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RESUMO. O termo BRICS apesar de ilustrar corretamente a crescente relevância econômica que as cinco principais
potências emergentes adquiriram nas duas últimas décadas, não considera as escalas de ação e a estratégias de
inserção diferenciadas de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no Sistema Mundial. O presente trabalho parte
do pressuposto de que toda análise sobre o Sistema Mundial necessita de uma reflexão teórica acerca do tempo e
do espaço, o que permite a interpretação e a distinção entre os fenômenos conjunturais, os movimentos cíclicos
e as transformações estruturais de longa duração como proposto por Fernand Braudel. Também deve relacionar
e hierarquizar fatos e conflitos locais, regionais e globais, a partir de uma análise multi-escalar (LACOSTE, 1976;
CASTRO, 1995). A teoria do universo em expansão e a tese da explosão expansiva (FIORI, 2008), também fornecem uma
grande contribuição. Por fim, este trabalho considera que os Estados Unidos desempenham um papel fundamental
no (re)desenho deste Sistema Mundial contemporâneo, pois é a relação simbiótica entre a globalização financeira
vitoriosa dos EUA e a expansão econômica chinesa que impulsiona a transformação expansiva do Sistema Mundial,
a partir da década de 1970.
Palavras-chave. BRICS, Sistema Mundial, Geopolítica.
ABSTRACT. The term BRICS although illustrates properly the growing economic relevance obtained by the five major
emerging powers on the last two decades, does not consider the scales of action and the singularities on the strategies
for the insertion in the World System made by Brazil, Russia, India, China and South Africa. This paper assumes that
all the analysis made to understand the World System requires a theoretical consideration about time and space,
allowing the interpretation and the distinction between the conjuncture phenomena, the cyclical movements and the
long-term structural changes as proposed by Fernand Braudel. Plus it is important to relate and rank the local, the
regional and the global phenomena by a multiple scale of analysis (LACOSTE, 1976; CASTRO, 1995). The theory of
the expanding universe and thesis of the expanding explosion (FIORI, 2008), also provide a great contribution to this
work. Finally, this paper considers that the United States play a key role in the (re)design of the contemporary World
System, by the symbiotic relationship established between the victorious financial globalization wave commanded
by the USA, and the Chinese economic expansion that together drives the expansive transformation of the World
System since the 1970’s decade.
Keywords. BRICS, World-System, Geopolitics.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância do principal grupo de países
emergentes, os BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – no (re)desenho do espaço
econômico e da geopolítica Internacional contemporâneos. O termo cunhado pelo economista Jim
O’Neill no início do século XXI, apesar de ilustrar corretamente a crescente relevância econômica
que as cinco principais potências emergentes adquiriram nas últimas décadas, desconsidera as
formas diferenciadas de inserção destes países no Sistema Mundial.
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A ascensão econômica da China, a partir da década de 1970, que somada aos insucessos
da política externa dos EUA para o Oriente Médio e à atual crise econômica e financeira mundial
cujo epicentro foi a economia americana levam alguns analistas internacionais a apontarem uma
transformação estrutural já em curso no Sistema Mundial, com uma provável sucessão da liderança
dos EUA para a China como apresentado por Giovanni Arrighi. Entretanto, outros analistas apontam
para o contrário, justamente para o fortalecimento do poder econômico (financeiro), tecnológico
e militar dos EUA, como é o caso de José Luís Fiori.
O acelerado crescimento econômico chinês tem consolidado o país como um dos principais
mercados do mundo para os produtos primários produzidos pelos países latino-americanos,
africanos, do Oriente Médio e da Ásia. Consequentemente, os países exportadores de commodities
agrícolas, energéticas, minerais e metálicas experimentaram uma rápida aceleração das suas
vendas para o exterior, em especial para a China. Resultando num maior crescimento econômico
que ampliou a capacidade fiscal destes Estados, reduzindo a sua vulnerabilidade externa, como
são ilustrativos os casos do Brasil, da Rússia e da África do Sul, a partir dos anos 2000. Em menor
grau do que a China, mas não menos impressionante, a Índia também experimenta uma projeção
da sua relevância econômica e geopolítica como um importante player.
O início do século XXI marca o renascimento da competição entre as economias nacionais. Países
como a Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul passam a competir pela supremacia econômica
regional. O entendimento desta geopolítica das nações torna-se essencial para a compreensão do
Sistema Mundial contemporâneo (FIORI, 2007).
PROBLEMÁTICA

