesse novo cenário. Para tanto, foi 
utilizado o método comparativo o qual possibilita análise de suas características 
contemplando o campo analítico. Concluiu-se que tanto o Brasil como a Índia 
podem-se beneficiar com a criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS e esta 
poderá ser prospera com as novas intenções de parceria com os EUA. Um limite que 
estes enfretam são os problemas com o alto índice de corrupção e o Brasil vive um 
cenário econômico alarmante. 
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Introdução 

 O conceito de ordem internacional, segundo Eiiti Sato, refere-se à 

designação de um conjunto relativamente coeso de padrões de comportamento na 

relação entre os Estados e povos em determinados momentos. Por sua vez, este 

engloba o conjunto de regimes internacionais, o qual é caracterizado por padrões 

que vigoram em áreas das relações internacionais, como o comércio, a segurança, 

as questões ambientais, etc. O autor entende que a ordem pode sofrer críticas, é 

dinâmica e passível de mudanças, sendo esta intrínseca à sua natureza. Após a 

Segunda Guerra Mundial, os valores liberais exerceram papel central na ordem 

internacional estabelecendo os principais padrões no relacionamento entre Estados 

e os povos. Nessa época, os Estados Unidos emergiram como grande potência, 
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exercendo liderança na construção da ordem internacional, disseminando seus 

valores políticos, econômicos e sociais (SATO, 2003).  

Entretanto, há a hipótese, que sustenta que se pode estar vivenciando 

uma grande ruptura na ordem internacional, ocasionada pela ascensão do “resto”. 

Nela, caminha-se para uma reconfiguração do poder que estava antes concentrada, 

com um foco, e agora tende a se pulverizar. Estados considerados periféricos e sem 

grande influência na ordem, hoje experimentam taxas de crescimento econômico 

antes impensáveis e não há mais a noção de um único player (ZAKARIA, 2008). Essa 

hipótese é cunhada pelo autor Fareed Zakaria o qual a denomina de “Mundo Pós 

Americano”. 

Esta hipótese, como mencionado, tem como característica principal a 

ascensão do “resto”, ou seja, de Estados emergentes que antes eram somente 

objetos e observadores da ordem internacional ocupando a periferia concomitante 

a exitência de uma superpotência dominante no centro e, também, pelo 

surgimento de novos players não estatais, como as organizações internacionais. 

Nesse enredo, há um genuíno crescimento global, não mais isolado, presente 

fortemente na Ásia, entretanto, não restrito ao continente (ZAKARIA, 2008). 

Levando em consideração a hipótese supraelucidada, o trabalho coloca 

em destaque dois países que se sobressaem como líderes regionais: o Brasil, na 

América do Sul, e a Índia, na Ásia. Além de serem continentais, populosos e terem 

momentos históricos confluentes, os dois Estados fazem parte do grupo de países 

emergentes. Caracterizam-se por serem países que cada vez mais ocupam lugar de 

destaque na ordem internacional pelo seu alto fluxo na troca em comércio de bens 

e serviços, capitais e tecnologia. Enquanto as crises mundiais afetaram em demasia 

as economias desenvolvidas, a dos emergentes mantiveram um crescimento 

relativamente constante ou com pouco descréscimo. O BRICS é o grupo dos países 

emergentes que mais se destacam na ordem internacional formado pelo Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul (BENACHENHOU, 2013). 

Assim, “Brasil e Índia: Possibilidades e Limites de êxito no Mundo Pós 

Americano” intenta, a partir de dados macroeconômicos, expor Brasil e Índia nesse 

contexto, mapeando a performance dos dois países de inserção com êxito nesse 

novo mundo. Utiliza-se, para tanto, a ótica das teorias Liberal e Neoliberal– pois 

estas aparecem de forma sistemática na obra “O Mundo Pós Americano” - com o 
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objetivo de identificar as possibilidades e limites que os dois países encontram 

nesse cenário. 

