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RESUMO 
 
 
Este estudo analisa a cooperação entre o Brasil e a Índia, a partir de uma perspectiva 
sistêmica, dividindo-se em três capítulos. A primeira parte é uma abordagem teórica, na qual 
foram selecionadas quatro correntes teóricas da disciplina de Relações Internacionais 
direcionadas ao tema da cooperação entre países, são elas: o realismo/neo-realismo, o 
dependentismo, a interdependência e a teoria do choque de civilizações. Na segunda parte, foi 
realizada uma breve apresentação da Índia em seus aspectos sociais, econômicos, políticos 
internos e externos, com o objetivo de auxiliar no entendimento das fases de aproximação e 
afastamento dos dois países. Na terceira parte, descrevemos as relações Brasil–Índia desde a 
independência desta última, com maior ênfase no período de 2003–2007. Analisamos a 
criação do Ibas e as principais iniciativas dele irradiadas. No plano multilateral, o G–20 e o 
G–4. No plano bilateral/trilateral, o Fundo Ibas, as iniciativas setoriais nas áreas da 
agricultura, dos fármacos e do comércio.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Cooperação Internacional – Relação Indo-Brasileira – Ibas (Fórum 
Índia, Brasil e África do Sul) – Parceria Sul–Sul. 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
This study analyzes the cooperation between Brazil and India, from a systemic perspective. It 
is divided into three chapters. The first chapter introduces a theoretical approach and four 
theories of the discipline of International Relations related to the theme of ‘cooperation 
among nations’: the realism/neo-realism, theory of dependency, interdependence and the 
theory of the shock of civilizations. The second part consolidates a short presentation of India 
in its social, economical, national and international politics aspects, in order to help 
understand the approach and distant phases between the two countries. The third part of the 
study describes the relationship between Brazil and India since the Independence of India in 
1947, but with larger emphasis in the period of 2003–2007. The creation of Ibas and the main 
initiatives irradiated from are analyzed in this portion of the essay. Also, in the multilateral 
plan G–20 and G–4, in the bilateral/trilateral plan, the Ibas founds, the initiatives on trade, 
agriculture and medical drugs.    
   
Keywords: International Cooperation – Indian-Brazilian Relation – IBSA (India Brazil South 
Africa Dialogue Forum) – South–South partnership  
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INTRODUÇÃO 

 

Em junho de 2003, Brasil e Índia, juntamente com a África do Sul, firmaram a 

Declaração de Brasília, por meio da qual foi instituído o Fórum Ibas, com o propósito de 

manter o diálogo entre os países em desenvolvimento e estabelecer cooperação em diversas 

questões de interesse mútuo e da agenda internacional. A criação desse Fórum de Diálogo 

pode ser considerada como um marco da nova forma de aproximação entre Brasil e Índia, 

mais intensa e articulada, diferenciando-se da relação mantida até então, distante e eventual.  

 Desde a independência indiana do colonialismo inglês, ocorrida em 1947, logo após o 

fim da Segunda Grande Guerra, os dois países desenvolveram uma relação cordial, mas sem 

grandes pretensões de buscar uma aproximação. Dois fatores ajudam a explicar o 

distanciamento: o sistema internacional dividido em uma estrutura bipolar, Estados Unidos da 

América (EUA) versus a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no qual 

o Brasil se posicionou do lado americano, e a Índia, depois de tentar uma via independente — 

o Movimento dos Não-Alinhados (MNA) — terminou por se colocar do lado soviético; e, 

internamente, os dois optaram por uma estratégia de desenvolvimento voltado para dentro, 

conhecida como substituição de importações, limitando os seus interesses nas parcerias 

externas. 

 Devem-se adicionar a esses fatores as significativas diferenças como sociedades e 

Estados, sob diversos aspectos, como a formação histórica, racial, religiosa, as quais 

contribuíram também para o histórico distanciamento dos dois países, marcado não só por 

vínculos políticos e econômicos frágeis, como pela falta de interesse recíproco, até 

recentemente. 

 Contudo, mesmo tendo uma relação distanciada, demonstraram em certas ocasiões 

possuírem valores e interesses comuns, resultando na adoção de posições semelhantes nas 

arenas multilaterais, como por exemplo, nas negociações econômicas da United Nations 

Conference on Trade and Development (Unctad) e do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

(em inglês, General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), nas quais defendiam as mesmas 

propostas através do G–77 e do G–10, respectivamente, como também nos temas da reforma 

das Nações Unidas e das instituições de Bretton Woods. 

 Entretanto, essa convergência de posições nos temas da agenda internacional não foi o 

suficiente para aproximar os dois países por um longo período. O quadro se altera a partir dos 

anos 1990, em decorrência, principalmente, das mudanças significativas na estrutura do 

sistema internacional, com a desagregação da União Soviética e a emergência dos EUA como 
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potência hegemônica, e das reformas econômicas liberalizantes pelas quais passaram tanto a 

Índia como o Brasil. A maior abertura de sua economia faz com que a Índia vá à procura de 

novos parceiros comerciais fora da sua região, visto que ainda possuía uma relação 

conturbada com os países vizinhos, e a América Latina torna-se um dos seus alvos — o Brasil 

sobretudo, por ser a principal potência econômica da região. A resposta brasileira à investida 

indiana não foi na mesma intensidade, visto que o País estava envolvido na formação de seu 

bloco regional, o Mercado Comum do Sul (Mercosul). 

 Desde então, a aproximação tem sido gradual, intensificaram-se as visitas de 

autoridades governamentais das duas nações e têm celebrado novos acordos. Em 1996, o 

presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) visita Nova Délhi, a primeira visita de um 

chefe de Estado brasileiro ao País, cujo objetivo era formar uma agenda bilateral abrangente. 

Contudo, a explosão de bombas atômicas pela Índia (e pelo Paquistão) em 1998 gerou forte 

reação contrária brasileira e a relação não desabrochou.  

Com a eleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, o País passa a adotar 

uma estratégia de inserção internacional que privilegia a cooperação entre os países em 

desenvolvimento. É nesse contexto que a Declaração de Brasília é assinada e o 

relacionamento com a Índia passa a um patamar de excelência. Hoje, a Índia se afirma como 

um dos principais parceiros do Brasil na Ásia e se destaca como uma das prioridades da 

política externa brasileira, com destaque para as atuações conjuntas nas Organizações 

Internacionais, principalmente nas questões pertinentes à reforma do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas (CSNU), com a formação do G–4, e as negociações comerciais sobre o 

tema da Agricultura na Organização Mundial do Comércio (OMC), formando o G–20. Além 

da cooperação setorial estabelecida em diversas áreas.  

Dessa forma, não obstante as diferenças entre os dois, pode-se ressaltar algumas 

semelhanças que contribuem para essa aproximação, as principais seriam: ambos podem ser 

considerados grandes países periféricos com a economia dotada de certo grau de sofisticação, 

o que os coloca numa posição semelhante dentro do sistema internacional; além de se 

constituírem como uma força econômica ou militar internacionalmente, buscam maior 

projeção regional; parte de suas populações encontra-se na situação de pobreza extrema, por 

isso precisam enfrentar o mesmo desafio, além das semelhanças na oferta de mão-de-obra e 

oportunidade de desenvolvimento de produtos. Os pontos de tensão com os países centrais 

advêm justamente desse maior grau de sofisticação das suas economias, situação que 

demanda esforços conjuntos para reforçar suas posições no que se refere aos acordos e 

tratados internacionais (DUPAS, 2006). 
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 Essa mudança de postura na política externa, a qual passou a priorizar uma inserção 

internacional que privilegia a cooperação entre os países em desenvolvimento, é vista com 

desconfiança. Para seus críticos, Brasil e Índia são competidores, e o Estado brasileiro deveria 

se concentrar em suas relações com o Norte desenvolvido. Além disso, a cooperação entre os 

dois países não poderia ser entendida dentro de uma abordagem pragmática, pois sua 

fundamentação seria apenas ideológica, conseqüentemente, com poucos resultados práticos. 

 O objetivo deste estudo é analisar a cooperação entre Brasil e Índia, ao longo do 

tempo, a partir de uma perspectiva sistêmica. Buscou-se abarcar todas as relações 

cooperativas estabelecidas, tanto nas arenas bilaterais quanto no âmbito setorial até o 

momento, pois se considerou que entre elas existe uma conexão para um objetivo maior. 

Focar em apenas um desses vínculos poderia levar a um entendimento equivocado das 

motivações para essa parceria, assim como dos seus resultados, visto que o G–20, o G–4 e as 

cooperações bilaterais setoriais fazem parte de uma mesma estratégia de inserção 

internacional. Contudo, apesar de estarem relacionadas, uma não está vinculada à outra, ou 

seja, o fracasso de uma dessas iniciativas não significa o fracasso das demais, tampouco da 

estratégia como um todo. 

 No primeiro capítulo deste estudo, buscou-se nas principais teorias da disciplina de 

Relações Internacionais reposta para questão da cooperação internacional. Foram abordadas 

as teorias do Realismo/Neo-realismo, da Dependência, da Interdependência e do Choque de 

Civilizações. Foram retiradas desse referencial teórico algumas ferramentas para auxiliar na 

compreensão da cooperação estabelecida entre Brasil e Índia, objeto da presente dissertação. 

 No segundo capítulo, foi feita uma breve apresentação sobre a Índia, alguns dos seus 

aspectos sociais, econômicos e políticos, principalmente no concernente à sua política 

externa. Esse panorama indiano tem por objetivo facilitar o entendimento tanto da postura de 

aproximação quanto de distanciamento adotadas em relação ao Estado brasileiro ao longo do 

tempo. O terceiro capítulo traz uma descrição de como aconteceu essa aproximação entre os 

dois países, buscou-se relatar os principais eventos referentes à consolidação das relações 

bilaterais e da atuação conjunta nos Fóruns Multilaterais, realizando um contraponto entre as 

teorias analisadas e os fatos observados.  
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CAPÍTULO I 

 

Cooperação Brasil–Índia: Uma Abordagem Teórica 

 

 A relação Brasil–Índia é fruto da atual conjuntura mundial. As condições para sua 

existência e viabilidade resultam das transformações ocorridas nas últimas décadas. Até 

recentemente, poucos poderiam imaginar que esses dois países viessem a estreitar os seus 

laços como o fazem agora. 

A desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que colocou 

fim à bipolaridade Leste–Oeste; a evolução tecnológica, que barateou os custos de 

comunicação e transporte, facilitando o intercâmbio de informações; a liberalização ocorrida 

nos dois países no início dos anos 1990, que levou a uma maior abertura comercial e 

integração à economia global; o surgimento de instituições internacionais como a 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e a necessidade de reformulação de outras, como 

o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU); o desenvolvimento econômico dos 

dois países que os levou a assumir papéis mais relevantes no cenário internacional. Todos 

esses acontecimentos, além de outros, criaram as condições necessárias para existência de 

uma cooperação entre esses dois países distantes, culturalmente e geograficamente, que não 

possuíam elos históricos que os ligassem anteriormente.  

Essas mudanças derivaram de dois macroprocessos articulados que afetaram o sistema 

político econômico internacional nos últimos 25 anos. O primeiro diz respeito à crise e à 

reestruturação da economia mundial; e o segundo, à dissolução do bloco socialista e ao fim da 

lógica política ditada pela bipolaridade. 

 Como resultado dessas transformações, chegamos ao início da década de 1990 com o 

sistema internacional marcado pela unipolaridade em termos de segurança, com os Estados 

Unidos da América (EUA) figurando como a maior potência militar, e pela multipolaridade 

econômica, formada pela tríade União Européia (UE), Japão e EUA. Em 2004, o Produto 

Interno Bruto (PIB) da UE foi de US$ 12,5 trilhões; o dos EUA, de US$ 11,8 trilhões; o do 

Japão, de US$ 5,5 trilhões; e, despontando como o quarto, o da China, que foi de US$ 1,9 

trilhões (VIOLA, 2005).  

Entretanto, essa estrutura também vem sofrendo modificações. Em 2003, a Goldman 

Sachs publicou um relatório sobre Brasil, Rússia, Índia e China, intitulado Bric, o qual 

indicava a ascensão de outros quatro pólos econômicos. Esse relatório sugere que, se os 

acontecimentos continuarem da forma como estão, em menos de 40 anos, Brasil, Índia, China 
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e Rússia (Brics) teriam economias maiores que o G–6 (EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, 

França e Itália). Até 2025, as economias desses países emergentes já corresponderiam a mais 

da metade do tamanho das economias do G–6 — atualmente, correspondem a 15% —, e 

apenas Japão e EUA continuariam a fazer parte do grupo futuramente (WILSON & 

PURUSHOTHAMAN, 2003).  

 Até 2050, a lista dos dez países mais ricos do mundo poderá ser bem diferente, e as 

maiores economias em termos de PIB podem não ser as mais ricas em termos de renda per 

capita. Os indivíduos do Brics provavelmente permaneceriam com rendas menores do que os 

indivíduos do G–6, com exceção da Rússia (WILSON & PURUSHOTHAMAN, 2003). 

 Para se fazer tal projeção, partiu-se do pressuposto de que os Brics manteriam suas 

políticas e desenvolveriam instituições que apoiassem o crescimento. Cada um desses países 

enfrenta o desafio de manter o atual ritmo de desenvolvimento, ou seja, existem chances de 

essas projeções não se concretizarem (WILSON & PURUSHOTHAMAN, 2003). 

 Cinco anos depois desse relatório, o jornalista Roger Cohen iniciou a coluna de 

opinião do jornal Herald Tribune do dia 01 de junho de 2008 com o seguinte título: The world 

is upside down. Sugerindo que, atualmente, o mundo desenvolvido depende dos países em 

desenvolvimento. Como evidência dessa nova situação, cita que, no ano de 2007, dois terços 

do crescimento econômico global ocorreram nos países ditos emergentes, cujas economias 

estão previstas para se expandir, aproximadamente, 6,7% em 2008; enquanto a dos Estados 

Unidos, do Japão e dos países da União Européia, apenas 1,3%. Parte dessa mudança poderia 

ser explicada pela elevação nos preços de energia, commodities, metais e minerais, cuja 

produção está concentrada, principalmente, no mundo em desenvolvimento (COHEN, 2008).  

 O Brasil estaria se beneficiando da sua abundância em recursos naturais, como a 

grande descoberta de petróleo nos campos em alto mar, de um boom no etanol de cana-de-

açúcar, da sua vasta reserva de terras aráveis não utilizadas e da sua riqueza mineral. 

Somando-se a isso, o mercado interno em expansão, assim como na China e na Índia, estaria 

impulsionando esse crescimento (COHEN, 2008). 

 Nessa mesma direção, as empresas dos países emergentes, ou em desenvolvimento, 

estão se tornando importantes players da economia global. As companhias nacionais 

brasileiras e indianas têm adquirido grandes companhias dos países desenvolvidos. A 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), do Brasil, a segunda maior mineradora do mundo, 

adquiriu a Inco, do Canadá, uma mineradora de níquel, por US$ 17 bilhões em 2006. A 

Vendanta Resources, da Índia, chegou a um acordo de US$ 2,6 bilhões para a compra da 

mineradora norte-americana de cobre, Asarco. A Land Rover e Jaguar, da Ford, tradicionais 
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empresas automotivas americanas foram compradas pela Tata Motors da Índia por US$ 2,3 

bilhões, assim como a siderúrgica anglo-holandesa Corus Group, pela Tata Steel, no ano 

passado, por US$ 12 bilhões (COHEN, 2008). 

 O autor sugere que, se houver dificuldades para entender essas mudanças, “try 

standing on your head”, ou seja, “tente ficar de cabeça para baixo”. As transformações no 

poder econômico dos países estão acontecendo, mas as conseqüências delas decorrentes ainda 

não foram apreendidas pelos países desenvolvidos. E acrescenta que as instituições 

internacionais, criadas no século XX, precisam ser atualizadas, ou seja, precisam refletir sobre 

a nova situação (COHEN, 2008). 

 Todas essas transformações, tanto as já ocorridas quanto as previstas para um futuro 

próximo, sugerem uma mudança na capacidade econômica dos países em desenvolvimento, 

especialmente no Bric, com implicações na estrutura internacional contemporânea. O conceito 

de capacidade aqui aplicado deve ser compreendido como parte de uma teoria sistêmica. 

Numa teoria sistêmica, as características das unidades são pressupostas, ao invés de serem 

tratadas como variáveis, isto é, mudanças nas rendas dos países são explicadas não como uma 

variação da característica das unidades, mas como mudanças nos atributos do sistema.  

 A análise contida nesta dissertação começará no nível do sistema. Focar-se-á nos 

efeitos das características do sistema porque se acredita que o comportamento dos Estados é 

fortemente afetado pelas restrições e incentivos fornecidos pelo ambiente internacional. 

Quando o sistema internacional muda, também se modificam os incentivos e 

comportamentos. 

Contudo, nenhuma análise sistêmica pode ser considerada completa. 

“Estruturalmente, podemos descrever e entender as pressões a que os Estados estão sujeitos. 

Não podemos predizer como irão reagir às pressões sem conhecermos as suas disposições 

internas” (WALTZ, 2002, p. 103).  

De acordo com a formulação de Gilpin, um Estado procurará a mudança do sistema 

internacional através da expansão econômica, política e territorial. Dessa forma, os Estados 

comprometem-se em esforços internos para incrementar as suas capacidades econômicas, 

militares e políticas para desenvolverem estratégias eficazes externamente. Ao mesmo tempo 

em que levam a cabo ações externas, no sentido de se alinharem ou realinharem com outros 

atores (apud DOUGHERTY & PFALTZGRAFF, 2001).  

Desse modo, depreende-se que os ganhos de capacidade decorrem de mudanças 

internas; sendo assim, ter-se-á que olhar por baixo do sistema para enfatizar o efeito das 

instituições domésticas e da liderança nos padrões de comportamento dos Estados. Cada 
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nação delibera sobre as suas políticas e suas ações de acordo com seus próprios processos 

internos, entretanto, suas decisões são moldadas pela presença de outros Estados, assim como 

pela interação com eles, não sendo possível compreender a política mundial simplesmente 

olhando para as questões internas dos Estados. 

Além disso, para identificar se um Estado é ou não uma grande potência, não se deve 

considerar apenas as suas capacidades materiais. Devem-se adicionar mais dois elementos, o 

primeiro diz respeito à sua autopercepção, ou seja, incluir na análise a sua disposição em 

expressar a sua visão de um mundo pretendido e aceitar o ônus de compartilhar essa visão; e o 

segundo elemento é a forma como os demais integrantes do sistema vêem esse Estado. De 

forma que, o que determina se um Estado do sistema internacional se qualifica ou não para a 

condição de grande potência vai além das suas capacidades individuais (MALLAVARAPU, 

2006).   