Para identificar a existência de uma mudança estrutural em curso, ou não, no Sistema
Mundial é preciso buscar os elementos que fornecem uma correta interpretação e compreensão
deste processo. Portanto, quais são os elementos que explicariam uma possível transformação
estrutural no Sistema Mundial contemporâneo? Como se dá a inserção no Sistema Mundial dos
países que compõem o grupo dos BRICS?
INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

Este trabalho considera que toda interpretação geopolítica deve necessariamente combinar
em suas análises elementos demográficos, econômicos, culturais, políticos e naturais “cada qual
deles devendo ser visto na sua configuração espacial particular” (LACOSTE, 1976, p. 126).
Ao analisarmos as dinâmicas em curso no Sistem Mundial é imprescindível a incorporação
de um sólido referencial teórico-conceitual a respeito do tempo e do espaço em nossos trabalhos.
O que possibilita interpretação dos fenômenos conjunturais, dos movimentos cíclicos e das
transformações estruturais de longa duração. Além, é claro, de relacionar e hierarquizar fatos e
conflitos locais, regionais e globais (FIORI, 2007).
Neste sentido é preciso resgatar a ideia dos diferentes tempos históricos, como proposto por
Fernand Braudel: (I) o tempo breve, da vida política imediata; (II) o tempo cíclico, da vida econômica
e; (III) o tempo da longa duração que representa as grandes estruturas históricas. Estes tempos se
revelam simultaneamente, portanto, sua perfeita distinção é fundamental para a interpretação
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dos processos representativos das transformações estruturais no Sistema Mundial (FIORI, 2008).
A análise espacial, por sua vez, precisa incorporar o raciocíonio em níveis de análise que
permitem identificar elementos próprios a cada escala que contribuem para a compreensão do
fenômeno na sua totalidade (LACOSTE, 1976). Diferentes escalas de observação/ concepção
apontam para mudanças de conteúdo e de sentido do próprio fenômeno (CASTRO, 1995). As
interações entre as diversas ordens de grandeza complementam a análise espacial do objeto de
pesquisas (LACOSTE, 1976).
A teoria do “universo em expansão” e a tese da “explosão expansiva” (FIORI, 2008, p. 22)
fornecem o arcabouço teórico fundamental para a compreensão do funcionamento do Sistema
Mundial (Quadro 1). Em primeiro lugar ocorre um “aumento da pressão competitiva dentro do
universo, e depois uma grande explosão ou alargamento das suas fronteiras internas e externas”
(FIORI, 2008, p. 22). O aumento da pressão competitiva deriva da expansão de uma ou várias
potências líderes que produzem, como consequência direta desta pressão, uma ampliação da
quantidade e intensidade das disputas dentro do Sistema Mundial, envolvendo também as demais
unidades político-econômicas deste. Como resultado do aumento desta pressão ocorre a “explosão
expansiva que projetou o poder destas unidades ou potências mais competitivas para fora de si
mesmas, ampliando as fronteiras do próprio universo” (FIORI, 2008, p. 23).
A força motriz deste sistema é produto da combinação entre a “necessidade da conquista” e a
“necessidade do excedente”. As primeiras unidades territoriais soberanas na Europa desenvolveram,
a partir dos séculos XII e XIII, seus sistemas de tributação local e criaram suas próprias moedas
para financiar suas guerras de conquista [permanente], consequentemente a “necessidade de
financiamento transformou-se num multiplicador contínuo da dívida pública e dos tributos (...)
alimentando um circuito virtuoso e original entre os processos de acumulação do poder e da riqueza
dentro do território europeu” (FIORI, 2008: 26). A liderança deste Sistema Mundial inicia-se com
Portugal e Espanha entre os séculos XV e XVI, passando para a Holanda durante o século XVII, a
Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX e os EUA desde o século XX.
A “explosão expansiva” deste Sistema Interestal surgido na Europa foi capaz de criar potências
imperiais que internacionalizaram a economia – uma economia-mundo no lugar de uma economia
mundial (BRAUDEL, 1987) – todavia, tanto estas potências imperiais quanto o capital que se
internacionalizou não foram capazes de destruir a centralidade do Estado e da economia nacional.
Não existiriam, portanto, “capital nem capitalismo sem a mediação nacional do poder, do território e
da moeda [nacionais] (...), [portanto], existem sempre capitais nacionais que se internacionalizaram
sem perder seu vínculo e sua referência com alguma moeda nacional” (FIORI, 2008, p. 33).
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Quadro 1 - resumo das 11 teses propostas por Fiori (2007)
I