Considerando a hipótese do Mundo Pós Americano, indaga-se, então, 

qual é a performance do Brasil e da Índia ao se inserirem na hipótese do Mundo Pós 

Americano? Tendo os seguintes objetivos: 

i objetivo geral: identificar essas possibilidades e limites que o Brasil e a 

Índia possam ter ao tentarem se sobressair em uma ordem na qual há ascensão de 

países antes considerados periféricos 

ii objetivos específicos: analisar a hipótese do Mundo Pós Americano pela 

ótica de das teorias das Relações Internacionais, no caso, a Teoria Liberal e 

Neoliberal; mapear a situação política, econômica, comercial e social do Brasil e 

da Índia na atualidade;  

 

Percurso Metodológico da Pesquisa 

Para entender e mapear o Mundo Pós Americano e qual a posição do 

Brasil e da Índia nessa nova conjuntura, realizou-se uma análise qualitativa a partir 

de dados macroeconômicos, ou seja, dados quantitativos, e de fontes secundárias, 

como livros, artigos, periódicos, no caso, dados qualitativos. A abordagem 

qualitativa possibilitou um estudo mais denso e interpretativo dos dados obtidos. 

Para a realização da pesquisa, foi empregado o Método Comparativo. 

Durkheim considerava que a sociologia comparativa era a própria sociologia e que 

ela permitia uma análise do modo de desenvolvimento de uma sociedade até sua 

forma atual, possibilita análise de suas características e, principalmente, dos 

fatores que a fizeram alcançar sua estrutura deixando o campo descritivo e 

contemplando o analítico (BURKE, 2002). Na metodologia, utilizou-se as 

orientações ministradas pelo estudioso de metodologia Peter Burke, 2002. 

Durante os três primeiros meses da pesquisa foi realizado o 

levantamento bibliográfico e a análise de obras relevantes sobre o tema proposto. 

A leitura teve como objetivo detectar e registrar as ideias centrais dos textos para 

a sistematização posterior dos dados. Autores como Joseph S. Nye Jr., em “O 

Paradoxo do Poder Americano”, Fareed Zakaria, em “O Mundo Pós Americano”, 

Mônica Herz e Andrea Ribeiro Hoffmann em “Organizações Internacionais”, James 

E. Dougherty e Robert L. Pfaltzgraff Jr em “Relações Internacionais: As teorias em 
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confronto”, Eduardo Saldanha em “Teoria das Relações Internacionais”, João 

Pontes Nogueira e Nizar Messari em “Teoria das Relações Internacionais”, Gilberto 

Sarfati em “Teoria das Relações Internacionais”, Reinaldo Gonçalves em “Economia 

Política Internacional” e Karen A. Mingst em “Princípios de Relações 

Internacionais”, foram fundamentais para o entendimento das teorias e contexto 

escolhidos os quais serão descritos posteriormente.  

Por intermédio da identificação de dados macroeconômicos do Brasil e 

da Índia, no segundo momento da pesquisa, foi elaborada uma tabela com critérios 

de análise sustentando a comparação do desempenho dos dois países. Após esse 

mapeamento de Perfil das duas democracias, pode-se identificar suas 

possibilidades e limtes de êxito no Mundo Pós Americanos. 

 

Teorias Liberal e Neoliberal 

As teorias das Relações Internacionais têm o propósito de explicar os 

fenômenos que acontecem no mundo, entender como são as relações entre os 

países e suas motivações, obter interpretações que possibilitem uma projeção do 

futuro e mitigação de riscos nas tomadas de decisões, entender mudanças nos 

níveis do sistema internacional, do Estado e do Indivíduo, entender a dinâmica da 

ordem internacional, entre outros aspectos. Já que o presente trabalho é do campo 

das Relações Internacionais, é coerente a utilização de uma de suas teorias na 

tentativa de melhor explicar a hipótese do Mundo Pós Americano. Para tal, 

utilizou-se as Teorias Liberal e Neoliberal. 

A corrente liberal defende que os indivíduos, seres racionais, podem 

exercer melhor sua autonomia e liberdade em uma democracia e preferem o livre 

comércio em vez da autossuficiência econômica nacional. Portanto, preferem 

Estados que permitam o surgimento de mercados livres e o fluxo de comércio e 

negócios concedendo, condições de maximização do crescimento econômico e, 

consequentemente, bem-estar individual e coletivo. Esse livre comércio acarretaria 

na interdependência dos Estados aumentando, assim, os custos de guerra entre 

eles (MINGST, 2009). A comunhão entre esses Estados democráticos favorece o 

alcance de interesse pacífico comum, por que, conduzidos por princípios 

democráticos semelhantes, podem estar propensos a atuarem em mesma direção 

de cooperação criando, portanto, uma força coletiva no ambiente internacional, 
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em que todos estariam dispostos a objetivar a paz por intermédio de cooperação 

(SALDANHA, 2005). 