Para Waltz (2002), uma teoria sistêmica tem dois desafios: o primeiro, delinear a 

evolução esperada de distintos sistemas internacionais; e o segundo, indicar como a estrutura 

do sistema afeta as unidades em interação e como elas, por sua vez, afetam a estrutura. Nessa 

dissertação ater-se-á ao segundo desafio — explicar como a estrutura do sistema internacional 

afeta os países, no caso Brasil e Índia, e como esses dois países respondem ao contexto 

externo. 

Um sistema é composto por uma estrutura e por unidades em interação. Em relações 

internacionais, como em qualquer sistema baseado em interesses próprios, o cenário de ação 

para todos os participantes é estabelecido pelas unidades de maior capacidade. Sendo assim, 

uma estrutura é definida pela disposição de suas unidades; quando essa disposição muda, 

ocorre uma mudança estrutural.  

As estruturas políticas, estabelecidas pelas unidades de maior capacidade, são 

responsáveis por moldar os processos políticos. Considerar as relações internacionais como 

sistema requer uma concentração nos Estados que fazem a maior diferença, naqueles que 

possuem maior capacidade (WALTZ, 2002).  

A despeito dessa teoria, Santos Jr. (2000) faz uma crítica ao seu caráter estático e à sua 

ênfase em priorizar as particularidades do sistema em detrimento das características 

intrínsecas dos atores e das principais condições de mudanças na distribuição de poder. Dessa 

forma, sua teoria tenderia a privilegiar a distribuição de poder existente (SANTOS JR., 2000). 

Para outros críticos, Waltz negligenciou o desempenho das unidades e o impacto da 

estrutura interna das próprias unidades nos padrões de comportamento dos membros do 

sistema, em decorrência do destaque que dá à estrutura do sistema internacional. Questionam 
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que, se a estrutura do sistema internacional é capaz de determinar o comportamento dos atores 

no nível do Estado, por que a estrutura interna das unidades não influencia o comportamento 

dos seus membros? Pretende-se, com esse questionamento, indicar que a forma escolhida 

pelas unidades para responderem às ameaças e às oportunidades da estrutura do sistema 

internacional pode estar relacionada com a sua própria estrutura interna (DOUGHERTY & 

PFALTZGRAFF, 2001).  

Entretanto, entende-se que o esforço de Waltz se deu no sentido não de menosprezar 

as características internas dos países, mas no de se opor às teorias reducionistas que tentavam 

explicar as resultantes internacionais apenas com base nos elementos e nas combinações de 

elementos localizados no nível nacional ou subnacional.  

Kenneth Waltz demonstrou de forma convincente o erro de se teorizar no 
nível da unidade — unit-level — sem primeiro refletir sobre os efeitos do 
sistema internacional como um todo. Existem duas razões principais para 
isso. Primeiro, as análises causais são difíceis no nível da unidade devido à 
aparente importância de fatores idiossincráticos, que podem ir da 
personalidade de um determinado líder às peculiaridades das instituições 
de um determinado país. Segundo, analisar o comportamento dos atores de 
“dentro para fora” apenas leva os observadores a ignorar o contexto da 
ação: a pressão exercida em todos os Estados pela competição entre eles 
(KEOHANE, 1984, p. 25 - tradução própria1). 

 

A argumentação das teorias reducionistas é que forças internas produzem resultantes 

externas. Algumas causas das resultantes internacionais podem estar localizadas no nível das 

unidades. No entanto, uma vez que as variações em causas presumidas não correspondem 

diretamente às variações nas resultantes observadas, tem-se de acreditar que algumas causas 

estão localizadas também em um nível diferente. De fato, as causas no nível das unidades e 

dos sistemas estão em interação; sendo assim, a explicação apenas no nível das unidades é 

enganadora (WALTZ, 2002). 

Não se pretende utilizar nesta dissertação todas as premissas da teoria desenvolvida 

por Waltz. O que se pretende utilizar é a sua visão sistêmica/estruturalista das relações 

internacionais. Nenhuma abordagem pode capturar toda a complexidade da política mundial 

contemporânea. A teoria de Waltz tem as suas lacunas, talvez a mais importante resida na 

falta de ferramentas para se analisar a forma como as estruturas internas também afetam a 

estrutura internacional. Um dado importante que pode ser tirado de sua teoria para selecionar 
                                                
1 Kenneth Waltz has convincingly shown the error of theorizing at the unit level without  first reflecting on the 
effects of the international system as a whole. There are two principal reasons for this. First, causal analysis is 
difficult at the unit level because of the apparent importance of idiosyncratic factor, ranging from the personality 
of a leader to the peculiarities of a given country’s institutions. Second, analyzing state behavior from “inside-
out” alone leads observers to ignore the context of action: the pressures exerted on all states by the competition 
among them (KEOHANE, 1984, p. 25).  



 21 

quais os processos internos que devem ser levados em consideração seria utilizar aqueles que 

encontram uma expressão externa. O desafio está posto, buscar realizar uma análise sistêmica 

que não negligencie as mudanças internas das unidades. 

Keohane (1984) apresenta em seu livro After Hegemony uma perspectiva estrutural 

modificada, apesar de adotar como ponto de partida a perspectiva estrutural desenvolvida por 

Waltz. Considera que o sistema internacional é formado por Estados soberanos em busca da 

maximização de seus interesses e seu poder e introduz o seu conceito de regimes 

internacionais. Nessa abordagem, a função dos regimes seria a de coordenar o 

comportamento dos Estados para que estes alcancem os resultados almejados em algumas 

áreas específicas. O estudo dos regimes levaria à compreensão não só dos fatores estruturais 

que atuam sobre as políticas externas das unidades, como às razões que os conduzem a agir de 

acordo com certos princípios e normas, levando então a compreender como os regimes atuam 

sobre os comportamentos e os resultados. 

Os autores que adotam essa perspectiva, assim como Keohane, negam a existência de 

uma ligação direta entre os fatores causais fundamentais, os quais seriam determinados pela 

estrutura do sistema internacional, e os resultados e comportamentos finais. Os regimes 

atuariam como fatores intermediários, ou “variáveis intervenientes”, entre as características 

fundamentais da estrutura política, como a distribuição de poder de um lado e o 

comportamento dos Estados de outro.  

Negar a atuação de princípios, normas e regras é como querer mostrar, 
por exemplo, que a distribuição de poder determinada pela estrutura do 
sistema afeta diretamente o comércio internacional, sem levar em conta 
todos os movimentos feitos por todos os participantes desse comércio para 
que ele exista e seja mantido com base em princípios liberais de garantia 
de cumprimento de contratos, dos direitos de propriedade e de uma 
estabilidade mínima de câmbio (GALDEMAN, 2004, p. 40).   

 

Nessa perspectiva, os regimes são considerados como instituições sociais. Uma série 

de princípios, implícitos ou explícitos, de normas, regras e procedimentos de tomada de 

decisão sobre os quais os atores possuem expectativas convergentes. Regimes seriam 

contratos que envolvem unidades com objetivos de longo prazo em busca de estruturar essa 

relação de forma estável e benéfica para ambas as partes. Implicam em certas obrigações, 

apesar de essas obrigações não poderem ser impostas por um sistema legal hierárquico.  

Como os realistas enfatizam, os regimes serão moldados, na maioria das vezes, pelas 

unidades mais poderosas do sistema internacional, na busca pelo seu próprio interesse. Longe 

de ser contrário à visão de que o comportamento internacional é conformado principalmente 
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pela busca do poder e de seus interesses, o conceito de regime é consistente com ambas as 

noções. (KEOHANE, 1983).  

Para Susan Strange (1983), todos esses acordos internacionais dignificados pelo título 

de regime são facilmente alterados tanto quando mudam o equilíbrio de poder de barganha ou 

a percepção de auto-interesse entre os Estados que os negociaram. O estudo dos regimes 

tenderia a enfatizar os elementos estáticos do sistema em detrimento dos fatores dinâmicos de 

mudança no cenário político internacional.  

Para a autora, mesmo que os resultados sejam relacionados a regimes ou 

comportamentos padronizados, eles refletem a distribuição de poder na estrutura do sistema. 

As mudanças de regimes ocorrem mais lentamente do que as variações na distribuição de 

poder, que seriam mais dinâmicas. Desse modo, podem vir a ocorrer modificações na 

distribuição de poder que afetem, conseqüentemente, a dinâmica dos relacionamentos, sem 

necessariamente resultar em alterações nos princípios e normas, que em geral têm longa 

duração (GALDEMAN, 2004). 

Strange (1983) sugere que, ao invés de se concentrar nos regimes, cujo caráter é 

eminentemente estático, dever-se-ia concentrar nos processos de barganha, ou seja, nas 

negociações sobre as quais aqueles se basearam; analisar os fatores que modificam as 

condições de barganha de cada um, tornando-os mais fortes ou mais fracos, para se 

compreender melhor os resultados.  

Portanto, depreende-se que a formação dos regimes resulta de acordos entre as 

unidades, como sugere Keohane, que reflete uma determinada configuração de poder do 

sistema internacional.  

Entretanto, em vez de se pensar os regimes apenas como acordos que resultam em 

princípios, normas, regras e procedimentos e tentar entender como as mudanças nesses 

elementos atuam sobre o comportamento, neste trabalho será utilizado um conceito mais 

ampliado de regime do que o considerado por Keohane.  

O regime será tratado como o ambiente no qual se relacionam os Estados, incluindo as 

instituições. A maneira como são feitas e modificadas as instituições que regulam as relações 

entre os Estados é determinada pela distribuição de poder na estrutura do sistema, razão pela 

qual se selecionou uma abordagem que permita ter como foco as mudanças nas estruturas que 

atuam sobre o sistema internacional. Conseqüentemente, num segundo momento, buscar-se-á 

entender o impacto das mudanças sobre os resultados e comportamentos dos participantes, ou 

seja, como tais mudanças afetam as relações sociais, transformando os valores preferenciais 

que ordenam as instituições.  
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Compreender a relação entre os fatores estruturais e os regimes será uma ferramenta 

bastante útil, na medida em que a cooperação entre Brasil e Índia nos fóruns multilaterais tem 

como um de seus propósitos a demanda por mudanças do que poderia aqui se considerar 

como regimes ou mesmo a formação de novos regimes sobre temas específicos de seus 

interesses. Esse é o caso da atuação conjunta desses países tanto na OMC quanto no Conselho 

de Segurança das Nações Unidas.  

  

1.1 Brasil e Índia na Estrutura do Sistema Internacional 

 

Esses países apresentam diferenças significativas, como sociedades, em diversos 

aspectos, como formação histórica, racial, influência da religião, todos facilmente 

observáveis, o que ajuda a explicar o histórico isolamento entre os dois países, marcado não 

só por vínculos políticos e econômicos frágeis, como pela falta de interesse recíproco até 

recentemente.  

A diferença entre Índia e Brasil começa na formação. No primeiro, sua sociedade não-

ocidental tem origem milenar, é o berço de religiões e filosofias, é multirracial, com 

numerosos idiomas e dialetos e significativas desigualdades de gênero e classe cristalizadas 

em costumes milenares, além de seu território ser palco de conflitos religiosos e disputas 

territoriais (GUIMARÃES, 2001).  

O segundo, sociedade ocidental de origem recente, importa sua ideologia do Ocidente, 

sua sociedade é plurirracial, mas que sofreu forte miscigenação, tem um idioma único, não 

sofre com conflitos religiosos significativos nem territoriais (GUIMARÃES, 2001).  

Entretanto, apesar de todas as diferenças, Brasil e Índia ocupam na estrutura 

internacional posições semelhantes. Resulta daí o grande número de estudos que colocam os 

dois países na mesma categoria analítica.  

A importância de se proceder a tal classificação deriva da necessidade de se definir a 

estrutura internacional pela distribuição das capacidades entre as suas unidades, como requer 

uma teoria sistêmica. Segundo Waltz (2002), a posição no ranking depende de como pontuam 

em todos os seguintes itens: tamanho e população; dotação de recursos, capacidade 

econômica; força militar; estabilidade política; competência. Ressalvando que as capacidades 

econômicas, militares e outras das nações não podem ser organizadas por setores e pesadas 

separadamente. O autor divide os Estados entre fortes e fracos, contudo, chama atenção para a 

dificuldade hoje de se proceder a essa divisão.  
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Para ser poderosa, uma nação tinha de ser forte em todas as categorias. 
Tal já não é assim. O músculo militar não garante influência política. Os 
gigantes econômicos podem ser militarmente débeis, e a força militar pode 
não ser capaz de obscurecer a debilidade econômica. Os países podem 
exercer influência política mesmo quando não têm nem força militar, nem 
econômica. Se as diferentes capacidades de uma nação já não se reforçam 
umas às outras, podemos centrar-nos nas forças de uma nação e não 
atentar nas suas fraquezas (WALTZ, 2002, p. 180-181). 
 

Nayar & Paul (2003) traçam a seguinte distinção: grandes potências, potências 

medianas e potências menores. As primeiras teriam o potencial de determinar o sistema; as 

segundas, de influenciá-lo; e as terceiras são consideradas ineficazes quanto ao sistema. A 

Índia estaria na categoria de potências médias que aspiram a fazer parte do rol das grandes 

potências. Fundamentando, em parte, a posição nos dados demográficos, econômicos e 

militares, em comparação com as potências já estabelecidas e com outras potências regionais 

(Quadro 1). 

Para esses autores, o Brasil também estaria nessa categoria. Entretanto, fazem uma 

ressalva ao caso brasileiro. O País não estaria em busca de se tornar um pólo independente de 

poder, preferindo seguir os Estados Unidos. 

 

Quadro 1.  Posições relativas militares, econômicas e demográficas das grandes potências e de 

potências regionais selecionadas, 2006–2007. 

País População 
(milhões) 

Superfície 
Terrestre 

(km²) 

PIB 
($bn) 

PIB em 
PPP     

($bn) 
 

Per 
Capita 
(US$) 

Cres.  
Econ. 
Anual 
(%) 

 

Gastos 
Militares 

(milhões de 
US$) 

Forças 
Armadas 
(Ativas) 

(em 
milhares) 

EUA 305.826.244 9.363.520 13.886,472 13.811,200 43.562 2,2 547 1.366,00 
Rússia 142.498.534 7.075.400 1.070,999 2.088,207 6.877 8,1 35,4 1.520,00 
Reino 
Unido  

60.768.942 244.100 2.608,513 2.081,549 39.207 3,1 59,7 212,00 

França 61.647.375 551.500 2.447,090 2.053,695 35.375 1,9 53,6 294,00 
China 1.328.629.911 

 
9.596.961 3.120,891 7.055,079 2.055 11,4 58,3 2.810,00 

Japão 127.966.710 
 

377.801 4.813,341 4.283,528 34.661 2,1 43,6 237,00 

Alemanha 82.599.470 356. 773 3.197,029 2.751,843 34.955 2,5 36,9 221,00 
Índia 1.169.015.510 

 
3.287.590 1.069,427 3.092,126 784 9,2 24,2 1.303,00 

Brasil 191.790.900 8.514.876 1.133,030 1.833,601 5.640 5,4 15,3 288,00 
Indonésia 1.904.569 231.626.979 373,125 841,140 1.592 6,3 1,3 297,00 
 
Fonte: Elaborado a partir de Nayar e Paul (2003), Banco Mundial (2008), Indicadores de População e Superfície. 
Disponíveis em www.ibge.gov.br/paisessat, dados sobre gastos militares disponíveis em  
http://www.swivel.com/graphs/show/13333462 e https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/us.html#Econ.  

 
O Professor Ignacy Sachs (1998) afirma que, apesar das diferenças históricas, culturais 

e sociais, Brasil e Índia pertencem a uma mesma classe de países, os “baleias”, ou seja, países 
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de dimensões continentais, potências regionais, cuja contribuição econômica relativa mundial 

é crescente e com peso geopolítico relevante. 

No caso da teoria da dependência, os Estados são divididos entre centrais e 

periféricos. Prebisch desenvolveu suas idéias baseado no pressuposto de que existe um 

sistema econômico internacional desigual, formado por um centro e uma periferia, cuja 

diferença consiste na composição das suas estruturas produtivas. Os países centrais seriam 

mais industrializados, enquanto os periféricos teriam suas atividades econômicas baseadas na 

exportação de produtos primários, situação que gerava extrema vulnerabilidade para estes 

últimos (apud MACEDO, 2004). Brasil e Índia, à época, foram situados na categoria dos 

periféricos.  

Todavia, Samuel Pinheiro Guimarães (2001) considera Brasil e Índia como “grandes 

países periféricos”. Utilizando a visão de centro–periferia, esses países seriam periféricos, 

mas que se distinguem radicalmente dos pequenos e médios. “Grandes países periféricos 

seriam aqueles países não-desenvolvidos, de grande população e de grande território 

contínuo, não-inóspito, razoavelmente passível de exploração econômica” (GUIMARÃES, 

2001, p. 21). 

Para o autor, o fato de possuir uma população numerosa em um território extenso 

conferiria a tais países um potencial econômico, científico, tecnológico, militar e político. O 

desenvolvimento de todas essas potencialidades possibilitar-lhes-ia maior capacidade de 

acumulação de capital, competitividade ampla e diversificada internacionalmente, menor 

vulnerabilidade a choques e pressões externas, distinguindo-os, portanto, dos demais países da 

periferia.  

Na Teoria do Sistema Mundo Moderno (Modern World Systems), de Wallerstein, o 

argumento central é que o mundo moderno deve ser compreendido como formado por um 

núcleo dominante e uma periferia dependente que interagem e funcionam como um todo 

integrado. Nessa estrutura de Estados desiguais, mantém-se uma divisão internacional de 

trabalho formada por três camadas, ordenadas hierarquicamente e diferenciadas pela posição 

que ocupam na ordem do mercado, quais sejam: o núcleo, ou centro, a semiperiferia e a 

periferia. Os Estados do centro tenderiam a se especializar na indústria, enquanto aos da 

periferia caberia a produção de matéria-prima, e a semiperiferia estaria situada entre estes dois 

extremos (GILPIN, 2002). É comum a Índia e o Brasil serem classificados como 

semiperiféricos em vários estudos. 

Para Lima (2005), Brasil e Índia podem também ser considerados países 

intermediários. Ainda que não exista uma única e precisa definição do conceito de países 
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intermediários, geralmente inclui um dos seguintes fatores: capacidade material, uma medida 

de autopercepção e o reconhecimento dos outros Estados, em especial das grandes potências. 

Em seu texto, utiliza ainda a categoria de Estados semiperiféricos ao descrever a sua posição 

no sistema econômico mundial. Destaca ainda o fato de ambos serem potências regionais, 

ricos em recursos naturais, com nível razoável de industrialização e formados por uma 

população multiétnica. Além de serem grandes democracias de massas com gravíssimos 

problemas de inclusão. 