Sistema político mundial atual

II

Sistema econômico mundial atual

III

Originalidade da força vitoriosa
dos Estados Europeus

IV

Resultado da conquista e expansão de alguns Estados Europeus que delimitaram
fronteiras e criaram colônias.
Produto da expansão competitiva e conquistadora de algumas economias
nacionais europeias que se internacionalizaram.
(a) Consequência da articulação econômica: Estado e burguesia que gera uma
máquina de acumulação; (b) Situação de permante competição entre os Estados.

A guerra, ou a preparação para ela, é a principal atividade destes Estados
“Quem não sobe cai” (ELIAS, 1936
europeus, sendo contraditoriamente uma força destrutiva e articuladora: uma
apud FIORI, 2007: 79)
integração destrutiva.
(a) de posições monopólicas de poder e riqueza; (b) sobre territórios cada
vez mais amplos, até o limite teórico da monopolização absoluta (política e
econômica).

V

Necessidade permanente de
conquista e controle

VI

Monopolização e centralização
absolutas não ocorrem

As mesmas forças que atuam na direção de um poder global, também atuam no
fortalecimento dos demais poderes e capitais nacionais, pois sem competição
não há como o Estado monopolizador seguir ampliando o seu poder.

VII

Existência de um núcleo central
(core) no Sistema

Composto historicamente por não mais do que 6 ou 7 sócios que colocam
barreiras à entrada de novos players e que apesar de competirem mantém
relações complementares entre si.

VIII

Relação entre Estado e capital
nacional

Seus interesses em alguns momentos podem não ser convergentes, entretanto,
quando na escassez de recursos essenciais para ambos esta aliança se fortalece
até o limite do enfrentamento conjunto em guerras.

IX

Expansão do Sistema Mundial

(a) Sistema Político Mundial: até o séc. XVIII, restrito aos Estados europeus,
agrega os Estados americanos no séc. XIX e os africanos e asiáticos no séc.
XX; (b) Sistema Econômico Mundial: economias coloniais sempre estiveram
incluídas na DIT, pelas necessidades das metrópoles europeias, e foram
mantindas em sua maioria, na condição de países periféricos

X

Universalização do Sistema
Mundial

XI

Futuro do Sistema Mundial deve
ser analisado a partir de quatro
considerações preliminares

Apenas ao final do séc. XX com a universalização da organização política e
territorial do “Estado-nação”.
(a) Neste universo em expansão, não há possibilidade lógica de paz perpétua,
nem de mercados equilibrados e estáveis; (b) Potências líderes serão sempre
expansionistas; (c) O hegemon é sempre desestabilizador da própria ordem
econômica; (d) a liderança do Sistema estará sempre com os Estados-Economias
nacionais expansivos e conquistadores.