Após a década de setenta, o liberalismo renasce sob a ótica do 

institucionalismo neoliberal. Para os Neoliberais, a institucionalização é definida 

como “regras estabelecidas, normas, convenções, reconhecimento diplomático, 

governados por entendimentos formais ou não formais” (SARFATI, 2005, p. 155 e 

156) e assim é que se deve compreender o mundo moderno, pois o comportamento 

dos Estados pode ser entendido pelo grau de institucionalização decorrente na 

interação entre eles.  

Na contemporaneidade é considerável ressaltar que tudo está conectado 

a tudo e, por consequência, as relações de interdependência se interceptam mais 

profundamente e em mais pontos. Por fim, a chamada interdependência complexa 

é caracterizada pelos múltiplos canais entre as sociedades, com diversos 

protagonistas, além dos Estados; por questões múltiplas que não são organizadas de 

maneira hierárquica; e pela importância da ameaça ou do uso da força entre os 

Estados conectados por ela (NOGUEIRA, 2005). Essa interdependência é acentuada 

na era da globalização e da revolução tecnológica da informação. 

 

O Novo Cenário 

Joseph Nye em “Paradoxo do Poder Americano” percorre o caminho de 

um mundo transformado pela revolução tecnológica da informação, com novos 

desafios, novas estratégias, novos caminhos a serem percorridos. Essa revolução 

tem expandido o poder pelo globo, mas longe dos governos e agraciando as pessoas 

e grupos com a possibilidade de ter seus papeis na política internacional. O poder 

econômico tornou-se muito mais importante nos dia de hoje do que era no passado, 

por causa do crescimento relativo do custo do uso da força na resolução de 

conflitos e pelos objetivos econômicos estarem amplamente dissipados, cada vez 

mais presentes nos valores de sociedades pós industriais. O poder militar e poder 

econômico são exemplos de hard power que pode ser usado para induzir o 

posicionamento dos outros. Contudo, há também um modo indireto de se exercitar 

poder. Um país pode obter os resultados que deseja no mundo político por que 

outros países querem, desejam segui-lo, admiram seus valores, emulam seus 

exemplos, aspiram seu nível de prosperidade e abertura. À vista disso, soft power 
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repousa na habilidade de definir a agenda política em um jeito que inclua as 

preferências de outros (NYE, 2002).  

A revolução da informação em que vivemos é baseada no rápido avanço 

tecnológico em computadores, comunicação e softwares que, por sua vez, ajudou a 

diminuir dramaticamente o custo de processamento e transmissão da informação. A 

característica principal dessa revolução não está na velocidade da comunicação 

entre os ricos e poderosos, e sim na enorme redução do custo de transmissão da 

informação. Um efeito político do aumento do fluxo de informação pela nova mídia 

já está claro: governos têm perdido um pouco do seu tradicional controle sobre as 

informações de suas próprias sociedades. Organizações não governamentais 

divulgam na internet ranques de corrupção de países. Países que querem 

desenvolver-se precisam de capital estrangeiro, tecnologia e organização. Cada vez 

mais, capital estrangeiro demanda transparência. Governos que não são 

transparentes são menos acreditáveis, uma vez que as informações que oferecem 

são tendenciosas e seletivas (NYE, 2002).  

E é neste cenário que desenvolveu-se a hipótese do Mundo Pós 

Americano. Neste, a centralização do poder em Estados-nação ou somente em um 

deles e o controle por esses atores estão sendo minados, eles afastam-se para 

cima, para baixo e para os lados. Há novas potências que se inserem na ordem 

ocidental, porém, as fazem às suas maneiras, redesenhando o sistema e a ordem 

internacionais. Nestes, pode não ocorrer mais um centro monopolista de poder em 

que as outras nações podem se integrar, mas sim potências regionais com países 

exercendo maior influência em seus continentes do que os Estados Unidos, por 

exemplo. Os países estão mais interessados neles mesmos e mais preocupados em 

expandir suas economias e poder por meio de alianças políticas e acordos 

comerciais em uma ordem internacional mais democrática, aberta, dinâmica e 

conectada (NYE, 2002).   