Mallavaparu (2006) adota também três elementos para determinar a capacidade dos 

Estados: capacidade material, autopercepção e reconhecimento dos demais integrantes do 

sistema internacional. Em última análise, a posição como potência mundial não é determinada 

apenas pela avaliação realizada internamente nos países, mas também pela percepção que os 

demais atores do sistema internacional têm a respeito deles. 

Ainda para Lima (2005), os dois países podem ser estudados a partir de dois perfis 

internacionais distintos. O system-affecting state, definido por Keohane como “aqueles países 

que, dispondo de recursos e capacidades relativamente limitadas, comparativamente às 

potências, mas com perfil internacional assertivo, valorizam as arenas multilaterais e a ação 

coletiva entre países similares de forma a exercer algum metapoder e influenciar resultados 

internacionais” (apud LIMA, 2005, p. 25).  

E o segundo perfil cunhado pelo United States Trade Representative (USTR), diz 

respeito à sua posição na economia global, de “grande mercado emergente”, incluindo os 

grandes países da periferia que realizaram as reformas econômicas estabelecidas pelo 

Consenso de Washington (LIMA, 2005). 

Brasil e Índia também são considerados, juntamente com a China, como “Emerging 

Third World Powers”, ou seja, potências emergentes do terceiro mundo. Esses países não só 

estariam se tornando mais assertivos nas instituições internacionais como a OMC, como o 

peso de suas economias estaria sendo reconhecido ao redor do mundo. A integração global 

dos três refletiria a sua emergência como poderosas economias modernas, acarretando 

mudanças na ordem econômica e política mundial, comparadas historicamente à Revolução 

Industrial e à subseqüente emergência dos Estados Unidos (HARRIS, 2005).    

Esses dois países são ainda classificados como novos influentes, representantes dos 

novos centros de poder regionais (VOLODIN, 1998). Além da classificação da Goldman 

Sachs (WILSON & PURUSHOTHAMAN, 2003): Brics como os países que possivelmente 

representarão o futuro econômico do mundo.  
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As Nações Unidas utilizam a seguinte terminologia: países desenvolvidos, em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos, em substituição aos termos desenvolvidos x 

subdesenvolvidos. Brasil e Índia estariam classificados entre os países em desenvolvimento. 

Contudo, uma diferença importante entre os dois países, principalmente do ponto de 

vista do hard power, é a posse de armas nucleares. A Índia está no restritíssimo rol dos países 

que declararam possuir armas nucleares, ao lado do seu vizinho Paquistão e da Coréia do 

Norte, além dos cinco países que fazem parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França e China.  

A lista de perfis internacionais aqui apresentada, nos quais são enquadrados os dois 

países, não é exaustiva. Representa uma pequena, mas significativa amostra de como ambos 

são vistos no cenário internacional. A maioria dessas classificações coloca ambos em um 

patamar intermediário de poder, ou seja, não são grandes potências, porém tampouco podem 

ser considerados Estados fracos. Algumas delas, entretanto, prevêem uma mudança de status 

nas próximas décadas, uma possível passagem para o rol das grandes potências.    

O fato de ocuparem as mesmas categorias internacionais poderia explicar, em parte, 

por que, apesar de todas as diferenças internas, existe entre os dois países um significativo 

paralelismo entre as opções de política econômica e externa adotadas por ambos nos últimos 

50 anos. Como expõe Costa (1998): 

Ambos adotaram, em meados do século passado, o modelo conhecido 
comumente como de substituição de importações. Favorecidos por 
subsídios, proteção comercial e encomendas governamentais, surgiram 
assim, grandes empresas de propriedade pública que, juntamente com os 
demais setores produtivos em ambos os países se distanciaram dos 
mercados mundiais, voltaram-se, sem concorrência externa, para o 
protegido mercado doméstico e passaram a depender crescentemente da 
ação do Estado. Uma combinação de perda de produtividade, decréscimo 
de investimentos, pressão inflacionária e desequilíbrio fiscal acabaria 
caracterizando, na década de 1980, um quadro de esgotamento desse 
modelo econômico em ambos os países. Brasil e Índia rompem com o 
modelo em princípios dos anos 1990, iniciando um processo de abertura 
econômica e de gradual aprovação de reformas liberalizantes. A partir 
destas, nos últimos cinco anos, um novo paralelismo entre Brasil e Índia se 
verifica na evolução de vários indicadores econômicos e comerciais 
(COSTA, 1998, p. 317).   

 

As teorias sistêmicas ajudam a explicar por que motivo diferentes unidades se 

comportam similarmente. Como argumenta Waltz (2002):  

A teoria explica o motivo por que uma certa similaridade de 
comportamento é esperada de Estados similarmente situados. O 
comportamento esperado é similar não idêntico. Para explicar as 
diferenças esperadas nas respostas nacionais, uma teoria teria de mostrar 
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como as estruturas internas diferentes dos Estados afetam as suas políticas 
e ações externas (WALTZ, 2002, p. 170). 

 

Esse é o caso de Brasil e Índia, países com características distintas, mas que adotaram 

comportamentos similares ao longo das décadas. Do fato de ocuparem as mesmas categorias 

classificatórias, pode-se inferir que os dois possuem desafios e oportunidades semelhantes no 

cenário internacional. 

 

1.2 Por que os Países Cooperam? 

 

 Tanto a Índia quanto o Brasil nutrem o desejo de se tornar uma grande potência, para 

desfrutar de maior autonomia no cenário internacional e do poder de influenciar outros países. 

  

Corroborando com essa visão, Nayar e Paul (2003) argumentam que a política externa 

indiana tem sido dirigida por sua vontade de alcançar o status de grande potência. Entretanto, 

da mesma forma que existe por parte da Índia a vontade de conseguir o status de grande 

potência, existe uma resistência ainda mais poderosa a isso. Em geral, as grandes potências já 

estabelecidas resistem à emergência de uma nova grande potência, pois acomodar outras 

nessa mesma posição significa diminuir a sua própria força e, conseqüentemente, perder 

algum controle sobre sua própria segurança e bem-estar, excetuando-se os casos nos quais a 

nova potência emergente aumente substancialmente as capacidades de alguma grande 

potência do sistema internacional. 

A aspiração indiana e brasileira de ocuparem posições mais privilegiadas na estrutura 

internacional e a reação das potências já estabelecidas a essa investida são abordadas da 

seguinte forma por Samuel Pinheiro:  

Assim como o objetivo estratégico das estruturas hegemônicas de Poder é a 
sua própria preservação e expansão (devido aos benefícios que os países 
que em seu centro se situam delas derivam), os objetivos estratégicos finais 
dos grandes países periféricos seriam ou participar dessas estruturas 
hegemônicas de forma compatível com suas potencialidades ou promover a 
redução de seu grau de vulnerabilidade diante dessas estruturas 
(GUIMARÃES, 1998, p. 124). 

 

De acordo com Guimarães (1998), para reduzir suas vulnerabilidades políticas 

externas, os grandes países periféricos devem definir uma estratégia conjunta de política 

internacional; estabelecer programas de cooperação econômica e política com os países 

vizinhos; reduzir também suas vulnerabilidades econômicas externas; desenvolver sua 
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capacidade militar, como forma de estimular a pesquisa tecnológica e adquirir conhecimentos 

necessários a etapas superiores.  

Para isso, uma das estratégias utilizadas é a da cooperação entre os países emergentes, 

muitas vezes estudados dentro de uma perspectiva de cooperação denominada Sul–Sul e que 

busca o fortalecimento desses países no cenário internacional através da sua atuação conjunta 

em pontos considerados complementares entre eles.  

Para o Professor Henrique Altemani de Oliveira (2008), a persistência de uma aliança 

dentro dessa concepção de cooperação Sul–Sul, ainda é extremamente pertinente, sobretudo 

se for considerado que a cooperação Sul–Sul, hodiernamente, não é a mesma do período da 

Guerra Fria ou anterior; a cooperação Sul–Sul, hoje, é eletiva, hierárquica e busca de fato a 

presença de potências intermediárias, emergentes ou que têm expressão regional.   

Entretanto, a viabilidade da estratégia de cooperação entre países em desenvolvimento 

não é uma questão de entendimento pacífico nem entre políticos nem entre acadêmicos. 

Alguns consideram que tais países têm mais fatores para competir do que para cooperar por 

ocuparem a mesma posição no panorama internacional, havendo poucos pontos onde possa 

haver cooperação. Sendo assim, deveriam privilegiar como estratégia de política externa a 

aliança com as grandes potências. Além disso, outros estudiosos, como Eduardo Viola e 

Carlos Pio, acreditam que essa estratégia não está baseada em uma visão realista, mas, sim, 

“doutrinarista2” do cenário internacional (VIOLA; PIO, 2003). 

Os que defendem a adoção da estratégia Sul–Sul fundamentam a sua posição no 

entendimento de que, se os países médios seguirem privilegiando as alianças com as grandes 

potências, terão poucas chances de ascensão internacional (GUIMARÃES, 1998). O que 

poderia ser entendido dentro da perspectiva de que as potências já estabelecidas não têm 

interesse em abrir o seu “seleto clube” aos emergentes.  

 Ressalva-se que a divergência sobre qual a melhor estratégia de política externa não é 

em relação ao interesse do Brasil de aproximar-se de outras potências emergentes com o 

intuito de diversificar seus parceiros comerciais, aprofundar relações bilaterais e buscar 

aliados para as negociações multilaterais. A diferença está na importância atribuída a essas 

alianças (SOUZA, 2002). 

                                                
2 Por doutrinarismo, entende-se uma predisposição a perceber e analisar a realidade, assim como fazer opções 
concretas de ação, que levam em maior conta dogmas e vieses normativos que são precariamente confrontados 
com informações reais sobre como o mundo funciona e sobre quais são os impactos de seus principais processos 
para a definição dos interesses nacionais. Nas temáticas aqui discutidas, o doutrinarismo se expressa na adesão 
prévia a modelos interpretativos das relações políticas e econômicas internacionais que desconsideram todas as 
transformações porque passou e vêm passando essas relações desde a quebra do Império Soviético, em 1989, e o 
desenvolvimento de uma base tecnológica revolucionária no plano do capitalismo global. 
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A cooperação Brasil–Índia possui algumas particularidades que a tornam muito 

complexa, levando em consideração que não está restrita a uma questão específica, tampouco 

a um lócus específico ou aos dois países. Além dos acordos bilaterais existentes entre eles, a 

cooperação se dá em diversas arenas, sobre diversos temas e envolve outros aliados: no G–4, 

formado pelos dois países junto com Alemanha e Japão, que demanda por uma reforma no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas; no G–20, formado por um grupo de países em 

desenvolvimento, com foco de atuação nas negociações agrícola na OMC; no Fórum de 

Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (Ibas), no qual estabeleceram, juntamente com a África 

do Sul, uma agenda de cooperação em temas relacionados à segurança e ao desenvolvimento.  

Pode-se perceber que esses dois países, aparentemente tão diferentes, possuem várias 

demandas em comum, contudo não é pacífico o entendimento sobre a importância da 

cooperação para os dois.  

A cooperação entre Estados é uma das principais questões abordadas pelas teorias de 

relações internacionais e se propõem a explicar, num contexto de descentralização na relação 

entre os países, ou seja, na falta de instituições efetivas e normas entre as unidades distintas, 

separadas tanto geograficamente quanto culturalmente, o comportamento dos Estados ao 

enfrentarem problemas para os quais as soluções não podem ser alcançadas de forma 

unilateral, porque transcendem sua capacidade de solucioná-los individualmente 

(DOUGHERTY & PFALTZGRAFF, 2001). 

Cooperação tem sido definida como uma série de relações que não são baseadas na 

coação ou no constrangimento e que são legitimadas pelo consentimento mútuo dos 

participantes. Os Estados podem também desenvolver relações cooperativas como resultado 

da sua participação nas organizações internacionais e no que é chamado de regimes 

internacionais, definidos como tratados, regulamentações, normas e procedimentos de tomada 

de decisão, no qual cada Estado busca resolver questões sobre as quais possui expectativas 

convergentes (DOUGHERTY & PFALTZGRAFF, 2001). 

Keohane traça a distinção entre cooperação e harmonia. A harmonia se refere a uma 

situação na qual a busca pelos interesses de cada parte facilita automaticamente que todos os 

participantes atinjam seus objetivos. A cooperação, por outro lado, diz respeito à condição na 

qual cada participante toma determinadas medidas para adaptar seu comportamento à 

necessidade dos outros, através de um processo de coordenação política (KEOHANE, 1984).  

 A harmonia pode existir mesmo na ausência de comunicação entre os participantes; a 

cooperação é por natureza política, visto que requer ajuste por parte dos atores às 

necessidades e interesses de cada um dos participantes. Sendo assim, a existência de 
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cooperação não significa ausência de conflito na relação dos participantes; ao contrário, a 

cooperação surge como uma reação a conflitos existentes ou para evitar conflitos futuros 

(KEOHANE, 1984). 

 A importância de delinear essa distinção entre essas duas situações se dá na medida 

em que muitos estudos referentes à cooperação Brasil–Índia levantam a existência de 

conflitos de interesses, como principal argumento contra a sua viabilidade. Existem conflitos 

de interesse entre os dois países, mas isso não inviabiliza a cooperação, aliás, faz parte dela. A 

viabilidade dessa relação dependerá da coordenação política entre os dois países e as demais 

coalizões que lideram.   

 Ao longo das décadas, as teorias de relações internacionais apresentaram diferentes 

visões sobre o tema. Serão apresentadas algumas delas neste trabalho, não com a pretensão de 

delinear um quadro exaustivo sobre o assunto, mas com o intuito de oferecer um panorama 

das distintas abordagens a partir do final da Segunda Guerra Mundial.  

O término da Segunda Guerra Mundial foi escolhido como marco temporal para o 

início desta análise por se considerar que, a partir daí, houve um crescimento dos estudos 

acadêmicos na área de relações internacionais e, desde então, o desenvolvimento de diversas 

teorias que buscaram explicar os mecanismos de funcionamento do mundo e, 

conseqüentemente, da cooperação internacional, passando pelo realismo/neo-realismo, 

dependentismo, interdependência e pela teoria do choque de civilizações. Faz a ressalva de 

que se oferecerá uma visão estilizada dessas teorias, de maneira que o foco esteja direcionado 

para o tema abordado nesta dissertação. A maioria das abordagens é bastante matizada, seus 

teóricos podem adotar posturas diferentes diante de determinados pressupostos e pode até 

mesmo adotar conceitos um tanto diferenciados, fato que não será explorado neste estudo.  

Além dessas teorias gerais sobre cooperação, serão utilizados alguns textos que 

analisaram especificamente o caso Brasil–Índia, tanto no Ibas como na atuação dos dois 

países na OMC, recorrendo a teorias baseadas nos agentes.  

 

1.3 Paradigma do Realismo e Neo-realismo 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, o realismo se tornou a abordagem dominante, 

senão única na área, apesar de ter suas origens já nas obras de Maquiavel e Hobbes. Esse 

paradigma compreende as Relações Internacionais como sendo determinadas por elementos 

de segurança e militarização e foi responsável pela formulação dos mais importantes quadros 

de análises e explicações dos eventos internacionais (DI SENA JR., 2003).  
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Apesar de haver diferentes versões dessa abordagem teórica é possível estabelecer 

premissas comuns entre elas: possuem uma visão estadocêntrica das relações internacionais; 

defendem uma concepção racional das relações internacionais; possuem uma concepção 

baseada na busca do poder e no uso da força; a política interna e a política externa são 

consideradas duas áreas distintas e independentes entre si; o sistema internacional é 

considerado uma estrutura anárquica, que significa uma falta de governo, inexistência de 

poder central com o monopólio da violência, e conflitiva (BEDIM, 2000). 

Nos sistemas descritos pelas teorias realista clássica e neo-realista, os Estados 

cooperam com os outros através de acordos formais ou informais — em alianças ou coalizões 

— para aumentar a segurança contra os atores considerados como ameaça. Mesmo com a sua 

ênfase na anarquia internacional e na competição entre os Estados, os neo-realistas dão grande 

importância às alianças. As condições sob as quais as alianças são formadas, a questão de 

quem irá se alinhar a quem e como a proporção do custo–benefício será calculada estão 

ligadas diretamente à estrutura do sistema internacional (DOUGHERTY& PFALTZGRAFF, 

2001). 

De acordo com George Liska (1962) e William Riker (1962), na formação das alianças 

os tomadores de decisão pesam os custos e benefícios do alinhamento. A coesão de uma 

aliança baseia-se na relação entre as pressões externas e internas. Liska ressalta ainda o papel 

da ideologia como um dos principais requisitos para coesão de uma aliança. As alianças e 

coalizões são cruciais para se atingir um equilíbrio do poder (apud DOUGHERTY & 

PFALTZGRAFF, 2001).  

Para os realistas e neo-realistas, algumas das questões centrais para entender a política 

internacional são como os Estados respondem a ameaças e o papel da aliança no cálculo das 

necessidades referentes à segurança. Eles tentam encontrar aliados numa tentativa de alcançar 

o equilíbrio contra a parte que o ameaça? Ou, alternativamente, os Estados ameaçados tentam 

um ajuste com a potência que o ameaça? De acordo com Stephen M. Walt (1987), é mais 

provável que o Estado ameaçado busque uma situação de equilíbrio para resguardar a sua 

segurança do que tentar um ajuste com a potência ameaçadora. Esse autor denomina o 

primeiro movimento de balancing e o último de bandwagoning. O Estado que se engaja em 

uma política de equilíbrio se alia com outros contra a ameaça; o Estado que se engaja em uma 

política de bandwagoning se alia com a fonte do perigo.  

O autor, discutindo a razão de ser da formação das alianças, coloca-se de acordo com a 

tradicional teoria da balança de poder. Para um Estado, alinhar-se com a potência hegemônica 

seria o equivalente a depositar toda a sua confiança na benevolência do Estado dominante. Em 
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vez disso, é mais provável que os Estados formem alianças ou coalizões com outros também 

em situação de ameaça para assegurar a sua sobrevivência. Afirma que não só a busca por 

equilíbrio é mais provável, mas também que, quanto mais forte for o Estado, maior será a 

tendência para o equilíbrio, ou seja, aliar-se com outros para arcar com a ameaça da potência 

politicamente dominante. Por outro lado, quanto mais fraco o Estado é mais provável que 

assuma uma posição bandwagoning (WALT, 1987). 

De acordo com a sua teoria, o foco está no que se denomina balança de ameaça, em 

vez de balança de poder, como base para as alianças no âmbito internacional. Os Estados 

formam alianças em resposta às ameaças, nem sempre baseadas na força do Estado oponente. 