Fonte: Fiori (2007)

Para Giovanni Arrighi, a década de 1970 marca o início de uma crise estrutural para os EUA
cujo desfecho, ou crise terminal, se daria nas primeiras décadas do século XXI, sendo a China a
sua provável substituta (ARRIGHI, 1994; 2007). Immanuel Wallerstein, por sua vez, também crê
que os anos 1970 marcam o início de uma crise estrutural enfretada pelos EUA, entretanto seu
prognóstico é diferente. Para Wallerstein a crise americana se transformou numa crise do prórpio
Sistema Mundial (WALLERSTEIN, 1984; 2002).
Para José Luís Fiori, pelo contrário, a crise de 1970 não teria enfraquecido o poder dos EUA.
Ele argumenta que: (I) os EUA apesar de terem se tornado os grandes devedores da economia
mundial, a partir da década de 1970, não sofreram um desequilíbrio macroeconômico fatal. (II)
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O fim do Sistema de Bretton-Woods possibilitou aos EUA abandonarem a conversibilidade do
dólar em ouro, permitindo ao país o exercício de um poder monetário e financeiro sem paralelos.
(III) A desregulação do sistema financeiro, visto como um sinal de fraqueza, permitiu aos EUA
articular os ativos financeiros acumulados em todo o mundo – em paritcular após os choques do
petróleo na década de 1970 – fundamentais para a globalização do capital financeiro dos Estados
Unidos. (IV) O fracasso militar durante a Guerra do Vietnã permitiu aos EUA (re)desenharem as
suas estratégias geopolíticas, em particular, a partir aproximação com a China o que antecipou o
fim da União Soviética redefinindo a geopolítica mundial neste início de milênio (FIORI, 2008).
A crise financeira que assolou a economia americana em 2008, embora tenha se tornado uma
crise global, esteve longe de ameaçar a centralidade do dólar e da economia americana, pois como
a dívida externa americana é em dólar, o país pode determinar de maneira unilateral – a partir
da política monetária do Federal Reserve (FED) – as taxas de juros que irão incidir sobre a sua
dívida pública. Como a sua dívida é o ativo financeiro de maior liquidez em dólar, ela é também o
ativo de reserva mais importante dentro do sistema financeiro internacional (SERRANO, 2008).
Portanto, a mudança estrutural em curso não estaria relacionada com uma crise terminal
dos EUA, mas com uma estratégia tomada pelos Estados Unidos que abandonaram a “hegemonia
benevolente” que predominou durante o pós-Segunda Guerra Mundial e a década de 1970, passando
a se empenhar numa tentativa de domínio global (FIORI, 2008, p. 36). Esta estratégia acaba por
ampliar a pressão competitiva em todo o mundo expandido, consequentemente, as suas fronteiras
internas e externas. Observamos assim, a (re)ativação de novos e antigos players, notadamente: a
Rússia, a China, a Alemanha, o Japão e algumas potências regionais relevantes como são os casos:
da Índia, do Brasil, do Irã, da Turquia e da África do Sul (FIORI, 2007; 2008).
RESULTADOS PARCIAIS

Apesar das semelhanças existentes entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS)
em razão da posição de destaque que estes países ocupam em termos demográficos, de extensão
territorial e de relevância econômica no mundo contemporâneo, torna-se cada vez mais evidente
que as formas de inserção no Sistema Mundial, a capacidade de desenvolvimento tecnológico de
ponta, os interesses geoestratégicos e fundamentalmente as escalas de ação (CASTRO, 2005) destes
países são cada vez mais divergentes.
Após a dissolução da União Soviética (URSS) em 1991, a Rússia experimentou uma profunda
crise econômica, política, social, demográfica e ideológica durante toda a década de 1990 (gráficos
1 e 2). O país adquiriu o status de grande derrotado da Guerra-Fria, tendo perdido grande parte do
seu território, da sua população e da sua área de influência econômica e geopolítica (HOBSBAWN,
1995).
A década de 2000 marca o (re)fortalecimento político, econômico e militar da Rússia,
consequência das exportações óleo e gás-natural (O&G) – além de armas e equipamentos militares
– que ampliaram de maneira significativa a capacidade fiscal do Estado (gráfico 3), reduzindo sua
vulnerabilidade externa e ampliando sua capacidade de organização, controle e gestão do território
nacional. Progressivamente a Rússia vai reconstruindo a sua antiga área de influência na Europa
Oriental e na Ásia Central, o que evidentemente (re)coloca o país em choque com os interesses
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Gráfico 1 - Evolução do PIB da Rússia em milhões de dólares correntes entre 1992-2013