Desde o início da década de noventa, se vivencia a unipolaridade do 

Império Norte Americano, com abertura e expansão acelerada da economia. Pois 

justamenta essa expansão movimentou-se para a próxima mudança na natureza 

internacional. No âmbito político-militar, os Estados Unidos ainda dominam como 

única superpotência. Todavia, todas as demais esferas como industrial, financeira, 

educacional, social e cultural, experimenta uma difusão do poder o qual se 
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distancia do comando estadunidense. Isso não significa que se presencia um 

momento antiamericano, mas sim, indiferente, momento orientado para um mundo 

pós-americano caracterizado e dirigido de diferentes lugares e por muita gente. 

Hoje, países grandes estão entrando na economia mundial, aumentando 

seu tamanho e trocando de forma. Nesse tempo, os novos atores desenvolveram-

se, em parte, graças às exportações, entretanto, as importações também se 

alastraram. Vivencia-se no momento outra expansão desse tipo da economia 

global. A amplificação foi incitada pelo andamento dos capitais ocidentais em 

direção à Ásia e aos outros lugares do planeta. Devido a isso, entre 1990 e 2007, a 

economia global passou de 22,8 trilhões de dólares para 53,3 trilhões de dólares, e 

o comércio mundial cresceu em 13%. A Índia, que parte de uma base de renda 

baixa, terá a habilidade de crescer por muitas décadas antes de alcançar aos tipos 

de desafios que dominaram o Japão com sua economia estagnada nos últimos vinte 

anos, por exemplo. Os gigantes estão em movimento e, naturalmente, tendo em 

vista seus tamanhos, deixarão uma marca considerável no mapa. Qualquer número, 

por menor que seja, torna-se enorme ao ser multiplicado por 2,5 bilhões (a 

população aproximada de China e Índia juntas) (ZAKARIA, 2008).  

A grande transformação que está ocorrendo no mundo talvez tenha mais 

a ver com poder. A ascensão do resto, embora concreta, é um processo longo e 

lento. À medida que China, Índia, Brasil, Rússia, África do Sul e vários outros 

estados menores se desenvolverem nos próximos anos, surgirão pontos de tensão 

novos entre eles. Muitos desses países em ascensão têm conflitos históricos, 

disputas de fronteiras e contendas contemporâneas; na maioria dos casos, o 

nacionalismo crescerá junto com a estatura econômica e geopolítica. O Brasil hoje 

está no foco do mundo pela sua liderança regional, ascensão econômica e difusão 

de seu soft power, principalmente por ter sido o país sede da Copa do Mundo de 

2014 e ser o das Olimpíadas em 2016. Já Índia, insere-se na metáfora da moeda: 

tem uma de suas faces voltada para a prosperidade asiática e outra para a MENA, 

um caldeirão de conflitos que envolvem o norte da África e o Oriente Médio. Assim 

sendo, têm uma singular importância no equilíbrio mundial. 
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Da Teoria à prática: Possibilidades e Limites de Êxito do Brasil e da Índia 

Uma vez que Fareed Zakaria defende que a mudança ocorrida no Mundo 

Pós Americano tem mais a ver com poder, elaborou-se uma tabela com critérios de 

poder, evidenciados por Nye, a fim de mapear o perfil do Brasil e da Índia.  