O autor questiona sobre até que ponto a ideologia pode ser a base para formação de alianças. 

Para ele, o significado da ideologia como fator unificador diminui quando a ameaça aumenta. 

Confrontado com um desafio grave à sua sobrevivência, os países tendem a se aliar uns aos 

outros sem levar muito em consideração as diferenças ideológicas; nessas circunstâncias, o 

interesse pragmático prevalece sobre a ideologia. Assim, quanto mais seguro um Estado se 

sente no cenário internacional, maior será a busca por alianças com países com posturas 

ideológicas semelhantes. Da mesma forma que os países que estão internamente instáveis 

buscarão se aliar com outros cujas ideologias sejam similares às suas para garantir a sua 

própria legitimidade interna (WALT, 1987).  

Para Waltz (2002, p. 164-165), uma teoria da balança de poder deve ser iniciada 

apresentando sua assunção sobre os Estados: atores unitários que, no mínimo, procuram a 

sua própria preservação e, no máximo, o domínio universal. Os Estados buscam utilizar os 

meios disponíveis de modo a atingir seus objetivos. Esses meios podem ser separados em 

duas categorias: esforços internos (formas de aumentar a capacidade econômica, aumentar a 

força militar, desenvolver estratégias inteligentes) e esforços externos (formas para fortalecer 

e alargar as suas alianças ou para enfraquecer e retrair um oponente). Aos pressupostos da 

teoria acrescenta-se então a condição para sua operacionalização: que dois ou mais Estados 

coexistam em um sistema de auto-ajuda, sem nenhum agente superior (WALTZ, 2002).  

A teoria da balança de poder cria a expectativa de que os Estados se comportem de 

modo que leve à situação de equilíbrio. Se for considerado que as balanças são um modelo 

universal de comportamento político, criar tal expectativa não seria infundado. Entretanto, a 

balança de poder não é um modelo universal, os Estados irão adotar um comportamento de 

equilíbrio ou se aliar ao mais forte (bandwagoning), dependendo da estrutura do sistema 

(WALTZ, 2002).  
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Esses dois comportamentos, de se aliar ao mais forte e de balança, são contrastantes. 

Se tiverem opção, os Estados secundários se unirão ao lado mais fraco, porque é o lado mais 

forte que os ameaça. Do lado mais fraco, tanto são mais apreciados como mais seguros, desde 

que a coligação à qual se una alcance força defensiva ou impeditiva suficiente para dissuadir 

os adversários de atacarem (WALTZ, 2002).  

Como se pode perceber o foco do realismo e neo-realismo está voltado para a 

cooperação na área de segurança, e a ameaça considerada é de natureza militar. Apesar da 

formação do Ibas não ter essa conotação e estar voltada para questões políticas e econômicas, 

ainda assim, por analogia, aproveitam-se algumas das observações e conclusões às quais 

chegaram os teóricos dessa abordagem, até porque muitas de suas afirmações têm caráter 

geral quando se trata de relações cooperativas.    

Traçando-se um paralelo com a atual situação do Estado brasileiro no cenário 

internacional, substituir-se-ia a ameaça à segurança pela ameaça econômica. Em um estudo 

realizado por Souza (2002), as ameaças mais críticas ao País indicadas pela “comunidade 

brasileira de política externa3” eram as oferecidas pelo protecionismo comercial dos países 

ricos e a desigualdade econômica e tecnológica existente entre as nações do norte e do sul.  

 Sendo assim, a percepção de que a “comunidade brasileira de política externa” tem 

sobre as principais ameaças ao País eram relacionadas a questões econômicas, e não militares; 

as ameaças críticas aos interesses nacionais derivam das desigualdades e privilégios que 

caracterizam a ordem internacional (SOUZA, 2002). 

 Isso não significa que não haja uma preocupação com a segurança em termos 

militares, contudo, em comparação com outras regiões do mundo, a América do Sul tem sido 

caracterizada por notável ausência de conflitos entre os países — apesar dos últimos 

acontecimentos em relação ao Equador e à Colômbia, quando esta última desrespeitou a 

fronteira equatoriana na busca por guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia (Farc) — e, por outro lado, é uma região ainda bastante vulnerável do ponto de 

vista da sua integração política e econômica no cenário global.  

 Sendo assim, se for considerado este desequilíbrio de poder econômico como uma 

ameaça, a cooperação brasileira com outras potências médias é uma tentativa de alterar a atual 

correlação de forças existentes no cenário mundial, servindo como contrapeso ao poder das 
                                                
3 Designa o universo constituído por pessoas que participam do processo decisório e/ou contribuem de maneira 
relevante para a formação da opinião no tocante às relações internacionais do País. Compreende, portanto, 
autoridades governamentais, congressistas, representantes de grupos de interesse, líderes de organizações não-
governamentais, pesquisadores acadêmicos, jornalistas e empresários com atuação na esfera internacional 
(SOUZA, 2002, p.14). 
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potências hegemônicas. Nesse sentido, poder-se-ia aplicar a assertiva realista de que os 

Estados cooperam para se atingir um equilíbrio de poder, como propõem Liska e Waltz, ou 

como equilíbrio de ameaça, como propõe Walt. 

 A cooperação Brasil–Índia, por sua natureza, estaria voltada para a busca de uma 

situação de equilíbrio para resguardar não sua segurança, mas sua autonomia, através da 

estratégia de balancing, preterindo um ajuste com a potência ameaçadora, no caso com os 

países desenvolvidos. Entendendo-se aqui que, como Estados secundários, na concepção de 

Waltz, tiveram condições de escolher.  

Como Waltz bem colocou, a opção entre balancing e bandwagoning depende da 

estrutura do sistema. Há que se considerar que a posição ocupada por esses dois Estados hoje 

no cenário político-econômico mundial lhes dá a possibilidade de adotar essa estratégia. 

Brasil e Índia têm ganhado importância nos últimos anos, principalmente em virtude do 

crescimento de suas economias, ou seja, do aumento de suas capacidade materiais, e, até 

agora, pelo que se projeta, a trajetória dos dois aparentemente seguirá ascendente.  

 Em relação à ideologia, indicada como importante para coesão ou até mesmo 

formação das alianças, o Brasil tem tentado se colocar, assim como a Índia, como 

representante de sua região e dos anseios dos países em desenvolvimento, com o objetivo de 

conquistarem o apoio de outros países e para a formação de coalizões maiores, 

conseqüentemente, com maior peso no cenário mundial. 

Entretanto, apesar de se colocarem como representantes de suas regiões, os dois países 

sofrem, em algumas situações, oposição de outros países. Um caso ilustrativo é a demanda do 

Brasil e da Índia, bem como da Alemanha e do Japão (G–4), para reforma do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (CSNU). No caso brasileiro, há oposição da Argentina e do 

México e, no caso indiano, da China e do Paquistão. 

Para promoverem a reforma do CSNU e serem aceitos como membros 
permanentes, Índia e Brasil se uniram à Alemanha e Japão para formar parte 
do denominado G–4. Ademais, Índia e Brasil e os outros dois membros do G–
4 não contam com o apoio pleno de suas respectivas regiões para 
apresentarem-se como candidatos a representantes à incorporação 
permanente ao conselho. Enquanto o Brasil enfrenta a oposição da Argentina 
e do México, a Índia tem que fazer frente à China e ao Paquistão (SOUSA, 
2007, p. 13. Tradução própria)4. 

                                                
4 Para fomentar la reforma del CSNU y ser aceptados como miembros permanentes, India y Brasil se unieron 
a Alemania y Japón para formar parte del denominado G–4. Además, India y Brasil y los otros dos miembros 
del G–4 no cuentan con el pleno apoyo de sus respectivas regiones para presentarse como candidatos 
representativos a la incorporación permanente al consejo. Mientras que Brasil se encuentra ante la oposición 
de Argentina y México, India tiene que hacer frente a la de China y Pakistán (SOUSA, 2007, p. 13). 
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 Para Sousa (2007), apesar de Índia e Brasil se colocarem como porta-vozes dos países 

em desenvolvimento, o papel dos dois países nas negociações da OMC, como parte do G–20, 

não representa de fato todos os países menos desenvolvidos. Uma parcela destes não tem 

interesse que os subsídios agrícolas sejam reduzidos, visto que se favorecem do preço 

oferecido pela União Européia e pelos Estados Unidos, ao importarem produtos agrícolas.  

Ainda que essa realidade dificulte a liderança positiva dos dois países nas negociações da 

OMC, deve-se destacar que, em algumas áreas específicas, conseguiram alcançar seus 

objetivos com a ajuda dos países em desenvolvimento. 

Por outro lado, poderia se ponderar que a realidade dos países em desenvolvimento é 

bastante diversa e dificilmente todos poderiam ser contemplados numa proposta única. Essa 

ressalva feita pela autora não necessariamente invalida a posição de Brasil e Índia como 

porta-vozes dos países menos desenvolvidos, pelo menos de uma parte deles (SOUSA, 2007). 

  Sendo assim a adoção de ideologias ainda é utilizada na formação de alianças como 

elemento aglutinador, mas, pelo menos nesse caso, tal comportamento não tem a mesma 

importância dos que serviram de subsídios para elaboração dessas teorias no auge da Guerra 

Fria, na qual havia uma disputa ideológica bastante acirrada entre EUA e URSS.  

 

1.4 Paradigma da Dependência  

 

A questão da dependência, ou da situação de dependência, como colocam alguns 

autores, começou a ser investigada após a Segunda Guerra Mundial, resultando num conjunto 

de teorias sobre o desenvolvimento econômico da América Latina. Foram desenvolvidas, 

sobretudo, por analistas latino-americanos da Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (Cepal), organismo especializado do Conselho Econômico e Social da ONU, a partir 

de uma visão autóctone sobre o tema, numa tentativa de romper com a importação de 

conceitos estruturais e paradigmas externos e de emancipar o conhecimento latino-americano, 

originando o que se poderia considerar a maior contribuição do Terceiro Mundo até hoje ao 

paradigma da disciplina de Relações Internacionais (OLIVEIRA, 2000). 

Os teóricos da dependência partem do princípio de que a dependência, como estrutura 

mundial, é diferente do estado de dependência que liga os países uns aos outros e que a maior 

parte dos estudiosos contemporâneos associa a um mundo interdependente. Nessa 

perspectiva, a relação entre o Centro (Norte) e a Periferia (Sul), longe de ser uma relação de 

cooperação para alcançar interesses mútuos, implica a subordinação da segunda em relação ao 

primeiro e a exploração do segundo pelo primeiro. Sendo assim, a questão não é de que os 
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países pobres não disponham de capital e fiquem atrás dos ricos porque permanecem fora ou 

na margem do mundo capitalista; a questão é que esses países foram integrados na estrutura 

internacional de classes do sistema capitalista (DOUGHERTY; PFALTZGRAFF JR., 2001). 

Além do conceito de dependência, outro muito importante para este paradigma é o de 

subdesenvolvimento. Numa perspectiva histórica, a situação de subdesenvolvimento teve sua 

origem na expansão do capitalismo comercial e depois industrial, quando se vincularam, a um 

mesmo mercado, economias de diferentes graus do sistema de produção e distribuição, que 

passaram a ocupar posições diferentes na estrutura do sistema capitalista. O conceito de 

subdesenvolvimento não se restringe às características da estrutura, ou seja, predomínio do 

setor primário, forte concentração de renda, pouca diferenciação do sistema produtivo e, 

principalmente, predomínio do mercado externo sobre o interno. Também deve ser levado em 

consideração o fator histórico de incorporação dessas economias ao mercado mundial e a 

forma como se constituíram os grupos sociais internos que conseguiram definir relações 

orientadas para o exterior (OLIVEIRA, 2000). 

Embora durante a década de 1960 tenham surgido diferentes abordagens da teoria da 

dependência, todas tiveram origem na obra de Raúl Prebish, ao desenvolver sua teoria 

alternativa do comércio internacional, quando passou a utilizar os termos centro, para 

designar países ricos, e periferia, para indicar os países pobres. (OLIVEIRA, 2000). 

Prebisch desenvolveu suas idéias baseado no pressuposto de que existe um sistema 

econômico internacional desigual, formado por um centro e uma periferia, cuja diferença 

consiste na composição das suas estruturas produtivas. Os países centrais seriam mais 

industrializados, enquanto os periféricos teriam suas atividades econômicas baseadas na 

exportação de produtos primários, situação que gerava extrema vulnerabilidade para estes 

últimos. Políticas industriais e comerciais ativas deveriam ser adotadas para diminuir a 

vulnerabilidade externa da periferia primário-exportadora, em face do ambiente internacional 

adverso (MACEDO, 2004). 

Ao inferir que se registrava uma forte tendência de aumentar a lacuna 
entre o centro industrializado e a periferia subdesenvolvida nas relações 
econômicas internacionais, o autor conclui que os países periféricos de 
economia agro-exportadora deveriam implementar um amplo processo 
de substituição de importações, como única saída para se tornarem 
países industrializados (OLIVEIRA, 2000, p. 190). 

 
Prebisch reconhecia ainda o papel central que possui o progresso técnico para o 

crescimento econômico dos países e por isso era importante que os países periféricos revissem 

os canais através dos quais tal progresso era transmitido pelos países centrais. Outro ponto 
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importante na obra desse autor era a impossibilidade de analisar a dinâmica dos países pobres 

desconsiderando a sua posição dentro da economia mundial. Essa visão está implícita na idéia 

de um sistema econômico mundial inerentemente hierarquizado, “centro–periferia”, ou 

“Norte–Sul”. Tal visão alternativa da economia mundial implica que as assimetrias que a 

caracterizam tendem a gerar “divergência” nos níveis de desenvolvimento ou, pelo menos, 

constituem um forte obstáculo à “convergência” suposta pelas teorias ortodoxas de 

crescimento econômico (OCAMPO, 2001). 

A teoria liberal clássica de comércio, a participação em qualquer sistema 
aberto de comércio mundial deveria maximizar as vantagens de todos, 
mesmo que um país vendesse grãos de café e outro, computadores. Os 
países economicamente atrasados que ingressassem tarde nesse sistema 
deviam, na verdade, ter certas vantagens no desenvolvimento econômico, 
uma vez que podiam simplesmente importar tecnologia dos países já 
desenvolvidos ao invés de criá-la. A teoria da dependência, ao contrário, 
afirmava que o desenvolvimento tardio condenava o país ao atraso 
permanente. Os países adiantados controlavam as relações de trocas 
mundiais e, através das suas empresas multinacionais, impunham aos 
países do Terceiro Mundo o chamado “desenvolvimento desequilibrado”, 
isto é, a exportação de matérias-primas e outras mercadorias com baixo 
teor de processamento. O norte desenvolvido fechava o mercado mundial 
para produtos sofisticados como automóveis e aviões, deixando ao Terceiro 
Mundo o papel de cortadores de madeira e carregadores de água mundiais 
(FUKUYAMA, F. O fim da história e o último homem. pp. 134. apud 
OLIVEIRA, 2000, p. 187).  

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, diversos países em desenvolvimento, 

principalmente da América Latina, adotaram a estratégia de substituição de importações, 

como forma de reduzir a sua dependência em relação ao centro industrializado. Os governos 

incentivaram as indústrias nacionais através de elevadas taxas protecionistas. Os ganhos das 

exportações do setor agrícolas foram usados para pagar a importação de equipamentos, 

enquanto uma variedade de políticas desencorajava a importação dos bens de consumo que 

passariam a ser produzidos internamente (DOUGHERTY; PFALTZGRAFF JR., 2001). 

 A adoção da estratégia de desenvolvimento, baseada nas idéias promovidas pela 

Cepal resultou, para os países latino-americanos, em duas décadas de altas taxas de 

crescimento, seguidas de uma forte estagnação, entendida como decorrente do esgotamento 

desse modelo, na avaliação de alguns, provocando uma “explosão” das dívidas dos países 

latino-americanos e a estagnação de seu crescimento durante toda a década de 1980. 

Não só os países da América Latina adotaram a política de substituição de 

importações, alguns países da Ásia também o fizeram, como a Índia, por exemplo. Sendo 
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assim, tanto o Brasil quanto a Índia passaram por uma fase de maior protecionismo em 

relação ao comércio internacional, na tentativa de consolidarem suas indústrias nacionais.  

Apesar de todas as críticas a esse modelo, Rodrik (2005), em um estudo recente, 

observou que essa política teve efeitos determinantes quando se observam as indústrias 

exportadoras de bens não tradicionais com melhor desempenho na América Latina, excluídos 

os recursos naturais e as exportações tradicionais, como peças de vestuário. Percebe-se que, 

entre as medidas que deram os melhores resultados, encontram-se a adoção de políticas 

industriais, a intervenção estatal, a cooperação entre os setores público e privado e as políticas 

preferenciais. Citando os exemplos de exportações não tradicionais “exitosas” no Brasil; a 

produção de aço, aeronaves e, em grande medida, calçados, obedeceram às regras de 

industrialização mediante substituição de importação, recebendo créditos subsidiados; e, no 

caso da fabricação de aeronaves, a empresa é estatal. 

 Além disso, este estudo inferiu que os países em desenvolvimento que concentram 

suas exportações não só em produtos intensivos em recursos naturais ou em mão-de-obra 

barata, mas que também exportam alguns produtos próprios de países desenvolvidos tendem a 

crescer mais rapidamente e, aparentemente, isso ocorre independentemente do seu capital 

humano e da qualidade de suas instituições.   

 O autor chama a atenção para a idéia defendida por Prebisch de que a estrutura 

econômica dos países é importante e o que produzem também é importante, ou seja, o fato de 

se especializarem no setor primário ou manufatureiro é um fator que influencia 

consideravelmente em seu desempenho econômico. Afirma ainda que as variáveis 

econômicas e as vantagens comparativas, por si só, não determinam a estrutura produtiva. 

Esse conceito se contrapõe aos muitos conceitos da filosofia econômica que serviram de guia 

às autoridades, nas décadas de 1980 e 1990, não só na América Latina e Caribe, como em 

todo o mundo. 

A industrialização foi vista inicialmente como a principal via de transformação da 

estrutura produtiva, e a substituição de importação, como seu instrumento basilar. As 

possíveis ineficiências desse instrumento, particularmente em mercados altamente 

fragmentados, assim como a necessidade de evitar que a industrialização fosse realizada à 

custa da agricultura ou do desenvolvimento exportador, foram evidentes para Prebisch desde 

os seus primeiros escritos na Cepal. Por essa razão, desde o final dos anos 1950, Prebisch, 

juntamente a Cepal, passou a defender um “modelo misto”, que combinava a substituição de 

importações com a promoção de novas exportações, especialmente de origem industrial. Com 
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o passar do tempo, a visão da Cepal se tornou pró-exportadora; contudo, ainda se opunha ao 

desmantelamento abrupto das estruturas de proteção (OCAMPO, 2001). 