Fonte: UNCTAD

Gráfico 2 - Evolução da População da Rússia entre 1992 e 2013

Fonte: UNCTAD

geopolíticos dos EUA. A atual crise na Ucrânia – a qual este trabalho não tem a pretensão de se
aprofundar – é bastante representativa desta dinâmica de conflito entre os interesses norteamericanos e russos para a região.
A aliança estratégica entre a China e os EUA, iniciada na década de 1970, está por trás da
mudança estrutural em curso no sistema mundial e do aumento da pressão competitiva que
percebe-se no mundo, em especial a partir dos anos 2000 (gráficos 4 e 5). A China, após mais de
três décadas de acelerada expansão econômica conjuga de maneira simbiótica os seus interesses
econômicos e geopolíticos. O papel do Estado chinês na condução desta articulação geoestratégica
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Gráfico 3 - Evolução das exportações da Rússia entre 2000 e 2012

Fonte: UNCTAD

é fundamental. Neste sentido, o país tem investido maciçamente na modernização do seu arsenal
bélico-militar, no treinamento das suas forças armadas, no desenvolvimento e ampliação da sua
marinha de guerra – fundamental para o comércio exterior do país –, na tecnologia aeroespacial e
num moderno sistema balístico, além de possuir um dos principais arsenais nucleares do mundo
(FIORI, 2007; 2008). Entretanto, o país ainda depende de tecnologia militar estrangeira, em
especial da Rússia, em certos setores (ZAJEC, 2008).
Gráfico 4 - Evolução do PIB da China entre 1970 e 2013

Fonte: UNCTAD
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Gráfico 5 - Evolução das Exportações e Importações da China entre 1995 e 2013