                  

                        Tabela 1: Perfil do Brasil e da Índia segundo critérios de poder 

 
O território brasileiro é, aproximadamente, duas vezes e meia, maior do 

que o território indiano, entretanto, a Índia é seis vezes mais populosa que o 

Brasil. Poder-se-ía inferir que a mortalidade infantil seria na mesma proporção, 

contudo, os dados de 2010 demonstram que a cada 1.000 nascimentos, morrem três 

CRITÉRIOS BRASIL ÍNDIA

Área (sq km ) 8.514.877 3.287.263
População 202.656.788 1.236.344.631
Taxa de mortalidade infantil (por cada 1.000 nascimentos) 17.3 48.2
Taxa de Alfabetização 90% 62.8%
Expectativa de vida (anos) 72.76 64.78
IDH 0.744 0.586

GDP (trilhões) 2,40$                 5,10$                 
GDP per capita 15.033,00$        5.410,00$          
GDP baseado em PPP, share do GDP mundial 2,8% 6%
Crescimento anual 1,8% 5,4%
Inflação (% anual) 6,202% 10,908%
Exportação de produtos (em bilhões) 242,20$             311,60$             
Importação de produtos (em bilhões) 244,70$             467,60$             
Quantidade de telefones fixos 39.400.000,00 37.750.000,00
Quantidade de telefones móveis 120.980.000,00 362.300.000,00
Casas com Internet 9.573.000,00 2.707.000,00
Usuários de internet 50.000.000,00 80.000.000,00

Facilidade em abrir um negócio 123/189 179/189
-Quantidade de procedimentos 13 12
-Tempo (em dias) 107.5 27
-Custo (% da renda per capita) 4.6 47.3

Pontuação 42/100 36/100
Ranking 72/177 94/177

Cultura
-Distânica de Poder 69 77
-Individualismo 38 48
-Masculinidade 49 56
-Aversão à Incerteza 76 40
-Pragmatismo 44 51
-Indulgência 59 26

BÁSICOS

ECONÔMICOS

BUSINESS

ÍNDICE DE CORRUPÇÃO

SOFT POWER
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vezes mais indianos do que brasileiros. Contudo, ao comparar esse critério com 

país desenvolvido e considerado um monster country como os Estados Unidos, se 

nota que esses números ainda são muito altos, tanto para Brasil quanto para Índia. 

O país da América do Norte tem aproximadamente 309.1 milhões de habitantes, 

uma vez e meia a população do Brasil e um quarto da população da Índia, e sua 

taxa de mortalidade infantil é de apenas 6.5, duas vezes e meia mais baixa que a 

taxa brasileira e sete vezes e meia mais baixa que a indiana (TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL, 2010). 

O Brasil tem quase 30% a mais de pessoas alfabetizadas que a Índia. No 

critério “Básico” seguinte, “Expectativa de Vida”, o Brasil também é mais 

promissor: os brasileiros têm praticamente oito anos a mais de expectativa de vida 

que os indianos. Os norte americanos têm uma expectativa de vida de 78.09 anos, 

apenas 5.33 anos a mais que os brasileiros. Os números de distanciam quando 

comparados aos da Índia, 13.31 anos a mais (TRANPARENCY INTERNATIONAL, 2009). 

O próximo critério básico, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), tem 

uma variação da métrica entre 0 e 1. Em 2013 foram analisados 187 países e estes 

agrupados em Desenvolvimento Humano Muito Alto cujo IDH está acima de 0.8, 

Desenvolvimento Humano Alto, IDH entre 0.7 e 0.79, Desenvolvimento Humano 

Médio, IDH variando entre 0.556 e 0.698 e, por fim, Desenvolvimento Humano 

Baixo, índice entre 0.337 e 0.540. Em 2013 o Brasil fez parte do grupo de países 

com Desenvolvimento Humano Alto, 0.744, dividindo a septuagésima nona posição 

no ranking com Georgia e Grenada. Já a Índia, em 2013, ficou classificada no grupo 

de países com Desenvolvimento Humano Médio, estabelecida sozinha no centésimo 

trigésimo quinto lugar, com 0.586 (UNPD, 2014). 

