
Brasil estreita laços no Bric 
Pedro Paulo Rezende 

Itamaraty aprofunda parcerias estratégicas com Rússia, Índia e China em várias áreas 

O primeiro encontro formal do Bric —que reúne Brasil, Rússia, Índia e China — será em 
novembro, no Rio de Janeiro e reunirá os ministros que cuidam da Economia dos quatro 
países. A data, segundo fontes do Itamaraty, ainda depende de uma confirmação do ministro 
da Fazenda brasileiro, Guido Mantega. A idéia é empreender ações conjuntas nos fóruns 
mundiais, dentro do que ficou acertado entre os ministros de Relações Exteriores na cidade 
russa de Ecaterimburgo, em 16 de maio, na reunião que formalizou a criação do bloco. 
“Pretendemos atuar de maneira mais incisiva e integrada nas instituições financeiras 
internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional”, definiu uma fonte 
do Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil. “A idéia é criar um sistema mais 
democrático e transparente e menos exclusivo, de maneira a favorecer o crescimento 
sustentável global. O modelo atual privilegia as nações mais ricas em detrimento dos países 
mais pobres”.  

A atuação não será limitada à esfera econômica. Os quatro países pretendem agir de forma 
concentrada em termos estratégicos para quebrar a atual ordem unipolar, controlada pelos 
Estados Unidos. “Além de uma reunião de ministros de Relações Exteriores paralela à 
Assembléia Geral das Nações Unidas, realizaremos outra na Índia no próximo ano”, disse um 
diplomata brasileiro. “É importante ressaltar que o Bric tem enormes potencialidades. Reúne 
dois grandes produtores de energia, Brasil e Rússia, e dois grandes consumidores, China e 
Índia, o que abre grandes possibilidades de cooperação”.  

Há outros pontos importantes, segundo o professor Severino Bezerra Cabral, da Escola 
Superior de Guerra. São países com grande potencial militar e forte liderança regional. O 
governo brasileiro trabalha com tratados bilaterais entre seus companheiros de bloco. Dois 
acordos já estão prontos e um encontra-se em fase final de redação. “Serão firmados com a 
Federação Russa”, revelou um diplomata. “O primeiro irá abrir a cooperação tecnológico-
militar. O segundo, também negociado, rege o tratamento de informações sigilosas”. 

“Também estamos avançando com a Índia”, informou uma alta fonte da Secretaria Geral do 
Itamaraty, “dentro do Ibsa (grupo que reúne Índia, Brasil e África do Sul). Temos mais 
dificuldade de tratar temas estratégicos com a China, que está muito distante de nós.” 
Recentemente, navios indianos, brasileiros e sul-africanos participaram de uma manobra 
conjunta na África do Sul. 
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