Dentro da estratégia mista de desenvolvimento, os processos de integração foram 

vistos, desde o início dos anos 1950, como elementos-chaves para racionalizar os custos da 

substituição de importações, tanto aqueles associados à ausência de competência como à 

ineficiência que se derivava da escala subótima das plantas industriais. Uma década mais 

tarde, quando as possibilidades de exportar manufaturas aos países industrializados 

começaram a se tornar evidentes, o processo de integração foi considerado como outro 

instrumento para se acumular experiência exportadora, como ante-sala à conquista de outros 

mercados. A integração regional — os diversos processos sub-regionais, a Associação Latino-

Americana de Livre Comércio/Associação Latino-Americana de Integração (Alalc/Aladi) e o 

mercado comum latino-americano, numa proposta mais ambiciosa — se converteu em um 

elemento decisivo do “modelo misto” impulsionado por Prebisch e a Cepal desde o final dos 

anos 1950 (CEPAL, 1959). Era vista, assim, como a forma para ampliar os espaços dentro dos 

quais tinha lugar o “desenvolvimento desde dentro”, para torná-lo mais eficiente (OCAMPO, 

2001).  

 Depois de revisitar os conceitos do paradigma da dependência, de que forma estes 

podem ajudar no presente estudo sobre a relação Sul–Sul, Brasil–Índia? Primeiramente, 

quando se fala de relação Sul–Sul, fala-se de uma relação na qual a posição que os países 

ocupam dentro da estrutura do sistema internacional é relevante, muitas das convergências de 

interesse desses dois países decorrem do fato de serem considerados dentro da divisão 

realizada por essa teoria, Estados periféricos, de estarem dentro dessa mesma categoria 

analítica. Além disso, a relação estabelecida entre Estados periféricos não comportaria o fator 

de dominação das relações Norte–Sul. 

 Essa relação também se constitui numa tentativa de diminuir a dependência em relação 

às decisões dos países centrais nas instâncias de decisão multilateral. É possível traçar esse 

paralelo entre a independência que os países periféricos buscavam no início dos anos 1950 e a 

que se pretende hoje, visto que as relações entre esses dois pólos ainda são bastante 

assimétricas; contudo, a forma de se buscar um maior equilíbrio não será a mesma, tendo em 

vista todas as mudanças conjunturais desde então. 

 Todavia, a teoria da dependência levanta uma questão pertinente até os dias atuais, 

como demonstra Rodrik (2005), relativa à estrutura produtiva dos Estados, indicando um 

caminho a ser seguido, como esforço interno, no sentido utilizado por Waltz, ou seja, uma 



 41 

forma de aumentar a sua capacidade econômica, para garantir uma maior autonomia no 

cenário internacional.  

Percebe-se na Declaração de Brasília, documento que estabelece os parâmetros da 

cooperação entre Índia, Brasil e África do Sul, a herança da escola cepalina, pois valoriza a 

inserção dos países no mercado internacional, sem, no entanto, depender apenas das forças do 

mercado. Fica claro na Declaração que os Estados periféricos não devem apenas competir 

com os produtos com os quais são mais eficientes (bens primários para maioria dos países em 

desenvolvimento), precisam se tornar eficientes em bens que os levarão a ser desenvolvido, 

daí a ênfase no desenvolvimento tecnológico. 

Na Declaração de Brasília, a estratégia de desenvolvimento passa ainda pela atuação 

dos países no exterior, principalmente nas instituições internacionais, que apesar de hoje não 

terem uma formação muito favorável aos países periféricos, são um caminho pelo qual 

buscam uma inserção mais vantajosa num mundo cada vez mais globalizado, no qual as 

nações estão cada vez mais interdependentes.  

Ademais, pelos pontos levantados no Ibas, o Estado tem um papel ativo na promoção 

do desenvolvimento, assim como preconizava a teoria dependentista. As políticas públicas são 

o meio apontado para consegui-los, e o mercado ganha uma atuação secundária. Este é 

considerado um espaço dinâmico onde existem possibilidades para o desenvolvimento; mas 

os países não devem apenas se resignar e se moldar a ele, e sim tentar transformá-lo em um 

ambiente mais favorável à sua situação. Essa visão também coincide com os pressupostos do 

paradigma da dependência. 

As novas tecnologias abriram novas possibilidades, as alianças podem cruzar os 

oceanos e os continentes, fato impensado na época em que se desenvolveu a teoria da 

dependência, os temas da agenda internacional se ampliaram e as questões da 

interdependência entre os diversos países também aumentou. O paradigma da dependência 

não comporta uma explicação plena da cooperação Brasil–Índia, mas muitos de seus 

pressupostos estão presentes na visão que esses países têm da realidade e a forma de atuar 

nela.  

 

1.5 Paradigma da Interdependência   

 

 A partir dos anos 1960 e 1970, a abordagem realista das relações internacionais passou 

a ser confrontada. Reconhecendo sua insuficiência, mas não a descartando totalmente, Robert 
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O. Keohane e Joseph S. Nye buscam identificar e analisar as transformações da política 

internacional e a forma como elas interferem no comportamento dos Estados.  

 De acordo com estes dois autores, as novas interconexões globais trazem consigo um 

acelerado processo de interdependência. “Interdependência, em sua definição mais simples, 

significa dependência mútua. Em política mundial, interdependência se refere a situações 

caracterizadas por efeitos recíprocos entre países ou entre atores em diferentes países” 

(KEOHANE & NYE apud DI SENA JR., 2003, p. 188). Essa interdependência se dá de 

forma assimétrica, considerando que os atores internacionais não possuem o mesmo grau de 

desenvolvimento social, econômico ou militar.  

Os interdependentistas adotam um conceito multidimensional de poder. As assimetrias 

existentes entre os países nas diferentes áreas de poder, seja militar, econômica, industrial, 

comercial, entre outras, constitui-se em um fator de influência que, em detrimento do uso da 

força militar, pode ser utilizado, com um custo infinitamente menor, para dissuadir o outro 

Estado de fazer o que, se tivesse escolha, não fariam. Sendo assim, as assimetrias não deixam 

de ser uma fonte de poder entre os atores (DI SENA JR., 2003). 

 Eles também apresentam uma distinção entre hard power e soft power e entre poder 

comportamental e poder recursal. Uma distinção básica pode ser traçada entre poder 

comportamental — a habilidade de obter os resultados que deseja — e o poder recursal 

(resource power) — a posse de recursos que normalmente estão associados com a habilidade 

de se atingir os resultados desejados. O poder comportamental, por sua vez, pode ser dividido 

em hard power e soft power. Hard Power é a capacidade de conseguir que os outros, 

mediante ameaças ou recompensas, façam o que, se tivessem escolha, não fariam. Seja através 

das “cenouras” econômicas, seja dos “cassetetes” militares, a capacidade de coagir têm sido 

um dos elementos centrais do poder (KEOHANE & NYE, 1998).  

 Por outro lado, soft power é a capacidade de se conseguir o que deseja porque os 

outros também querem o mesmo. É a capacidade de se atingir os seus objetivos através da 

atração em vez da coerção. O soft power pode se constituir da atração exercida pela idéia ou 

cultura de um Estado ou da capacidade de estabelecer uma agenda através de padrões ou 

instituições que moldem as preferências dos outros. Se o Estado conseguir legitimar esse 

poder aos olhos dos demais e estabelecer instituições internacionais que os encorajem a 

definir os seus interesses de modo compatível, talvez não precise mais gastar os custosos 

recursos econômicos e militares tradicionais (KEOHANE & NYE, 1998). 

 De fato, os interdependentistas, representados neste trabalho por Nye e Keohane, 

flexibilizam alguns pressupostos realistas sem descartá-los totalmente, ampliam o alcance da 
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teoria, com o objetivo de torná-la capaz de explicar um número maior de processos e 

instituições internacionais (SANTOS JR., 2000). 

As principais modificações acarretadas por essa teoria são as seguintes: (1) em relação 

aos atores internacionais, os Estados continuam sendo importantes, mas os teóricos apontam a 

emergência de novos atores, como as instituições internacionais, organizações não-

governamentais (ONGs), etc.; (2) as forças armadas como elemento não proeminente em 

política internacional, ou seja, o recurso ao uso da força militar não é mais considerado o 

instrumento político mais importante, passam a considerar igualmente a manipulação 

econômica e o uso das organizações internacionais, dentro do conceito multidimensional de 

poder; (3) ausência de hierarquia entre os assuntos: a segurança não é mais vista como o 

principal objetivo da política internacional, a agenda internacional está cada vez mais 

diversificada, e a diferença entre política externa e interna torna-se cada vez menor; (4) a 

existência de canais múltiplos de comunicação e influência: a teoria da interdependência, 

considerando os múltiplos canais de dependência mútua, privilegia as instituições 

internacionais como instrumento importante para a negociação política, que pode inclusive 

servir como um local de formação de coalizões dos países mais fracos (SANTOS JR., 2000; 

DI SENA JR., 2003). 

Como a teoria da interdependência remonta à década de 1970, Nye e Keohane 

publicaram, nos fins dos anos 1990, um artigo intitulado Power and Interdependence in the 

Information Age (1998), tratando das mudanças acarretadas em sua teoria pelo que 

denominaram revolução da informação. Para os autores, esta revolução modificou 

drasticamente uma das características que eles descrevem no livro Power and 

Interdependence (1977) como interdependência complexa — um mundo no qual segurança e 

força tem menos importância, e os países estão ligados por múltiplas relações sociais e 

políticas. A revolução da informação teria aumentado de sobremaneira o número de canais de 

comunicação entre as sociedades, uma das três dimensões da interdependência complexa.  

 Contudo, a revolução da informação não realizou mudanças dramáticas nas duas 

outras condições da interdependência complexa. A força militar continua tendo um papel 

significativo nas relações entre os Estados. Fora da zona democrática de paz, o mundo dos 

Estados não é um mundo de interdependência complexa. Em muitas áreas, os pressupostos 

realistas permanecem válidos (KEOHANE & NYE, 1998). 

 A revolução da informação teria alterado os padrões da interdependência complexa ao 

aumentar exponencialmente o número de canais de comunicação política no mundo entre 

indivíduos em rede, não apenas indivíduos dentro da burocracia. Também está afetando o 
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poder medido em termos de recursos em vez de comportamento. No século XXI, a tecnologia 

da informação provavelmente será a mais importante fonte de poder (KEOHANE & NYE, 

1998).            

Keohane (1984), utilizando os pressupostos da teoria da interdependência, escreveu 

um livro sobre a forma como a cooperação internacional tem acontecido e como pode ser 

organizada na economia política internacional quando existem interesses em comum. A teoria 

sobre cooperação desenvolvida por ele sopesa a existência de interesses comuns como 

pressuposto e analisa as condições sob as quais se dá cooperação entre os Estados. Seu foco 

está direcionado para as relações entre os países de economia de mercado avançados, onde ele 

avalia haver interesses múltiplos, visto que tais países estão envolvidos em extensas relações 

de interdependência. Parte da premissa de que, mesmo quando existem interesses comuns, a 

cooperação freqüentemente falha. Sua proposta é diagnosticar as razões para esta falha e para 

o sucesso ocasional. Para isso, o autor faz um contraponto entre a teoria realista e a teoria 

institucionalista das Relações Internacionais. 

 Pondera que, em se considerando a política mundial um “estado de guerra”, como 

pressupõem os realistas, qualquer ocorrência de cooperação derivaria dos padrões globais de 

conflito. As alianças e a cooperação seriam mais facilmente explicadas como resultantes da 

operação de balança de poder, contudo os demais padrões de cooperação que beneficiam 

diversos países, sem estarem relacionados a uma aliança direcionada contra um adversário, 

não seriam. Se a política internacional fosse um estado de guerra, padrões institucionalizados 

de cooperação baseados em interesses compartilhados não existiriam, exceto como parte de 

uma luta pelo poder (KEOHANE, 1984). 

 No outro extremo do realismo estariam os autores que vêem a cooperação como sendo 

essencial em um mundo interdependente economicamente e argumentam que interesses 

econômicos comuns criam uma demanda por instituições e normas internacionais 

(MITRANY, 1975, apud KEOHANE, 1984). Essa abordagem, à qual o autor se refere como 

institucionalismo, devido à sua ênfase na função exercida pelas instituições internacionais, 

correria o risco de ser considerada ingênua quando se trata de poder e conflito. Para Keohane, 

geralmente seus defensores incorporam pressupostos excessivamente otimistas sobre o papel 

dos ideais na política mundial ou sobre a habilidade dos estadistas de aprenderem o que os 

teóricos consideram as lições corretas. Os institucionalistas mais sofisticados não esperam que 

a cooperação sempre prevaleça, mas estão cientes da maleabilidade dos interesses e 

argumentam que a interdependência gera interesse de cooperar (KEOHANE, 1984). 
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 A partir de meados da década de 1960, o domínio americano na economia política 

mundial foi ameaçado pela recuperação econômica, em conseqüência da integração européia 

e pelo rápido crescimento econômico do Japão. Mesmo assim, a interdependência econômica 

ainda continuava aumentando, e o nível de envolvimento dos EUA na economia mundial 

também cresceu e se acelerou após 1970. Do ponto de vista estritamente institucionalista, o 

crescimento da necessidade de coordenação política, criada pelo aumento da 

interdependência, deveria conduzir a mais cooperação. Do ponto de vista realista, por outro 

lado, a difusão do poder deveria ter minado a habilidade de qualquer um criar uma ordem 

(KEOHANE, 1984). 

 De acordo com o autor, se fosse realizada uma análise superficial da situação, os 

realistas aparentemente teriam sido capazes de fazer a melhor previsão. Desde o final de 

década de 1960 há sinais de declínio na extensão e eficácia da cooperação na economia 

política mundial. Assim como o poder americano erodiu, também o fez o regime 

internacional. A erosão desse regime após a Segunda Guerra Mundial certamente refuta uma 

versão ingênua da crença institucionalista de que uma maior interdependência funciona como 

solução para os conflitos e é criadora de cooperação. Por outro lado, não prova que a ênfase 

realista no poder, como o único criador de ordem, é válida. Pode ser possível, depois do 

declínio de regimes hegemônicos, que ocorram padrões mais simétricos de cooperação 

passado um período transitório de conflitos. De fato, a persistência de tentativas de 

cooperação durante os anos 1970 sugere que o declínio da hegemonia não necessariamente 

significa o fim da cooperação (KEOHANE, 1984). 

 As teorias realistas que buscam predizer o comportamento internacional com base 

apenas no interesse e no poder são importantes, mas não suficientes para a compreensão da 

política mundial. Elas precisam ser suplementadas, embora não devam ser substituídas, por 

teorias que enfatizam a importância das instituições. Mesmo que se entendam completamente 

os padrões de poder e interesse, o comportamento dos Estados (assim como de outros atores 

transnacionais) pode não ser totalmente explicado sem que se compreenda o contexto 

institucional da ação (KEOHANE, 1984). 

 Sendo assim, o autor se apóia nessas duas abordagens das relações internacionais — a 

realista e institucionalista — para elaborar a sua teoria sobre a cooperação internacional. 

Pode-se considerar que tanto a teoria da balança de poder como a teoria dos regimes ajudaria 

a explicar o atual interesse de cooperação entre Brasil e Índia, na medida em que a cooperação 

entre estes dois países pode ser concebida como uma tentativa de alterar a atual correlação de 

forças existentes no cenário mundial, servindo como contrapeso ao poder das potências 
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hegemônicas. Por outro lado, o lócus em que ocorre esse embate (OMC, Nações Unidas) 

complementaria a explicação para esse comportamento, sem, no entanto, exauri-la. Ademais, 

a visão de Keohane de que é possível que os Estados tenham um comportamento cooperativo 

mesmo com o declínio da potência hegemônica poderia ser confirmada. 

  

1.6 Paradigma do Choque de Civilizações 

  

 Nesta parte, será discutida a teoria desenvolvida por Samuel P. Huntington em seu 

livro Choque de Civilizações (1997). A questão central dessa teoria é que a cultura e as 

identidades culturais estão moldando os padrões de coesão, desintegração e conflito no mundo 

pós-Guerra Fria. Os aspectos comuns e as diferenças moldam os interesses, os antagonismos e 

as associações dos Estados.  

Pela primeira vez na história, a política mundial seria multipolar e multicivilizacional, 

composta por sete ou oito civilizações principais. Uma ordem mundial baseada na civilização 

estaria emergindo. A principal distinção entre os povos seria cultural, e não mais ideológica, 

política ou econômica. Os Estados-nações continuam sendo os principais atores no cenário 

internacional, buscando, como no passado, poder e riqueza, mas o seu comportamento seria 

modelado também por preferências culturais, aspectos comuns e diferenças. 

 Além disso, o desenvolvimento político e econômico das civilizações resultaria 

também de suas diferenças culturais:  

Aquelas que têm uma herança cristã ocidental estão fazendo progresso na 
direção do desenvolvimento econômico e da política democrática. Nos 
países ortodoxos, as perspectivas de desenvolvimento econômico e político 
são incertas. Nas repúblicas mulçumanas, as perspectivas são sombrias 
(HUNTINGTON, 1997, p. 28). 

  

Huntington tenta criar um paradigma que substitua o paradigma bipolar característico 

da época da Guerra Fria, dada a sua inaplicabilidade ao atual contexto das relações 

internacionais. Segundo esse autor, apesar de não poder explicar tudo que se passava na 

política mundial, havendo muitas anomalias, esse paradigma teria servido para explicar uma 

quantidade maior de fenômenos que os seus rivais e chegou a ser aceito quase em todo o 

mundo, conformando o pensamento sobre política mundial durante duas gerações.  

Até o momento os estudiosos analisaram o mundo em termos de Oriente e Ocidente, 

Norte e Sul, Centro e Periferia. O enfoque civilizacional proposto pelo autor defende que esse 

enfoque duplo para analisar o mundo em certo sentido estaria correto, mas que a distinção 

fundamental se daria entre o Ocidente, como civilização até aqui dominante, e todas as 
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demais, as quais têm pouco ou nada em comum entre si; existiriam também forças reais de 

integração no mundo que estão gerando uma força contrária, utilizando um conceito de física, 

sob a forma de afirmação cultural e consciência civilizacional; os Estados-nações são e 

continuarão a ser os atores mais importantes do cenário internacional, contudo, seus 

interesses, alianças e conflitos estão cada vez mais de acordo com as questões culturais e 

civilizacionais. O mundo, como pressupõe o paradigma realista, é anárquico, cheio de 

conflitos tribais e de nacionalidade, entretanto, neste momento da história, os conflitos mais 

perigosos à estabilidade global são aqueles entre Estados ou grupos de diferentes civilizações. 

