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BRICS
Em economia, BRICS é um agrupamento
de países de mercado emergente em relação
ao seu desenvolvimento econômico.
O agrupamento começou com quatro
países sob o nome BRIC, reunindo Brasil, R
ússia, Índia e China), até que, em 14 de abril
de 2011, o "S" acrescido foi resultado da
admissão
da África do Sul (do inglês: South
África) ao grupo.
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BRICS
O grupo não é um bloco econômico ou uma associação de comércio
formal, como no caso da União Europeia. Diferentemente, os quatro países
fundadores procuraram formar um "clube político" ou uma "aliança", e assim
converter "seu crescente poder econômico em uma maior influência
geopolítica." Desde 2009, os líderes do grupo realizam cúpulas anuais.
Vladimir Putin (Rússia),
Xi Jiping (China)
Jair Bolsonaro (Brasil)
Cyril Ramaphosa (África do Sul)
Narendra Modi (Índia)
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BRICS
Atualmente, os BRICS são detentores de
mais de 21% do PIB mundial, formando o
grupo de países que mais crescem no
planeta. Além disso, representam 42% da
população mundial, 45% da força de
trabalho e o maior poder de consumo do
mundo.
Destacam-se também pela
abundância de suas riquezas nacionais e as
condições favoráveis que atualmente
apresentam para explorá-las.

CARAJAS-PARÁ-BRASIL
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PETRÓLEO NA RÚSSIA
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INDÚSTRIA NA CHINA
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INDÚSTRIA NA ÍNDIA
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A Mina mais profunda do Mundo, localizada na África do Sul
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BANCO INTERNACIONAL BRICS
Durante a V Cúpula do BRICS, em 27 de
Março de 2013, os países do eixo
decidiram pela criação de um Banco
Internacional do grupo, o que desagradou
profundamente os Estados Unidos e a
Inglaterra, países responsáveis pelo FMI e
Banco Mundial, respectivamente.
A decisão sobre o banco do BRICS
ainda não foi oficializada, mas deve se
concretizar nos próximos anos. A ideia é
fomentar e garantir o desenvolvimento da
economia dos países-membros do BRICS e
de demais nações subdesenvolvidas ou
em desenvolvimento.
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PAÍSES EMERGENTES
Os países emergentes – também chamados de economias emergentes ou de países em
desenvolvimento – são aqueles classificados como subdesenvolvidos e que, no entanto,
apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com as
nações mais pobres do planeta. São países que possuem níveis médios ou até um pouco
elevados de Desenvolvimento Humano, bem como um certo nível de industrialização e
crescimento econômico.
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PAÍSES EMERGENTES
Trata-se, na verdade, de uma espécie de “subgrupo” dentro das
generalidades dessas economias mais frágeis no contexto mundial. Assim, se
dizemos que o Brasil é um país emergente, por exemplo, não se exclui o fato de
ele ser também um país subdesenvolvido.
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PAÍSES EMERGENTES
Em linhas gerais, os países emergentes
apresentam economias de industrialização
recente, que se desenvolveram na
segunda metade do século XX e no início
do século XXI. É válido ressaltar que a
maior parte desses processos de
industrialização ocorreu pela massiva
entrada de indústrias estrangeiras,
advindas quase sempre de países
desenvolvidos em busca de mão de obra
barata e outras vantagens locacionais.
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS
Emergentes deverão responder por 57% do PIB mundial até 2030
A participação dos países emergentes no PIB mundial passou de 38% em 2000 para 49% neste ano e
deverá atingir 57% em 2030, segundo o estudo Perspectivas sobre o Desenvolvimento Mundial 2010 –
Deslocamento da Riqueza, publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) nesta quarta-feira (…).
A expressão países emergentes caracteriza:
a) O grupo de países que fatalmente se tornarão desenvolvidos em um futuro próximo.
b) O conjunto de economias nacionais subdesenvolvidas com relativo grau de crescimento econômico e
social.
c) Os Estados que possuem um forte poder de intervenção na economia, mas que ainda precisam
desenvolver os seus níveis de industrialização.
d) O agrupamento formalmente registrado de nações que possuem territórios com grande potencial
para exploração econômica.
e) Países com forte crescimento econômico nos últimos 50 anos em cada um dos seus continentes

RESP: B
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02- Em 2001, o economista Jim O´Neil, em um estudo que se destacaram os países que compõem o bloco
(Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul), devido ao papel de destaque que apresentam no cenário
mundial, por conta do rápido desenvolvimento de suas economias. De acordo com a pesquisa, o potencial
econômico desses países pode transformá-los nas quatro economias dominantes do mundo, até 2050 (a
avaliação foi feita antes do ingresso da África do Sul no bloco). Entretanto, cada um deles apresenta uma
trajetória distinta, podendo ser agrupados somente pelo termo “emergentes” […].
Sobre a relação entre os países do BRICS e o Brasil, podemos afirmar corretamente que:
a) O Brasil é o país social e economicamente mais desenvolvido do grupo.
b) A economia brasileira é altamente dependente da exportação de matérias-primas para os países do BRICS.
c) Em termos de efetividade, o Brasil foi o pioneiro, entre os países do BRICS, no desenvolvimento industrial.
d) A China é a única parceira comercial de peso que o Brasil possui no BRICS atualmente.
e) O Brasil é o país com menor poder industrial entre os membros

RESP: D
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03- Os líderes dos países que integram os Brics – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
– encerraram seu terceiro encontro com um comunicado que pedem conjunta e
explicitamente, pela primeira vez, mudanças no Conselho de Segurança das Nações
Unidas. O texto defende reformas na ONU para aumentar a representatividade na
instituição, além de alterações no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial.
Para os líderes dos Brics, a reforma da ONU é essencial, pois não é mais possível manter as
formas institucionais erguidas logo após a Segunda Guerra Mundial.
Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona
com as reformas propostas pelos Brics está indicada em:
a) afirmação da multipolaridade
b) proliferação de armas atômicas
c) hegemonia econômica dos E.U.A.
d) diversificação dos fluxos de capitais
e) alinhar militarmente todos os países do bloco

RESP: A
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