Fonte: UNCTAD

A China passa a ser um player cada vez mais atuante no continente africano disputando com
os EUA, a Índia e as antigas potências coloniais europeias o acesso à commodities alimentícias,
minerais e energéticas. A China também tem se consolidado como um dos principais mercados
para os produtos primários produzidos pelos países latinoamericanos, com destaque para a soja
e a carne produzidas no Brasil e na Argentina, os minérios extraídos no Brasil, no Chile e no Peru
e o petróleo na Venezuela (UNCTAD; ISEMAR, 2009). No Oriente Médio, a crescente demanda
chinesa por energia a tem aproximado de países como o Irã. Esta aproximação se traduz numa
influência cada vez mais ativa da China no Oriente Médio, consequentemente, como os episódios
da guerra civil na Síria e o polêmico programa nuclear do Irã demonstram, os EUA não são capazes,
apesar de contar com os meios militares necessários, de agir na região de maneira unilateral sem
dialogar com a Rússia e agora com a China.
É justamente na Ásia que o projeto de expansionista chinês torna-se mais evidente. A China
tem (re)afirmado suas ambições marítimas – econômicas e geopolíticas – nos Oceanos Índico e
Pacífico. O objetivo é, evidentemente, o de controlar os corredores marítimos vitais para o seu
desenvolvimento econômico, mas é também o de definir os limites marítimos em litígio com os
seus vizinhos – a China reivindica o domínio sobre aproximadamente 4 milhões de km2 de mar
territorial – um dos territórios em disputa envolve Taiwan; Já um segundo, as ilhas Diaoyu ou
Senkaku (em japonês), estima-se que este território marítimo em litígio com o Japão poderia
conter mais de 200 bilhões de metros cúbicos de gás, um fato complicador é que os EUA possuem
uma base militar neste arquipélago1.
1 A China também disputa com Taiwan, Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e Indonésia a soberania sobre as ilhas Spratly (Nansha, em chinês)
e sobre o arquipélago das Pratas (Dongsha, para os chineses). E vem disputando com Vietnã e Taiwan o domínio do arquipélago das Paracel
(Xisha). Fonte: Olivier Zajec: “Pequim reafirma suas ambições Navais”. Le Monde Diplomatique Brasil: 04 de Setembro de 2008.
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Todavia, o projeto mais audocioso de Pequim é o colar de pérolas que consiste na construção
de uma série de bases distribuídas de maneira sistemática ao longo de todo o litoral do oceano
Índico, desde a litoral africano até Bangladesh, o que evidentemente gera tensões com a Índia que
também ambiciona a hegemonia no Oceano Índico2.
A Índia, por sua vez, foi obrigada a incorporar a realpolitik após as guerras contra a China e o
Paquistão e após o domínio da tecnologia nuclear pela China, acontecimentos estes que datam da
década de 1960. A Índia, portanto, não apresentaria – numa primeira análise – as características
comuns das potências expansivas e sim de um Estado que foi obrigado a se armar para poder se
proteger. Atualmente, tem o controle de tecnologias militares de ponta – como: um moderno
sistema de mísseis e de um arsenal nuclear – além de possuir a 3ª maior força armada do mundo,
sendo uma das mais bem treinadas da Ásia (FIORI, 2007; 2008). Um fato extremamente relevante
é a crescente aproximação entre a Índia e os EUA, um contraponto a estratégia da China de cercar
a Índia a partir de alianças com o Paquistão, o Sri Lanka, a Brimânia e Bangladesh (ZAJEC, 2009).
A acelerada expansão econômica indiana a partir dos anos 2000 (gráfico 6) ocorre de maneira
simultânea e conjunta com os seus interesses geopolíticos. A Índia rapidamente se tornou um dos
maiores importadores de petróleo do planeta (UNCTAD; ISEMAR, 2009). Consequentemente o país
tem estreitado suas relações comerciais, econômicas e diplomáticas com os países exportadores de
petróleo do Oriente Médio e da África Subsaariana de forma a assegurar a sua segurança energética.
Neste sentido, o Estado desempenha um papel central, em especial na modernização e expansão da
marinha de guerra – o país tem se esforçado no desenvolvimento dos seus submarinos nucleares3
– e no apoio às estratégias das empresas estatais e de capital privado indianas em todo o mundo.
Embora, seu processo de abertura econômica e comercial tenha se dado mais tardiamente,
em comparação com a China, a Índia já desponta como detentora de tecnologia de ponta em alguns
segmentos da indústria. As exportações do país que eram próximas de US$ 31 bilhões em 1995
ultrapassarm os US$ 335 bilhões em 2013 (UNCTAD).
O Brasil também experimentou a partir dos anos 2000 uma aceleração no ritmo de crescimento
econômico em relação às duas décadas anteriores (gráfico 7). Este crescimento esteve associado
às exportações de commodities agrícolas, como a soja e carne bovina e; minerais como o minériode-ferro. As exportações brasileras saltaram de aproximadamente US$ 46 bilhões em 1995 para
US$ 242 bilhões em 2013 (UNCTAD; ISEMAR, 2009). Evidentemente, a contribuição da China
é de suma relevância. O que possibilitou a ampliação da capacidade fiscal do Estado brasileiro e a
acumulação de reservas internacionais da ordem de US$ 370 bilhões em 2013 (UNCTAD).
Paralelamente, o país se consolida como o segundo (2º) maior exportador de alimentos do
mundo – atrás apenas dos EUA, posto que deverá ocupar nos próximos anos – e num dos maiores
exportadores de minérios. O Brasil também poderá se tornar um importante player no tabuleiro
energético internacional na próxima década com o início da exploração de petróleo na camada
pré-sal. Soma-se também, o controle da região Amazônica e do potencial ainda desconhecido de
recursos naturais existentes neste território (BECKER & EGLER, 1992).
Entretanto, apesar da crescente projeção internacional do Brasil a partir dos anos 2000, em
especial com os crescentes investimentos brasileiros na América do Sul e na África Subsaariana, o
2 Olivier Zajec: “Pequim reafirma suas ambições Navais”. Le Monde Diplomatique Brasil: 04 de Setembro de 2008.
3 Olivier Zajec “A Nova Força da Índia”. Le Monde Diplomatique Brasil: 09 de Setembro de 2009.
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Gráfico 6 - Evolução do PIB da Índia entre 1970 e 2013