Nesse diapasão, a política mundial estaria sendo reconfigurada de acordo com os 

fatores culturais. Enquanto os povos e os países com culturas parecidas estariam se unindo, os 

povos com culturas diferentes estariam se afastando. Os alinhamentos estariam sendo 

definidos pela cultura em detrimento da ideologia e do relacionamento com as grandes 

potências. As fronteiras políticas estão cada vez mais se realinhando para ajustar-se às 

fronteiras culturais: étnicas, religiosas e civilizacionais. Os antigos blocos formados durante a 

Guerra Fria estariam sendo substituídos por comunidades ligadas pela cultura, os conflitos 

mundiais estão surgindo justamente das linhas de fratura entre as civilizações.   

No novo paradigma mundial, as relações de cooperação e os antagonismos entre os 

países estariam sendo determinados pela identidade cultural, e essa mesma identidade 

definiria o lugar do Estado nas relações políticas mundiais: quem seriam seus aliados, assim 

como seus inimigos. O autor toma, como exemplo para confirmar a sua tese o Mercado 

Comum do Sul (Mercosul) e, mais nitidamente, a União Européia. Para ele, a integração 

econômica caminharia mais rapidamente e iria mais longe quando baseada em aspectos 

culturais comuns. 

 Nesse contexto, as regiões seriam a base para cooperação entre os Estados, desde que 

a geografia coincida com a cultura. Sem o fator cultural, a localização geográfica dos países 

não gera necessariamente uma identidade, podendo chegar a induzir exatamente ao oposto. 

Para o autor, tanto as alianças militares quanto as associações econômicas estariam baseadas 

na confiança existente entre os seus membros, e a confiança surgiria mais facilmente de 

valores e cultura em comum. Em geral, as organizações constituídas por uma só civilização 

seriam capazes de realizar mais coisas que as organizações multicivilizacionais. Isso seria 

válido tanto para as organizações políticas e de segurança como para as organizações 

econômicas.  
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 Entretanto, o autor pondera que nem sempre as alianças políticas ou econômicas irão 

coincidir com as culturais e civilizacionais. As alianças poderão transpassar as fronteiras 

civilizacionais quando levarem em consideração questões relativas ao equilíbrio de poder. 

 Os padrões culturais influenciariam inclusive nos padrões do comércio internacional. 

Ressalta-se, mais uma vez, que as transações comerciais ocorrem com pessoas com as quais 

se pode compreender e confiar, remetendo a confiança a fatores culturais, ou seja, é mais fácil 

confiar em alguém da mesma cultura. Sendo assim, “as raízes da cooperação econômica se 

encontrariam nos aspectos culturais em comum” (HUNTINGTON, 1997, p. 166). 

Além disso, as fontes de conflitos entre Estados e entre grupos civilizacionais, na sua 

maioria, não seriam diferentes das que sempre provocaram conflitos entre os grupos, ou seja, 

o controle de pessoas, de território, de riqueza, de recursos naturais e de poder relativo, 

sendo o poder relativo definido como a capacidade que se tem de impor seus próprios valores, 

sua cultura e suas instituições a outro grupo, comparada à capacidade deste grupo de fazer a 

mesma coisa no sentido contrário. Contudo, uma nova variável poderia ser inserida nas 

motivações para o conflito; as questões culturais podem gerá-lo entre os grupos de culturas 

distintas (HUNTINGTON, 1997, p. 159). 

Uma preocupação do autor (considerando sua origem ocidental) é que o equilíbrio de 

poder entre as civilizações estaria se deslocando: a influência relativa do Ocidente estaria em 

declínio, enquanto as civilizações asiáticas estariam expandindo seu poder econômico, militar 

e político. 

  Falar de cooperação entre Brasil–Índia, um membro da civilização latino-americana e 

o outro da civilização hindu, poderia ser bastante improvável segundo esse paradigma. 

Primeiro, porque a identidade cultural, como principal indutora de relações confiáveis, não 

está presente, sendo assim não se deveria prolongar essa questão, pois a sua inviabilidade é 

clara. Contudo, se esses dois Estados decidem formar uma aliança, como de fato o fizeram, 

qual seria o fator de identificação entre eles, ou seja, o que os une? 

 Nesse caso, recorrer-se-ia à teoria da dependência: o fator de identificação entre eles é 

o lugar que ocupam no sistema internacional. Esse local não é definido por padrões culturais, 

mas econômicos e políticos. O fato de serem grandes Estados periféricos, ou potências 

médias, está à frente das questões culturais que os separam. 

 Huntington faz uma ressalva quanto ao equilíbrio de poder: expõe que as alianças 

poderão ir além das fronteiras civilizacionais quando levarem em consideração o equilíbrio de 

poder. De fato, como já exposto quando da discussão sobre o paradigma realista, essa 

cooperação entre os dois países em áreas e cenários tão diversos tem a função de 
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contrabalançar as potências dominantes e assim gerar resultados que lhes sejam mais 

favoráveis.  

 Além disso, como o autor mesmo indica, se o equilíbrio de poder estiver, de alguma 

forma, deslocando-se para as civilizações asiáticas, não deixaria de ser interessante cultivar 

laços com esses países, principalmente enquanto estes ainda podem ser feitos em relativa 

igualdade de forças. Assim como o contrário é verdadeiro, a balança de poder ainda pende 

para o Ocidente, sendo também interessante para os países asiáticos desenvolverem relações 

de cooperação com o Ocidente.  

 

1.7 Confronto das Abordagens Teóricas 

 

Refletindo sobre o perpétuo conflito existente entre os paradigmas das relações 

internacionais, Nye afirma ser impossível filiar-se incondicionalmente a qualquer um deles. 

Sendo assim, este trabalho não se limitará a apenas um, até pela complexidade do caso já 

mencionada, que exigiu utilizar elementos de diferentes paradigmas.  

  Como Walt (1998) assinala, nenhuma abordagem pode capturar toda a complexidade 

do mundo político contemporâneo. A competição entre as teorias ajuda a revelar sua força 

assim como sua fraqueza, como conseqüência disso, estimula o seu refinamento enquanto 

revela falhas na “sabedoria” convencional. Dessa forma, é melhor uma série de idéias 

conflitantes do que com uma única teoria ortodoxa.  

A teoria do choque de civilizações entrou nesta dissertação como um exercício teórico. 

Trata-se de uma teoria bastante polêmica, mas que teve bastante repercussão, ainda mais com 

os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e as últimas guerras do Afeganistão e do 

Iraque. Uma cooperação Brasil–Índia dentro dessa abordagem é quase impensável, não sendo 

respaldada por ela, questionando-se se os fatores culturais são determinantes das relações 

entre os Estados. Dentro da perspectiva adotada neste estudo, os fatores político-econômicos 

ainda possuem um peso maior que os culturais quando os países precisam eleger com quem 

irão se relacionar. 

Assim, após uma breve incursão sobre algumas das principais teorias de Relações 

Internacionais, dentro de uma perspectiva sistêmica, acredita-se que, no caso em apreço, a que 

fornece as melhores ferramentas para caracterização do cenário em que se desenrola a relação 

Brasil–Índia é a teoria da interdependência. Esta dissertação se atém aos Estados como 

principais atores internacionais, já que é sobretudo entre eles que está se configurando a 

cooperação. O recurso ao uso da força militar não será considerado o instrumento político 
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mais importante, considerar-se-á as questões pertinentes à manipulação econômica e ao uso 

das organizações internacionais, dentro do conceito multidimensional de poder. Além disso, a 

teoria da interdependência, considerando os múltiplos canais de dependência mútua, 

privilegia as instituições internacionais como instrumento importante para a negociação 

política, que pode inclusive servir como um local de formação de coalizões dos países mais 

fracos.  

Essa abordagem se diferencia da dependentista na medida em que defende que existe 

uma dependência mútua entre os Estados, reconhecendo que há assimetrias. A relação 

existente entre as unidades é de anarquia, ausência de governo, e não subordinação, como 

defende a teoria da dependência. A noção de dependência dos países periféricos em relação 

aos centrais como via de mão-única é refutada. 

Os interdependentistas flexibilizam alguns pressupostos realistas, mas sem descartá-

los totalmente. Neste trabalho, também será utilizada a teoria da balança de poder, influência 

do realismo político, como parte da explicação da cooperação entre Brasil e Índia.   

 Apesar da acusação de que a cooperação Sul–Sul decorreria de uma visão doutrinarista 

de relações internacionais, não pragmática, o que se pode observar é que este tipo de 

cooperação encontra explicações teóricas inclusive das teorias clássicas, como o realismo e 

neo-realismo. Poder-se-ia caracterizar a estratégia adotada por Brasil e Índia na formação 

dessa aliança como uma busca pelo equilíbrio, tendo em vista as assimetrias da estrutura do 

sistema internacional.  

 Em virtude de se encontrarem em posições/categorias similares na estrutura do sistema 

internacional, possuem alta complementaridade multilateral, isso explica, em parte, o porquê 

de Brasil e Índia atuarem conjuntamente em tantas arenas distintas, nas quais lidam com 

assuntos tão diversos quanto segurança, agricultura, patentes, entre outros. 

 Deve-se considerar também, como sugere Strange (1983), que as instituições 

internacionais refletem todas as assimetrias da estrutura do sistema e que, de acordo com 

Stiglitz (2003), tais instituições funcionam de maneira assimétrica, favorecendo os interesses 

dos países industrializados, mais desenvolvidos, em detrimento dos interesses dos países 

menos desenvolvidos. A formação de alianças entre os países com menor poder de voz dentro 

das organizações internacionais funciona como uma tentativa de balancing nas negociações.   

 Apesar de não se tomar a teoria da dependência como referência, pretende-se utilizar 

dessa abordagem o enfoque na estrutura produtiva dos países, considerada para fins desta 

dissertação como indicativa da capacidade econômica dos mesmos. O esforço interno dos 

países em diversificar sua estrutura produtiva, através do desenvolvimento de novas 
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tecnologias, deverá ser entendido, de acordo com Waltz, não como uma mudança na 

característica da unidade, mas, sim, como uma mudança na estrutura do sistema, visto que o 

ganho de capacidade das unidades está diretamente relacionado à mudança na sua posição 

dentro da estrutura. 

 A inclusão do fator tecnológico deriva da reestruturação que vem ocorrendo na 

economia mundial desde o início da década de 1970. A partir de então, as relações de 

cooperação e conflito entre empresas e nações estão sendo drasticamente redefinidas. O mais 

notável nesse processo é a transformação revolucionária ocorrida no campo da tecnologia. 

Esses avanços têm acarretado mudanças significativas na forma de organização e nas pautas 

de comportamento até então predominantes em diferentes setores de atividade econômica, 

alterando estruturas de mercado, erodindo fatores tradicionais de vantagens comparativas 

(VELASCO e CRUZ; SENNES; BARBOSA, 2004). 

 Além disso, pode-se perceber nos documentos firmados, como a Declaração de 

Brasília, que cria o Fórum Ibas, uma forte influência das teorias dependentistas, pela maneira 

como discutem a inserção dos países no mercado internacional. O desenvolvimento volta a ser 

um tema político, e existe uma preocupação entre os países com o tipo de inserção que lhes é 

permitida no contexto externo.  

 A força da cooperação Brasil–Índia e, conseqüentemente, das coalizões lideradas por 

eles, reside na relevância econômica que ambos vêm alcançando no cenário internacional, 

com prognóstico de continuidade para os próximos anos. Acredita-se que o peso internacional 

dessas coalizões está estreitamente ligado ao desenvolvimento desses Estados. Caso as 

previsões falhem, existe uma forte possibilidade de declínio de importância dessa aliança.  

 Racine (1998, p. 110) compartilha dessa visão ao analisar a situação indiana quando 

afirma que: “A influência internacional não pode ser equacionada com força econômica, mas 

nenhum tipo de aspiração por um status mais alto pode tornar-se realidade se a Índia não se 

impõe como uma potência econômica mais vibrante”. 

Além dessa variável interna, considera-se também a opção de política externa feita 

pelos dois países, entendendo, como sugere Waltz (2002), que cada Estado escolhe as suas 

próprias políticas. A ação considerada apropriada deve ser calculada de acordo com a situação 

na qual o mesmo se encontre, tendo como pressuposto que os Estados buscam a sua própria 

preservação ou perseguem o seu interesse nacional. Está incluída na noção de interesse 

nacional a idéia de que os movimentos diplomáticos e militares devem ser cuidadosamente 

planejados para garantir a sobrevivência do Estado. 
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Além disso, para se classificar um país como grande potência, um dos elementos é a 

sua autopercepção, que pode ser inferida das premissas que utiliza para na sua política 

externa. A análise da política externa de um país é importante também pelo fato de que, da 

análise da estrutura pode-se entender as pressões às quais os Estados estão sujeitos, mas a 

forma como reagem a essas pressões depende de suas disposições internas, que pode ser 

avaliada através das suas escolhas de política externa.  

Entretanto, analisar a cooperação Brasil–Índia apenas pelo viés da política externa, 

negligenciando o fator estrutural, pode acarretar um entendimento equivocado da situação. 

Muitas vezes, existe um hiato entre as pretensões manifestas em suas políticas externas e a 

real capacidade de um país, o que pode tornar essa política ineficaz; sendo assim, é importante 

não dissociar a questão estrutural dessa análise. O Brasil do Lula, não foi o mesmo Brasil do 

Collor, nem do Itamar Franco, nem do Fernando Henrique Cardoso. O País vem ocupando 

posições diferentes na estrutura do sistema internacional e isso influencia as opções de 

política externa a serem adotadas por seus governantes, bem como a sua eficácia. 

 Tanto a Índia quanto o Brasil almejam posições de maior destaque no cenário 

internacional (ver SOUZA, 2002, e MALLAVARAPU, 2006), e essa não é uma pretensão 

recente dos dois países, já tendo se manifestado em outras ocasiões no passado. Contudo, 

avalia-se que apenas nos últimos anos ambos tiveram ganhos de capacidade material que 

dessem sustentação a essa ambição.    

  Em seu artigo, Oliveira (2006) sugere que houve uma mudança na diplomacia do 

governo Lula, com a reinterpretação de premissas clássicas do multilateralismo na política 

externa brasileira. Sendo assim, o País deveria voltar a desenvolver uma política externa mais 

heterodoxa, levando em consideração a atual conjuntura internacional, na qual se pode 

observar um redesenho na balança do poder mundial, criando novas possibilidades e abrindo 

espaço para a inserção de novos atores e projetos de reorganização dos sistemas de Estados e 

dos valores no seio da comunidade internacional. 

Em virtude dessa reinterpretação das premissas sobre as quais estava assentada a 

política externa brasileira e das mudanças na estrutura do sistema internacional, o Brasil passa 

a ter uma postura mais ativa na sua inserção internacional. A Índia surge como parceiro com o 

qual se compartilha interesses comuns. Dessa parceria, surgem as iniciativas como o Ibas, a 

criação do G–20, a aproximação com outros países em desenvolvimento e a participação no 

G–4 pela reforma do Conselho de Segurança.  

No terceiro capítulo, serão abordadas mais profundamente as alianças formadas pelo 

Brasil e pela Índia, historiando um pouco a relação desses dois países ao longo do tempo, 
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buscando entender melhor como está se dando essa cooperação e, assim, fazer uma análise 

mais acurada sobre o tema. 
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CAPÍTULO II 

 

Índia: Uma Breve Apresentação 

 

 Antes de proceder a uma análise mais detalhada das relações Brasil–Índia, é pertinente 

realizar uma breve apresentação desse país ainda bastante desconhecido para a maioria dos 

brasileiros. Para fins deste trabalho, servirá para entender melhor tanto o período de 

afastamento vivido pelos dois países como a sua recente aproximação.  

A República Democrática, Socialista, Secular e Soberana da Índia, formada por 25 

estados, adota o sistema parlamentarista de governo, o presidente é eleito indiretamente. 

Atualmente, quem ocupa este cargo é Smt. Pratibha Devisingh Patil, primeira mulher eleita 

para a função. Tomou posse em 25 de julho de 2007, como o 12º presidente da Índia. O 

primeiro-ministro é o Dr. Manmohan Singh, 14º primeiro-ministro da Índia, visto como um 

dos principais responsáveis pela reestruturação econômica ocorrida no País entre 1991 e 1996, 

período no qual ocupava o cargo de ministro da Economia, Finance Minister (NATIONAL 

PORTAL OF INDIA, 2008).  

A Índia é uma das civilizações mais antigas do mundo, com uma variedade 

caleidoscópica e uma rica herança cultural. São reconhecidas pela Constituição indiana 22 

línguas, e o híndi é a língua oficial. Além disso, existem 844 dialetos diferentes, que são 

utilizados em diversas partes do País. Embora seja um Estado secular, a maior parte de sua 

população (80,5%) segue o hinduísmo, a segunda maior religião é o islamismo, com 13,4%, o 

restante divide-se entre cristãos, sikhs, budistas e outros (NATIONAL PORTAL OF INDIA, 

2008).  

 Apesar de sua civilização milenar, é uma das nações mais novas do mundo, tendo 

conquistado a sua independência apenas em 1947, através de uma campanha liderada pelo 

partido denominado Congresso Nacional Indiano. Antes da chegada dos britânicos, por 

longos períodos da sua história, o País viveu fragmentado na política e dividido na religião. 

Os 25 estados da atual República Indiana encontravam-se divididos em centenas de 

principados, governados por marajás que facilitavam a contínua entrada de levas de invasores, 

originários, em sua maioria, da Ásia Central. Indoarianos, medos, persas, árabes e mongóis 

foram alguns dos que chegaram e se fixaram, sendo “indianizados” gradualmente. Os 

princípios da religião que viria a se tornar o hinduísmo foram trazidos pelos arianos, que 

criaram o sânscrito e introduziram o sistema de castas, inicialmente quatro e hoje subdivididas 

em incontáveis grupos familiares, ou jati. Os mercadores ingleses só vieram em 1608 e, já nos 
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primeiros anos do século XIX, se tornaram na prática os senhores da terra, até a 

independência (PIMENTEL, 2008). 

A Índia britânica foi dividida à custa de mais de um milhão de vidas, dando origem ao 

Paquistão, cuja maioria é de mulçumanos, e ao Estado secular da Índia. O primeiro primeiro-

ministro indiano foi o líder do Partido do Congresso Jawaharlal Nehru; sob o seu governo 

estabeleceu-se um complexo sistema socialista de controle da economia que permaneceu até 

os anos 1980 (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2006).    