Nos critérios econômicos percebe-se que a Índia, no ano de 2013, 

alcançou mais que o dobro de GDP que o Brasil. Entretanto, por ser um país muito 

mais populoso que o latino americano, o seu GDP per capita é quase um terço do 

brasileiro. Em 2013 o GDP do Brasil representou 2,8% do GDP mundial, enquanto o 

da Índia representou mais que o dobro do brasileiro. Com um crescimento anual de 

1.8% até o momento em 2014, o Brasil vem dando sinais de desaceleramento de sua 

economia, não crescendo mais como anos anteriores, 2,3% em 2013 e 2,7% em 

2011. A Índia continua com um crescimento relativamente alto, 5,4% até o 

momento de 2014, sendo que cresceu 4,4% em 2013 e 6,6% em 2011 (IMF, 2014). O 
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Brasil está em um período de alta Inflação, com 6,202%. A inflação indiana também 

é preocupante, uma vez que quase chega à casa dos 11% (GLOBAL EDGE, 2014). Na 

era da informação e da tecnologia, apenas 19% da população brasileira tem 

telefone fixo; 60%, telefone móvel; 5% das casas têm internet e 25% da população 

tem acesso à internet. Os números indianos são ainda mais alarmantes do que os 

brasileiros: 3% da população tem telefone fixo; apenas 29% tem telefone móvel; 

menos de 1% da tem internet em casa; e 6,47% tem acesso à internet 

(COUNTRYCODE,2014). 

Como consta na tabela, o Brasil é considerado um país mais fácil de 

começar um negócio do que a Índia: está na centésima vigésima terceira posição 

enquanto a Índia ocupa o centésimo septuagésimo nono lugar, apenas 10 países são 

mais difíceis e complicados no ramo. Ao comparar os dados com a melhor 

performance global para se abrir um negócio, é evidente o quanto os dois países 

ainda são burocráticos. Nova Zelândia ocupa a primeira posição no ranking de 

facilidade, sendo que há apenas 1 procedimento para a realização da abertura e 

em menos de um dia, 0.5 mais precisamente, o processo é realizado. Já na questão 

dos custos, na Eslovênia não há custo nenhum para iniciar-se um novo negócio 

(DOINGBUSINESS, 2014). 

O Brasil marcou 42 pontos de 100 no Índice de Percepção de Corrupção, 

o que significa que está mais para um país que é percebido com um índice 

considerável de corrupção. Dentre os 177 países que participam do ranking, ele 

ocupa a septuagésima segunda posição. Já a Índia é percebida como um país mais 

corrupto ainda do que o Brasil, marcando 36 pontos e se estabelecendo na 

nonagésima quarta posição (TRANSPARENCY INTERNACIONAL, 2014). 

Como último critério aqui analisado, o soft power, como já explicado 

anteriormente, Nye o define como uma habilidade que tende a ser associada com 

recursos de poder inatingíveis, como a cultura. Na era da revolução da informação, 

o conhecimento da cultura de cada país tende a espalhar-se pelo mundo. O The 

Hofstede Centre, baseado em estudos em sua especialidade, a cultura, estabeleceu 

alguns critérios de composição desta, que permite o conhecimento e a comparação 

de culturas entre países. São eles: Distância de Poder, Individualismo, 

Masculinidade, Aversão à Incerteza, Pragmatismo e Indulgência. 
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Com uma pontuação de 69 na dimensão “Distância de Poder”, o Brasil 

reflete uma sociedade que acredita que hierarquia deve ser respeitada e as 

desigualdades entre as pessoas são aceitáveis. A pontuação mais alta da Índia 

indica um apreço pela hierarquia e uma estrutura top-down na sociedade e 

organizações. A pontuação do Brasil em “Individualismo” indica que as pessoas 

desde o nascimento estão integradas em grupos fortes, coesas (especialmente 

representadas pela família, incluindo tios, tias, avós e primos) que continua a 

proteger os seus membros em troca de lealdade. Já a pontuação intermediária da 

Índia reflete uma sociedade com traços tanto coletivistas quanto individualistas. Na 

esfera “Masculinidade”, o Brasil tem pontuação de 49, sendo esta muito 

intermediári, ou seja, tanto impulsionada pela concorrência, realização e sucesso, 

quanto ter a qualidade de vida como sinal de sucesso e se destacar da multidão não 

sendo admirável. Já a Índia, com pontuação 56 é considerada uma sociedade 

masculina. Na dimensão “Aversão à Incerteza” a pontuação brasileira demonstra 

uma sociedade com uma forte necessidade de regras e sistemas jurídicos 

elaborados a fim de estruturar a vida. Já na Índia, sua pontuação baixa reflete uma 