Fonte: UNCTAD

Gráfico 7 - Evolução do PIB do Brasil entre 1970 e 2013

Fonte: UNCTAD

país ainda não apresenta os elementos necessários para incorporar a realpolitik em sua estratégia de
inserção internacional. Devido fundamentalmente à baixa “capacidade de coordenação estratégica
do desenvolvimento econômico com uma política externa de afirmação do poder brasileiro em
escala internacional” (FIORI, 2008: 64). A África do Sul, destaca-se como a mais pujante economia
além de possuir o principal parque industrial do continente africano. Representa parte expressiva
da população, do PIB e do comércio internacional da África Subsaariana e tem se destacado na
exportação de commodities minerais, o que vem alavancando a economia nacional nas últimas
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décadas (gráfico 8). As exportações do país que da ordem US$ 27 bilhões em 1995 cresceram para
cerca de US$ 95 bilhões em 2013 (UNCTAD; ISEMAR, 2009).
Gráfico 8 - Evolução do PIB da África do Sul entre 1970 e 2013

Fonte: UNCTAD

Nos próximos anos a África do Sul continuará a desempenhar um importante elo de ligação
entre a América do Sul e a África Subsaariana, além de se consolidar como o principal interlocutor
regional para os assuntos da África Subsaariana. Desde a sua democratização, sob liderança de
Nelson Mandela, a África do Sul envolveu-se em quase todas as negociações de paz no continente,
“mas sem jamais apresentar nenhum traço expansivo ou disposição para uma luta hegemônica
dentro da África” (FIORI, 2007: 104). Portanto, devido ao seu histórico segregacionista e belicista
que vigorou durante o regime do apertheid é muito pouco provável que o país experimente nas
próximas décadas uma (re)ativação de um projeto de hegemonia bélico-militar na região da África
Subsaariana.
As reflexões preeliminares apontam, portanto, para a interpretação no: (I) Tempo breve
para uma crise de liderança dos EUA; (II) Tempo cíclico para uma sucessão de bolhas especulativas
desde a desregulação do sistema financeiro americano na década de 1980, sendo a última delas a
crise imobiliária (sub-prime) em 2008, entretanto nenhuma delas foi capaz de lançar a economia
americana numa recessão profunda e duradoura; (III) tempo da longa duração, os insucessos militares
recentes dos EUA e a expansão econômica da China, não representam o prenúncio de uma crise
terminal dos EUA, mas de uma transformação no Sistema Mundial, iniciada na década de 1970
sob a liderança dos EUA (FIORI, 2008).
Esta transformação engloba a relação simbiótica entre a globalização financeira vitoriosa
dos EUA e a espetacular expansão econômica chinesa. Ela possibilita a emergência de um novo
pólo de poder geopolítico e econômico que é a China. E, é justamente esta relação simbiótica que
produz um aumento da pressão competitiva anunciando uma nova explosão expansiva do Sistema
Mundial (FIORI, 2007; 2008).
Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 720-732. ISBN 978-85-63800-17-6

OS BRICS E AS TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS NO SISTEMA MUNDIAL

731

O núcleo central deste Sistema seria composto pelos EUA, Rússia e China. Já o seu núcleo
secundário pela Alemanha – que juntamente com os EUA foi a grande vitoriosa com o fim da
Guerra Fria e que dará continuidade a sua ostopolitik aproximando-se cada vez mais da Rússia – e
por um Japão que certamente se sente pressionado quanto às ambições expansionistas chinesas.
Por fim, teríamos um grupo de potências regionais como a Índia, o Brasil, a África do Sul e o Irã
que ainda não serão poderes globais durante algum tempo e cujo aumento de poder se dará em
escalas diferentes (FIORI, 2007; 2008).
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ANEXO
Mapa 1 - Os Países Marítimos Emergentes e a sua Dinâmica Econômica

732

