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A política externa de cada Bric tem características que favorecem sua projeção, mas dificultam 
o entendimento dentro do grupo e com as potências ocidentais. 
 
Diretor do Centro para Estudos Internacionais da Universidade de Oxford, Andrew Hurrell 
traçou os perfis, em entrevista à Folha: 
 
BRASIL  
 
Caso típico em que a assertividade da política externa, que enfatizou o multilateralismo, deu 
um papel maior que o peso econômico real. 
 
Na OMC, por exemplo, Brasil e Índia integram o núcleo sem que isso esteja ligado diretamente 
à sua parte no comércio global e sim à necessidade de dar legitimidade às decisões. 
 
Ser uma democracia é vantagem, mas o quanto isso influencia a ação internacional é uma 
questão aberta. O Brasil tem tradição de não intervenção, que mudou um pouco para a não 
indiferença. 
 
Apesar dos avanços, o legado de questões sociais, de violência, é de longe o mais sério 
problema. 
 
RÚSSIA  
 
É um poder que decaiu e agora quer reassegurar sua posição. Depende de poucos recursos 
econômicos, como o gás, assim como a URSS dependia do poder militar. 
 
Sua política externa é condicionada por uma visão ultranacionalista dos interesses nacionais. A 
Rússia quer garantir em primeiro lugar a aceitação de seu papel dominante na vizinhança. 
 
Isso é um problema para os EUA e sobretudo para a Europa, comprometida com a ideia de 
democracia e liberalismo em suas fronteiras, que atingem diretamente os interesses russos. 
 
ÍNDIA  
 
Uma política externa clara é muito difícil para a Índia, dada a complexidade de sua política 
interna. 
 
Em comparação com o Brasil, a Índia está numa região muito mais problemática, o sul da 
Ásia. 
 
Há problemas tradicionais, relacionados ao Paquistão, e novos, como o Afeganistão. Ambos 
trazem dificuldades para a relação com os EUA. 
 
Buscou aproximação com Washington por questões globais -a economia, o programa nuclear, 
contrabalançar a China. 
 
Mas gostaria que os americanos tivessem um perfil mais baixo na região. 
 
CHINA  
 
É um caso em si, tanto por tamanho e população quanto pela relação com a economia global e 
os EUA. A relação com a Rússia é complexa, e a com a Índia, ambígua. 
 
Quer um mundo multipolar, mas tem diferenças com os outros emergentes. No período pós-
Guerra Fria, sua estratégia foi se beneficiar do sistema e manter um perfil baixo. Não queria 
que as pessoas imaginassem-na tomando conta do mundo. 



A crise financeira forçou a China a se tornar mais ativa. No clima, também foi de uma posição 
muito resistente a uma mais proativa. 
 
Os demais Bric se beneficiam do crescimento chinês, mas há também a competição chinesa. 
As reformas econômicas aumentaram as clivagens sociais. 
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