aceitação da imperfeição; nada tem que ser perfeito, nem tem que ir exatamente 

como o planejado. Em “Pragmatismo”, mais uma vez o Brasil obtém uma 

pontuação intermediária, caracterizando uma sociedade tanto mantenedora das 

tradições e normas consagradas pelo tempo durante a visualização de mudança 

social com desconfiança, como incentivadora da poupança e dos esforços na 

educação moderna como uma forma de se preparar para o futuro. No caso indiano, 

sua pontuação indica uma maior preferência por longo prazo, uma cultura 

pragmática. Na última área de comparação, “Indulgência”, a sociedade brasileira é 

considerada indulgente, ou seja, tem controle relativamente baixo de seus 

impulsos e desejos. Com uma pontuação mais baixa, a Índia é considerada uma 

sociedade de “contenção” (THE HOFSTEDE CENTRE, 2014).  

No primeiro semestre de 2014 Narendra Modi, do partido Bharatiya 

Janata venceu as eleições para Primeiro Ministro da Índia. Seu discurso, sua forte 

promessa e meta em focar no crescimento econômico da Índia, chamou a atenção 

do mundo inteiro. Sua primeira tarefa no governo é de estabilizar uma economia 

frágil e a segunda, criar empregos. Com esses objetivos, chamou ainda mais a 

atenção para o já parceiro bilateral Estados Unidos. No dia 31 de julho, os dois 
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países reuniram-se no Quinto Diálogo Estratégico Anual, marcando o primeiro alto 

nível significativo de interação diplomática bilateral entre os dois. Desde a sua 

eleição, o governo de Modi tem mostrado interesse em seus vizinhos China, Rússia 

e Japão, considerando-os como importantes parceiros. Os Estados Unidos 

interpretaram a atitude do atual governo indiano de se aproximar dos seus vizinhos 

para um diálogo de cooperação e conexão entre suas economias, como visão de 

negócios e de intenção de tornar a Índia uma líder regional, e com isso declararam 

que apoiam esse papel da gigante asiática. Certamente, esta é uma grande 

oportunidade para o país de, em conjunto, com outras economias, principalmente 

a norte americana, melhorar seus índices econômicos, sociais, políticos e culturais. 

Os Estados Unidos já deixaram clara sua intenção de aumentar o comércio bilateral 

de U$ 100 bilhões para U$ 500 bilhões (THE DIPLOMAT, 2014). 

Outra oportunidade tanto para a Índia quanto para o Brasil, é a criação 

do Banco de Desenvolvimento dos BRICS cuja reunião elaborou-se no Brasil. Esse 

passo concedido pelo grupo terá implicações a longo prazo na ordem global e 

desenvolvimento. Mesmo com todo o ceticismo por parte de alguns especialistas, a 

criação desse banco demonstra a viabilidade e dinamismo do grupo, tornando-o 

mais institucionalizado que anteriormente. Os Estados-membros dividem os 

mesmos objetivos que podem uni-los cada vez ao invés de priorizarem suas agendas 

divergentes. O principal objetivo do grupo é o desenvolvimento, o que é uma 

grande oportunidade tanto para Brasil, que experimenta crescimento 

preocupantemente baixo e alarmes domésticos de inflação e incerteza em ano de 

eleição, e para a Índia que fortaleceria as metas estabelecidas pelo atual Primeiro 

Ministro. 

Um dos limites encontrados nesse contexto da hipótese do Mundo Pós 

Americano, tanto para o Brasil quanto para a Índia é a questão da corrupção, a 

qual impede o crescimento do país, impede que se desenvolva e que sua população 

tenha uma maior qualidade de vida. Os Estados Unidos marcaram 83 pontos, sendo 

considerados país com baixo índice de percepção de corrupção e ocupam a décima 

nona posição no ranking.  

Outro problema que a Índia enfrenta que possa limitar seu êxito é a 

questão da burocracia em seus negócios. No Global Competitive Report 2012-2013, 

empresários listaram os fatores de maior problema ao se fazer negócios na Índia: 
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20,4% elegeram a Inadequada cadeia de infraestrutura como o maior problema; 

15,8% elegeram a corrupção; 12,7%, a ineficiência da burocracia governamental; 

7,6%, a instabilidade política e 7,5% elegeram a inflação como um dos maiores 

problemas (WE FORUM, 2011).  