Durante estes 61 anos de independência, a Índia progrediu significativamente no setor 

socioeconômico, tornou-se auto-suficiente na produção agrícola e, atualmente, está entre os 

dez países mais industrializados. É o 7º maior país do mundo em extensão territorial, com 

uma área de 3.287.590 km², o segundo maior em população, com 1.169.015.510 habitantes 

(em 2007). Seu PIB é de US$ 903,226 bilhões de dólares (NATIONAL PORTAL OF ÍNDIA, 

2008; IBGE, 2008). Comparado ao Brasil, a Índia tem um território duas vezes e meia menor 

e uma população quase sete vezes maior que a brasileira.   

    

2.1 Contexto Socioeconômico 

 

A maior parte da população indiana (71,3%) ainda vive no campo. O oposto da 

situação brasileira, onde mais de 80% das pessoas vivem nas cidades (IBGE, 2008). O fato de 

a Índia conseguir manter grande parte da sua população no meio rural pode ser explicado, 

parcialmente, pela reforma agrária colocada em prática nos anos imediatamente posteriores à 

independência. Os primeiros planos qüinqüenais destinaram recursos orçamentários 

consideráveis para a sua execução. Mais da metade das propriedades rurais possuem menos 

de 1 hectare, as propriedades com mais de 10 ha estão nas mãos de 2% dos proprietários, isto 

significa que o meio rural é formado por pequenos proprietários de terra (PIMPLE, 2004). No 

caso brasileiro o êxodo rural brasileiro pode ser explicado justamente pela falta de reforma 

agrária, a qual por duas vezes tentou-se implementar, em 1964 e em 1984, mas sem sucesso 

(SAMPAIO, 2004). Observa-se ainda hoje, um aumento nas taxas de migração do campo para 

as grandes e médias cidades (PIMENTEL, 2008). 

Ao longo das quatro décadas seguintes à sua independência, a Índia adotou uma 

estratégia de crescimento voltada para dentro, baseada no modelo de substituição de 

importações e no modelo de desenvolvimento soviético. Fazia parte dessa estratégia o 

planejamento econômico centralizado, com predominância do setor público sobre o privado, e 

este último funcionava sob forte controle normativo de suas atividades. Além disso, havia 
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restrições aos investimentos externos e certo pessimismo quanto às exportações. Durante a 

década de 1970, a Índia era considerada como um país de crescimento retardatário; situação 

que veio a melhorar na década de 1980, quando seu crescimento atingiu o patamar de 5,7%, 

em média (RAY, 2006). Esse percentual médio de crescimento se apresenta também em 

período recente, 1999–2004, conforme mostra a Figura 1. 

Os altos índices de crescimento conquistados na década de 1980 tornaram-se 

insustentáveis devido ao alto déficit fiscal e de um padrão financeiro inviável. Foi nesse 

período, durante o mandato da Sra. Indira Gandhi, que ocorreram as primeiras mudanças no 

direcionamento da economia. O governo começou a sinalizar o seu apoio à expansão e à 

modernização do setor privado (MALLAVARAPU, 2006).  

 

 
Fonte: Banco Mundial. 

 

O Brasil, aproximadamente na mesma época, adotou um modelo de desenvolvimento 

similar ao indiano, com algumas particularidades. Primeiro, o crescimento econômico foi bem 

mais acentuado no Brasil, tanto em relação ao PIB quanto em relação ao setor manufatureiro, 

diversificando consideravelmente a pauta de exportações brasileiras, que, já na década de 

1980, era formada por 60% de produtos manufaturados. Nessa mesma década, apesar do seu 

protecionismo, era um dos mais internacionalizados do mundo: as multinacionais detinham o 

controle de aproximadamente 40% da sua produção industrial e de quase todos os setores 
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dinâmicos de sua estrutura manufatureira, diferentemente do caso indiano. Dessa forma, não 

conseguiu dominar os setores de tecnologia de ponta (FIORI, 1998). O crescimento 

econômico do Brasil no período de 1999–2004 apresentou uma média de crescimento de 

2,6%, praticamente a metade do verificado na Índia em igual período (Figura 2).  

 

F igu ra 2:  C rescim en to  E con ôm ico  n o  B razil 1965-2004
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Fonte: Banco Mundial 

    

Houve ainda outras diferenças em relação aos modelos adotados. No modelo indiano, 

o funcionamento da economia não poderia resultar na concentração de riqueza e dos meios de 

produção, por isso o governo indiano adotou padrão socialista como objetivo. Como reflexo 

dessa escolha, a distribuição de renda no País é bem mais equânime que no caso brasileiro, 

conforme se verifica na Tabela 1 (FIORI, 1998).  

 

Tabela 1. Coeficiente Gini e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Índia e do Brasil 
em alguns períodos selecionados nos últimos quarenta anos.  
 

Índia Brasil Países 
Indicadores 

Anos 
Gini IDH Gini IDH 

1980 0,32 - 0,58 - 
1992 0,32 0,297 0,60 0,739 
2000 0,33 0,563 0,59 0,747 
2004 0,33 0,611 0,54 0,792 
2007/2008 0,36 0,619 0,57 0,800 
Fonte: Coeficiente GINI United Nations University WIDER; World Income Inequality Database: 
http://www.wider.unu.edu/wiid/wiid.htm. IDH: UNDP, Human Development Reports, http://hdr.undp.org. 
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A Índia criou também uma Comissão de Planejamento para a economia indiana, 

responsável por traçar as diretrizes dos seus planos qüinqüenais (Quadro 2), iniciados na 

década de 1950 e em vigor até hoje (FIORI, 1998). 

 

Quadro 2. Planos qüinqüenais de desenvolvimento na Índia, 1951–2007. 

Planos 
 

 Período Setores Primários Modelo de desenvolvimento / regime de 
comércio / fatos estilizados 

1º  1951–1956 Não houve Substituição de importações / 
protecionismo comercial 

2º  1956–1961 Bens de capital, mineração e metalurgia básica; 
apoio a pequenas e médias empresas 

Substituição de importações / elevado 
protecionismo comercial 

3º  1961–1966 Bens de capital, química e insumos básicos (aço, 
energia elétrica e combustíveis) 

Substituição de importações / protecionismo 
comercial 

4º  1969–1974 Metalurgia básica, metais não-ferrosos (alumínio, 
cobre e zinco), indústrias de engenharia pesada, 
química e petroquímica, fertilizantes e 
construção naval 

Substituição de importações / protecionismo 
comercial 

5º  1974–1979 Metalurgia básica, exploração e refino de 
petróleo, fertilizantes 

Substituição de importações / liberalização 
comercial em 1976 (fracassada) e recrudescimento 
protecionista logo a seguir 

6º  1980–1985 Infra-estrutura (sobretudo carvão, energia 
elétrica, energia nuclear e transporte), bens de 
capital (apoio para reestruturação) e eletrônicos 

Substituição de importações / protecionismo 
comercial 

7º  1985–1990 Educação, setores intensivos em ciência e 
tecnologia (energia nuclear e eletrônicos), infra-
estrutura e setores intensivos em emprego 
(agricultura, têxteis, vestuários e outros 
segmentos para consumo de massa) 

Substituição de importações / liberalização 
comercial gradual / reforma tributária 

8º  1992–1997 Setores intensivos em ciência e tecnologia, 
educação, infra-estrutura física e social (energia, 
transporte, comunicação, irrigação e saneamento) 

Integração da economia indiana ao mercado global 
(“orientação exportadora”); reformas econômicas 
“estruturais” (liberalização comercial, mas com 
restrições à abertura da conta de capitais de curto 
prazo, exceto para investimentos no mercado 
acionário); desregulamentação industrial; 
eliminação gradual dos controles de preços; 
abertura gradual a investimentos externos 
estrangeiros; reforma tributária; reforma do sistema 
financeiro e do mercado de capitais; e reforma das 
empresas estatais) 

9º  1997–2002 Infra-estrutura física e social; agricultura e 
setores intensivos em tecnologia (notadamente 
energia atômica e aeroespacial e tecnologias da 
informação); educação 

Continuidade das reformas econômicas 
“estruturais”, mas manutenção das restrições à 
abertura da conta de capitais de curto prazo 

10º  2002–2007 Infra-estrutura e “setores geradores de emprego” 
(como agricultura, construção, turismo e serviços 
de tecnologia da informação) 

Continuidade das reformas econômicas 
“estruturais”, notadamente a liberalização 
comercial, o projeto de privatização de empresas 
públicas “não-estratégicas” e o fortalecimento do 
mercado de capitais; manutenção das restrições à 
abertura da conta de capitais de curto prazo 

Nota: Na periodização dos planos qüinqüenais, o governo indiano tradicionalmente exclui o ano-base (por 
exemplo, 1950, no caso do 1º Plano) e inclui o ano em que será iniciado o plano subseqüente.  
Fonte: BNDS. 
 

O setor público deveria liderar a economia indiana, sendo a maior parte desta 

comandada pelo governo, ao contrário do modelo brasileiro, puxado pelo setor de bens de 

consumo, o qual exercia essa função. O setor público fez investimentos consideráveis para 

conquistar autonomia tecnológica em setores considerados prioritários, como agricultura e 



 59 

indústria militar. Dessa forma, ao final da década de 1980, a economia indiana era mais 

estatizada que a do Brasil e crescia a taxas mais modestas. Nessa mesma época, a estrutura 

produtiva da Índia era bem menos diversificada e internacionalizada do que a brasileira, além 

de quase sempre ser deficitária (FIORI, 1998). 

No ano de 1991, ocorreu uma ruptura mais acentuada com o modelo de crescimento 

adotado até então. Diante de uma grave crise de balanço de pagamento, quando as reservas de 

moeda estrangeira chegaram a 2,2 bilhões de dólares, a Índia implementou um pacote de 

reformas econômicas, consistindo no curto prazo de medidas de estabilização, associadas a 

um programa de reformas estruturais de longo prazo. Como parte dessas reformas, as 

restrições às exportações, aos investimentos externos diretos e à transferência de tecnologia 

foram sendo gradualmente eliminadas (RAY, 2006). Desde então, o País abandonou o 

planejamento econômico como praticado antes das reformas, embora formalmente ainda 

adote planos qüinqüenais (PIMENTEL, 2008).  

Como resultado da estratégia econômica adotada imediatamente após a independência, 

pautada na garantia da autonomia econômica e tecnológica indiana, materializada nos pesados 

investimentos governamentais, principalmente nos campos agrícola e militar, o País possui 

hoje uma das maiores equipes de técnicos e engenheiros do mundo, sobretudo nas áreas de 

software, biotecnologia e energia nuclear. “Dados do ano de 1995 indicavam que o país 

possuía cerca de dois milhões de engenheiros e cientistas, além de 1.455 institutos de 

pesquisas e laboratórios, formando atualmente mais de 150 mil engenheiros por ano” 

(DUPAS, 2006, p. 345). 

Apesar de contar com um grande número de profissionais qualificados, por outro lado 

um censo realizado em 2001 revelou que a taxa de alfabetização no País é de 64,84%. Se 

fosse feita uma separação por gênero, perceber-se-ia que existem mais mulheres analfabetas 

do que homens. A taxa de alfabetização entre elas é de 53.67%, enquanto a deles é de 

75,26%. Esse é apenas um exemplo dos grandes contrastes existentes nesse país (NATIONAL 

PORTAL OF ÍNDIA, 2008).  

As diferenças de gênero não param por aí, as estatísticas demonstram um decréscimo 

progressivo no número de mulheres em relação ao dos homens, situação encontrada em todos 

os grupos de renda. Esse é um problema tão grave que levou o governo a baixar uma lei 

proibindo exames pré-natais que identifiquem antecipadamente o sexo da criança, com o 

intuito de diminuir o número de abortos quando o feto é do sexo feminino (PIMENTEL, 

2008). 



 60 

Em relação à estrutura econômica do País, é possível perceber que, durante o período 

posterior à sua independência, houve uma relevante mudança estrutural. Na época da 

independência, a agricultura contribuía com mais da metade do PIB indiano, enquanto a 

indústria contribuía com menos de 10%. Cinco décadas depois, o setor de serviços passou a 

contribuir com quase a metade, e o industrial, bem mais diversificado do que no período da 

independência, com um quarto (MALLAVARAPU, 2006). 

 O setor de serviços é o maior da economia indiana e o que mais cresce. A parcela 

desse setor com relação ao seu Produto Nacional Bruto (PNB) cresceu de 40,6% em 1990 

para 50,8% em 2003. Por outro lado, a participação da indústria na Índia encontra-se 

praticamente estagnada em 27,2% do PNB entre 1990 e 2003. A escolha indiana por um 

modelo centrado nos serviços valoriza o que o País tem a oferecer de melhor no momento — 

sua mão-de-obra qualificada, a competência na área de tecnologia e a proficiência na língua 

inglesa — enquanto deixa de lado suas limitações relativas à infra-estrutura, à poupança e ao 

Investimento Externo Direto, que durante muito tempo a impediram de crescer. “O resultado 

foi o renascimento nos softwares de serviços, no processo de fornecimento de serviços, 

multimídia, redes de gerenciamento e integração de sistemas que permitiram a este país 

superar as suas deficiências crônicas na industrialização” (LIMA & SAHA, 2005). 

Enquanto a China domina o vasto mercado mundial de manufaturas 
intensivas de mão-de-obra, novas perspectivas vêm-se abrindo para a 
Índia, onde os recursos de conhecimento, diferentemente da simples 
abundância de mão-de-obra, demonstraram ser a principal fonte de 
vantagens comparativas. Graças ao passado colonial da Índia e à política 
pós-colonial de incentivo ao ensino superior, obtivemos um relativo êxito 
na criação de uma vantagem calcada no conhecimento, indo além da mera 
abundância de mão-de-obra (RAY, 2006, p. 95). 

  

Os dois pilares da economia do conhecimento são o capital humano e a tecnologia. 

Visto que os recursos e vantagens que a Índia possui hoje, no que concerne a esses elementos, 

não podem ser considerados de caráter permanente, para que a Índia venha a explorar 

plenamente as oportunidades oferecidas pela globalização econômica, deve se concentrar nos 

investimentos em capital humano e na construção de capacidades (RAY, 2006). 

Embora essa nova ordem global tenha aberto novas oportunidades de crescimento para 

a Índia, agravou alguns dos desafios a serem superados, sobretudo no que diz respeito às 

questões sociais, na medida em que as reformas econômicas de liberalização retiram o Estado 

do engajamento ativo dessas atividades. As reformas fiscais determinam a redução dos gastos 

públicos, afetando diretamente as despesas com os programas sociais, direcionados à 

educação, à saúde e à redução da pobreza, com conseqüência direta, no sentido material, para 
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a parcela de baixa renda da população. Existem, entre os diferentes grupos de renda da 

população indiana, disparidades em termos de expectativa de vida, índices de mortalidade, de 

situação nutricional e de incidência de doenças transmissíveis e não-transmissíveis (RAY, 

2006). 

A pobreza ainda é uma questão endêmica na Índia. Segundo dados das Nações Unidas, 

34,3% da população, ou 397.469.000 pessoas (equivalente a duas vezes a população 

brasileira), vivem com menos de US$ 1,00 por dia, e praticamente um terço (28,6%) da 

população está abaixo da linha de pobreza; no início da década de 1990, esse percentual era 

de 40,8%. Quase metade das crianças com menos de cinco anos estão desnutridas (48,5%); 

em 1993, esse percentual era de 53% (NAÇÕES UNIDAS, 2008). Na Tabela 2, a seguir, 

expõem-se outros indicadores sociais comparando os dois países. 

 

Tabela 2. Indicadores sociais de desenvolvimento da Índia e do Brasil, 2005. 

Indicadores Índia Brasil 
Renda per capita (US$)                                                              450 3.580 
PIB per capita PPP (US$)                                                       2.340 7.300 
População (em milhões)  1.016 170 
Taxa masculina de alfabetização (%)                                            76 85 
Taxa feminina de alfabetização (%) 54,3 85 
População abaixo da linha de pobreza (%) 26,1 7,4 
População com renda abaixo de US$ 1,00/dia (em milhões) 44,2 11,6 
Número de pobres (em milhões) 312,6 29,6 
Mortalidade infantil (por cada mil nascidos vivos) 69 32 
Expectativa de vida (anos) 63 68 
Acesso a redes sanitárias básicas (%) 31 77 
Fonte: IBGE 

Em relação aos gastos públicos com saúde, estes vêm sendo reduzidos 

significativamente; a Índia figura entre os países com gastos mais baixos nessa área: menos de 

50% da população têm acesso a medicamentos. A população indiana sofre também com a 

falta de leitos nos hospitais, principalmente nas áreas rurais, onde a proporção é de 44 leitos 

para 100 mil habitantes. (PIMENTEL, 2008). 

Embora tenha havido melhora em alguns índices na última década, a situação ainda é 

bastante preocupante. Para Lima & Saha (2005), a redução nos níveis de pobreza pode ser 

atribuída ao processo geral de crescimento e à geração direta de renda, a partir de vários 

programas antipobreza introduzidos pelo governo.  

Desse modo, a preocupação advinda da liberalização da economia e da conseqüente 

diminuição do papel do Estado na regulação da economia e das despesas com gastos sociais 
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não se confirmaram. A Índia tem conseguido conduzir suas reformas e garantir uma maior 

inclusão social de seus cidadãos, ainda que os resultados não sejam totalmente satisfatórios. 

 

2.2 Contexto Político Indiano 

 

 A Índia, “maior democracia do mundo”, chama atenção dos observadores em virtude 

de sua vasta base participativa. Para os historiadores, as origens da democracia indiana 

estariam fortemente relacionadas à ascensão do nacionalismo anticolonialismo de massas. “A 

democracia chegou à Índia disfarçada de nacionalismo, com os privilégios universais do 

principal e mais legítimo dos instrumentos através dos quais a vontade da nação deveria ser 

expressa de forma correta” (BHARGAVA, 2000, p. 55 apud MALLAVARAPU, 2006). 

Além disso, um dos elementos centrais da filosofia do desenvolvimento adotada no período 

pós-colonial foi a vertente participativa, que criaria condições para que determinados 

princípios orientadores do desenvolvimento social se tornassem viáveis, como a igualdade de 

oportunidades e um sistema de administração e planejamento descentralizado (VOLODIN, 

1998). 

 Durante um largo período, a democracia indiana esteve dominada por um único 

partido, o Partido do Congresso Indiano (1947–1998), um dos responsáveis por liderar a 

campanha pela independência do País. O primeiro governante foi Jawaharlal Nehru que 

permaneceu no poder no cargo de primeiro-ministro até 1964. Responsável por estabelecer 

um complexo sistema socialista de controle da economia, fundou as bases industriais do País 

(THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2006; PIMENTEL, 2008). 