Em ano de eleição, o Brasil experimenta uma estagnação em 

crescimento com alta inflação. O país passa por um momento de incerteza em sua 

economia que, talvez, só estabilizar-se-á após as eleições ou mesmo em 2015, 

sendo um possível cenário prejudicial. Alguns economistas afirmam que o país não 

crescerá mais do que algumas economias desenvolvidas esse ano, e comentam, 

inclusive, a possibilidade de uma recessão (FINACIAL TIMES, 2014). Concomitante 

ao quadro de crescimento abaixo ao esperado, a inflação está cada vez mais alta, 

acima da meta estabelecida. Especialistas alegam que o Brasil vive hoje “o pior dos 

mundos” e que somente eliminará o duplo problema com fortes ajustes, o que 

parece não será realizado a menos de 3 meses das eleições. O aumento dos preços 

diminui o poder de compra dos consumidores, essencialmente das classes mais 

baixas, fazendo com que a probabilidade de endividarem-se e ficarem 

inadimplentes, aumente, além, de fomentar um cenário de incertezas, o que 

afugenta investidores e retrai ainda mais a economia. Há um consenso entre os 

especialistas de que o governo deveria aumentar a taxa de juros para ajudar na 

contenção da inflação e também, deveria corrigir os gargalos estruturais da 

economia brasileira, conhecido como “Custo Brasil”, que ajudaria a aliviar as 

pressões sobre o preço (UOL, 2013). 

 

Considerações Finais 

A interdependência entre os Estados, como é defendido pela Teoria 

Liberal, aumenta sensivelmente o custo no conflito armado de um país com outro 

(os). Com a globalização e a revolução tecnológica da informação, bem visto na 

explicação de Joseph Nye, aumenta essa interdependência entre os países da 

ordem internacional, assim como o nacionalismo. Estes estão mais voltados aos 

seus desenvolvimentos domésticos, principalmente econômico. Nesse cenário, 

Fareed Zakaria elucida a hipóstese do Mundo Pós Americano, o qual países antes 

deslocados às extremidades, à periferia, aceleram o processo de crescimento e 

destaque no sistema internacional, reconfigurando a balança de poder. A 
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proeminência deste cenário recai aos países denominados emergentes. Brasil e 

Índia, como líderes regionais, fazem parte desse grupo que conquistaram a atenção 

mundial.  

Por intermédio da análise dos critérios de poder, em uma visão geral, o 

Brasil apresenta melhores índices macroeconômicos que a Índia. A partir de todo 

conjunto de informações, tanto da parte conceitual como da extração de dados, 

pode-se, finalmente, inferir algumas oportunidades e alguns limites de êxito do 

Brasil e da Índia no contexto do Mundo Pós Americano. Os dois países podem se 

beneficiar da criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Com ele fica claro 

que os países do grupo tem um objetivo comum, o de desenvolvimento, e podem-se 

extrair grandes parcerias com isso. Já a Índia encontrou uma oportunidade a mais 

do que o Brasil. O empenho e meta do atual Primeiro Ministro indiano em 

desenvolver seu país economicamente e estabelecê-lo como líder regional 

aproximando-se de seus parceiros vizinhos, chamou ainda mais a atenção dos 

Estados Unidos, que querem fomentar uma parceria altamente estratégica com o 

Estado. Um problema que os dois países enfrentam que podem limitar seus 

desempenhos no sistema internacional é a questão da corrupção, a qual deve ser 

tratada com substancial prática da lei. Já o Brasil enfrente uma possível repetição 

do desastre do jogo contra a Alemanha, mas dessa vez na economia, com quase 7% 

de Inflação e quase 1% de crescimento. Fato este que pode ser desastroso para o 

país e especialistas consideram este, o pior dos cenários. Em compensação, a Índia 

também enfrenta um problema doméstico, porém em Business. Em um país que 

está com a economia crescendo, pode ser desastroso ser um dos piores em relação 

a abrir um negócio. Neste há problemas com o elevado custo, alto número de 

procedimentos, muitos dias para realizar o processo, ineficiência da burocracia do 

governo e falta de cadeia de infraestrutura. 
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