 Indira Gandhi, filha de Nehru, também filiada ao Partido do Congresso, assume o 

cargo de primeira-ministra no período de 1966–1977 e de 1980–1984. Durante o seu governo 

o País, através da chamada revolução verde, conquista a auto-suficiência agrícola, além de ter 

conseguido reduzir os índices de analfabetismo e de mortalidade infantil (PIMENTEL, 2008). 

Do ponto de vista da liberdade política, o governo de Indira Gandhi tomou algumas medidas 

autoritárias. Em 1975, ela declarou estado de emergência, que perdurou por dois anos, nos 

quais os direitos civis foram suspensos, a imprensa passou a ser controlada e muitos dos seus 

críticos foram aprisionados. Além disso, durante seu governo, foi iniciada uma política de 

esterilização em massa bastante impopular. Nas eleições gerais de 1977, os eleitores 

rejeitaram Indira Gandhi e seu partido foi derrotado (THE ECONOMIST INTELLIGENCE 

UNIT, 2006). 
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Em 1980, Indira Gandhi reassume o poder e governa por quatro anos quando é 

assassinada por fanáticos separatistas sikh. Assume, em seguida, o seu filho Rajiv Gandhi 

(1984–1989), que também é assassinado no início da década de 1990. Nesta época, ocorre a 

consolidação do Bharatya Janata Party (BJP), que assume o poder em 1998, apresentando-se 

como defensor do orgulho nacionalista hindu. Atal Behari Vajpayee, líder do BJP, torna-se 

primeiro-ministro, organiza a coalizão Aliança Democrática Unida e preserva a política 

econômica. A Índia entra num período de acelerado desenvolvimento. Tudo levava a crer que 

este partido teria uma longa permanência no poder. No entanto, em 2004, após uma campanha 

memorável de Sonia Gandhi, viúva de Rajiv, o Partido do Congresso retorna ao poder. Para 

evitar a oposição hinduísta, Sonia Gandhi declina o cargo de primeira-ministra em favor de 

Manmohan Singh, que se torna, em 22 de maio de 2004, o primeiro sikh a governar a Índia. 

(PIMENTEL, 2008). 

A partir do final dos anos 1980, o sistema partidário indiano tornou-se multipolar, no 

qual são formados governos de coalizão. A política de coalizão consegue agregar uma gama 

de entidades étnico-lingüísticas que formam o Estado indiano (VOLODIN, 1998). 

Quadro 3. Demonstrativo dos partidos indianos no poder e seus respectivos primeiros-
ministros, 1947–2008. 

Período 
 

Primeiro-ministro Partido líder da coalizão no poder 

Ago./1947–Maio/1964 Jawarhalal Nehru (faleceu no 
exercício do poder) 

Partido do Congresso 

Jun./1964–Jan./1966 Lal Bahadur Shastri (faleceu no 
exercício do poder)  

Partido do Congresso 

Jan./1966–Mar./1977 Indira Gandhi Partido do Congresso 

Mar./1977–Jul./1979 Morarji Desai BJP 

Jul./1979–Jan./1980 Charan Singh BJP 

Jan./1980–Out/1984 Indira Gandhi (assassinada no 
exercício do poder) 

Partido do Congresso 

Out/1984–Dez./1989 
 

Rajiv Gandhi  Partido do Congresso 

Dez./1989–Nov./1990 V. P. Singh National Front (coalizão da qual o BJP fazia 
parte) 

Nov./1990–Jun./1991 Chandra Shekhar Samavadi BJP 

Jun./1991–Jun./1996 P. V. Narasimha Rao Partido do Congresso 

Jun./1996–Abr./1997 H. D. Deve Gowda United Front (coalizão liderada pelo Jan’ata 
Dal, do qual o Partido do Congresso fazia parte) 

Abr./1997–Dez./1997 Inder K. Gujral United Front 

Mar./1998–Abr./1999 Atal Bihari Vajpayee (BJP perde o 
voto de confiança da coalizão) 

BJP 

Out/1999–Maio/2004 Atal Bihari Vajpayee BJP 

Maio/2004–até hoje Manmohan Singh Partido do Congresso 

Fonte: Elaborado a partir de VIEIRA (2007), atualizações retiradas do site National Portal of India 
http://india.gov.in/. 
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 Não se pode deixar de mencionar neste tópico uma das características mais singulares 

da sociedade indiana que é o sistema de castas. Termo cunhado pelos jesuítas portugueses 

para designar os varnas, que eram fundamentalmente quatro: os brâmanes, ou sacerdotes; os 

xátrias, ou guerreiros; os vaixás, ou mercadores; e os sudras, ou camponeses. Abaixo deles, 

vieram os dalit, os denominados intocáveis. Apesar de um intocável já ter se tornado 

presidente da República, K. R. Narayana, com mandato no período de 1997–2002, a maioria 

deles ainda hoje têm os piores empregos e, conseqüentemente, os piores padrões de vida 

(PIMENTEL, 2008).  

De acordo com a Constituição Indiana, em seu art. 17, a “intocabilidade” foi abolida e 

proibida: Abolition of Untouchability. — ‘Untouchability’ is abolished and its practice in any 

form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of ‘Untouchability’ shall be 

an offence punishable in accordance with Law”. E prevê ainda em seus artigos 14, 15 e 16 

respectivamente, a igualdade perante a lei; a proibição de discriminação seja pela religião, 

pela raça, pela casta, pelo sexo ou local de nascimento; e garante a igualdade de 

oportunidades nos serviços públicos.   

Foram muitos os líderes parlamentares que imaginaram uma Índia livre de 
rancores das identidades comunais, da política de castas e do fervor 
democrático, entretanto criou um incentivo à mobilização política em 
termos de casta, religião e língua. A política indiana converteu-se na arena 
na qual as identidades grupais se acirravam e os indivíduos buscavam 
benefícios materiais através da filiação a grupos (WEINER, 2001, p. 199 
apud MALLAVARAPU, 2006).  

 

 Seis décadas após sua independência, a Índia, excetuando-se os anos de emergência do 

governo de Indira Gandhi, conseguiu consolidar suas instituições democráticas. Contudo, 

ainda é necessário tornar essa democracia mais inclusiva (MALLAVARAPU, 2006). Essa 

situação não é exclusiva da realidade indiana, o desafio da inclusão social é comum a maioria 

das democracias dos países emergentes, variando apenas o nível de exclusão.  

 

2.3 Política Externa Indiana              

 
A política externa indiana do período imediatamente posterior a sua independência 

tinha como objetivo garantir a autonomia do País, influenciada pelo forte nacionalismo 

herdado das lutas anticoloniais. Desde o início, o País se viu desafiado por conflitos 

territoriais resultantes da divisão do antigo território britânico que deu origem ao Paquistão, 

formado por maioria mulçumana, e à Índia, formada por maioria hindu. Dez meses após a 
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independência, essas duas nações entraram em guerra por questões de fronteira, sendo esta 

apenas a primeira, depois vieram a se enfrentar por mais duas vezes (1965 e 1971). A Índia se 

envolveu também em disputas territoriais com a China em 1962. Além disso, está localizada 

em um território que, durante a Guerra Fria, foi palco de disputas entre as duas potências, 

como na Guerra do Vietnã, a queda do Xá do Irã e a invasão soviética ao Afeganistão (FIORI, 

1998). 

Como aponta o próprio Fiori (1998), a situação brasileira era bem diferente da indiana, 

bem mais estável. Primeiro no que diz respeito à situação de ex-colônia, o Brasil já tinha 

deixado oficialmente de ser colônia de Portugal desde 1822. No século XX, não passou por 

nenhum de conflito territorial com os seus vizinhos. O conflito que aconteceu no Brasil foi de 

natureza político-ideológica culminando com o golpe militar em 1964, que passou a adotar 

um regime autoritário. Em relação a sua política externa, manteve a maior parte do tempo o 

seu alinhamento político-ideológico com os Estados Unidos. Com alguns períodos (1974–

1979) de posicionamento mais autônomo ou “terceiro-mundista”, que se adensou no início 

dos anos 1980 com os contenciosos econômicos da dívida externa. Entretanto, esses períodos 

não afetaram a posição brasileira como sócio preferencial dos Estados Unidos no continente 

latino-americano, receptor dos investimentos diretos das grandes empresas multinacionais 

norte-americanas, juntamente com as de outras procedências, que foram essenciais ao modelo 

de crescimento adotado pelo Brasil.   

No caso indiano, Nehru opunha-se à Guerra Fria e liderou o Movimento dos Não-

Alinhados (MNA). A política externa indiana seguia os princípios da coexistência pacífica e 

do não-alinhamento, apesar das disputas territoriais nas quais esteve envolvida 

(MALLAVARAPU, 2006). O movimento dos países não-alinhados teve como ponto de 

partida a conferência afro-asiática de Bandung, em abril de 1955, onde estiveram presentes 29 

Estados e 30 movimentos de libertação nacional. Os dirigentes desses países reivindicavam o 

fim do colonialismo e da segregação racial. Foi neste contexto que surgiu, em 1961, o 

movimento de países não-alinhados, em um período de exacerbação da Guerra Fria. 

Recusando-se a se posicionar ao lado de um dos dois blocos, os países do Terceiro Mundo se 

afirmavam como uma terceira força potencial (RUIZ-DIAZ, 2005). 

 A Índia foi uma das principais lideranças desse movimento. Contudo, após a 

concessão de armamento militar de alto nível ao general paquistanês Yahya Khan, pelos 

americanos nos governos de Nixon e Kissinger, a Índia assina um Tratado de Paz, Amizade e 

Cooperação com a URSS, em 1971. Dessa forma, no governo de Indira Gandhi, a posição 

indiana de não-alinhamento perdeu sua força (PIMENTEL, 2008).  
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De qualquer forma, a política externa indiana durante a Guerra Fria 
apresentou duas diretrizes políticas muito nítidas. Uma, decorrente das 
questões imediatas de segurança em seu entorno, induzindo ao pragmático 
ou estratégico relacionamento com a União Soviética, já que o Paquistão 
ampliava relações com a China e com os Estados Unidos. Outra, 
correspondente à ênfase na proteção de sua economia de forma a 
desenvolver as capacidades industriais e tecnológicas necessárias a 
sustentar seus objetivos de defesa e de desenvolvimento com um mínimo de 
investimento externo e o máximo de auto-suficiência (ANDERSEN, 2001, 
p. 767, apud OLIVEIRA, 2007. p. 4). 

 
 O fim da Guerra Fria e o colapso da URSS tornaram-se um desafio à diplomacia 

indiana. Esses acontecimentos, aliados à nova política de abertura econômica adotada desde o 

início da década de 1990, alteraram o posicionamento tradicional da Índia. Considerando que 

a desintegração da União Soviética deixou o País sem seu principal aliado diplomático, como 

também sem um importante parceiro econômico, o qual mantinha um comércio bastante 

favorável à Índia, além de ter sido um fornecedor decisivo de armas — cerca de dois terços do 

armamento indiano vinham da ex-União Soviética. O relativo desligamento da Rússia de 

1990 a 1992 corrigiu-se em parte pelo Tratado Indo-Russo de Amizade e Paz assinado por 

Boris Ieltsin em Nova Délhi, em 1993 (RACINE, 1998).  

Os governantes dos dois países reúnem-se anualmente, em Moscou e Nova Délhi, 

alternadamente. A Rússia continua a apoiar os interesses indianos nas Nações Unidas, além de 

continuar sendo seu principal parceiro militar (PIMENTEL, 2008). 

 Contudo, diante do desmantelamento da União Soviética, a Índia precisou buscar uma 

relação menos conflituosa com os Estados Unidos, mas mantendo o entendimento de que a 

hegemonia da única superpotência tem de ser contrabalançada. Em 1994, o Departamento de 

Comércio dos Estados Unidos reconheceu a Índia como um dos “grandes mercados 

emergentes”, e os EUA são agora os maiores fornecedores de investimento estrangeiro na 

Índia (RACINE, 1998).  

 Em março de 2006, o presidente americano George W. Bush é recebido na Índia pelo 

primeiro-ministro indiano Manmohan Singh, quando assinaram um acordo sobre energia 

nuclear, sinalizando o reconhecimento da Índia, por parte dos EUA, como potência nuclear 

(BBCBRASIL, 2006). Situação bastante diferente de 1998, quando a Índia realizou testes 

nucleares no deserto do Rajastão e foi ameaçada com sanções bilaterais pelas autoridades 

americanas (CRAWSHAW, 1998). 

 A aproximação com os EUA aparentemente não será um empecilho para que a Índia 

tenha uma política externa autônoma. O País se posicionou contra a invasão do Iraque e 

continua mantendo relações próximas com a Rússia e com a China, destacando que estes três 
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países são contrários às sanções dos Estados Unidos ao Irã e compartilham do mesmo 

interesse de diminuir a presença militar americana na Ásia Central (OLIVEIRA, 2007).   

 Com relação ao conflito com o Paquistão, a situação aparentemente está melhorando. 

Os dois países estão buscando soluções conjuntas para as suas questões mais sensíveis, como 

a da Caxemira e de combate ao terrorismo. Desde o início de 2004, houve uma diminuição 

dos atos terroristas na Caxemira e das infiltrações de rebeldes pela “Linha de Controle”. 

Paralelo a isso, aumentou o número de reuniões entre as autoridades dos dois países. Esse 

processo de aproximação tem o apoio da opinião pública de ambos os lados, além de 

aumentar a chance de negócios entre eles (PIMENTEL, 2008). 

 Em relação à China, existe também uma tentativa de aproximação. Em abril de 2005, 

em visita a Nova Délhi, o primeiro-ministro chinês Wen Jiabao declarou que, em mais de 2 

mil anos, a relação dos países foi de amizade e cooperação por 99% do tempo, com apenas 

um pequeno período de 1% (a guerra de 1962) de conflito (BULARD, 2007). 

 Os dois países reataram os vínculos comerciais, pouco significativos até o ano 2000, 

quando atingiram o valor de 3 bilhões de dólares, mas hoje a China está entre os maiores 

parceiros indianos: o volume de negócios entre os dois países chegou a 40 bilhões de dólares, 

com a expectativa de que chegue aos 60 bilhões de dólares até 2010 (CHAULIA, 2008). A 

China exporta mais do que importa e já tentou entrar num acordo para estabelecer o livre 

comércio entre os dois países. A proposta foi recusada pelos indianos com receio de que o 

País seja invadido por produtos chineses, além do que ainda está buscando consolidar a sua 

indústria, reconhecendo que a sua especialização em televendas e em serviços terceirizados 

para os EUA não é suficiente para garantir o desenvolvimento nacional. Apesar dessa 

reticência indiana, em 2006 os dois países assinaram treze acordos, em diversas áreas, durante 

a visita do presidente chinês Hu Jintao (BULARD, 2007). 

A relação entre a Índia e a União Européia se baseia no comércio e em investimento. 

A UE está entre os maiores parceiros da Índia e é a segunda maior fonte de investimentos 

diretos no País. O comércio entre as duas partes cresceu 150% entre 1991 e 2001. Nas últimas 

duas décadas as exportações indianas para a Europa cresceram 550% — de 2 bilhões de euros 

para 13 bilhões de euros em 2001. No entanto, a Índia responde por apenas 1,3% das 

importações européias de mercadorias, menos de 1% dos serviços e 0,2% do total dos 

investimentos, mostrando que esta relação ainda pode crescer bastante (INDIA’S TRADE 

PARTNERS, 2004). 

Parte fundamental da atual política externa indiana é a sua estratégia “Look east”, cujo 

objetivo consiste tanto em equilibrar as suas relações com o Ocidente quanto com a presença 
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chinesa no Leste e Sudeste Asiático. Essa estratégia reflete a nova inclinação indiana de 

possuir um papel proeminente na região. Apesar da relação com a China ter melhorado 

significativamente, ainda existe muita rivalidade entre os dois países e até desconfiança e 

animosidade sobre alguns temas. Embora a China tenha maior integração econômica com o 

Sudeste Asiático, ainda há apreensão acerca do papel estratégico que ela desempenhará no 

futuro. Apesar de não admitir abertamente, o crescimento chinês tem sido um dos fatores 

determinantes na consolidação dessa política (BATABYAL, 2006).  

Essa prioridade de integração ao Leste Asiático somou-se à tendência já 
observada na metade da década de 1980 de reaproximação com os países 
da Península Indiana. Apesar do clima de rivalidades e conflitos presentes 
na região, com a primeira reunião de cúpula dos governantes dos sete 
países da região, em 1985, tiveram início as atividades da Associação da 
Ásia do Sul para a Cooperação Regional (South Asian Association for 
Regional Cooperation – Saarc), com o objetivo de buscar mecanismos que 
possibilitassem a ampliação das relações comerciais e econômicas na 
região frente a um mundo que apresentava cada vez mais a tendência de 
estabelecimento de agrupamentos regionais. Sem uma significativa redução 
do clima de tensões, a Saarc não apresentou condições mínimas de avanço 
no processo cooperativo regional, sendo fundamental a disposição política 
da Índia em assumir a liderança desse processo como a principal economia 
da região. Sob outra perspectiva, no entanto, tanto a Saarc quanto a 
aproximação com o Sudeste Asiático demonstraram o abandono do 
anterior isolacionismo indiano e o fato de que a Índia, de um lado, retomou 
suas perspectivas de autonomia e, de outro, uma política externa menos 
reativa e mais realista e voltada à promoção dos considerados interesses 
indianos (OLIVEIRA, 2007, p. 6). 
 

Em decorrência das reformas econômicas realizadas no início da década de 1990, o 

governo indiano realizou transformações em sua política comercial, ampliando o número de 

mercadorias que poderiam ser importadas, além de reduzir o monopólio do Estado sobre 

importações de petróleo, fertilizantes, óleos para alimentação e cereais. Além disso, o País 

vem gradualmente diminuindo as suas tarifas de importações, que estão hoje em torno de 

32%, e incentivando investimentos estrangeiros (FIORI, 2007).    

O governo indiano, além de ter retirado as reservas anteriores sobre a liberalização 

comercial, associou-se à recém-criada Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995, 

declarando sua intenção de cumprir todas as condições para a sua admissão dentro dos prazos 

determinados. Essas medidas indicam o compromisso do governo com a liberalização do 

comércio exterior — as importações e as exportações, o mercado de câmbio, os fluxos de 

capitais estrangeiros e também todos os serviços, inclusive bancos e seguradoras. Dessa 

maneira, a Índia tem se mostrado comprometida a integrar-se plenamente ao resto do mundo 

(BHATTACHARYA, 2003). 
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Essa nova estratégia econômica fez com que despertasse o interesse indiano na 

América Latina, conseqüentemente no Brasil, não só por este ter se tornado seu principal 

parceiro na região, mas por terem pretensões globais em comum (RACINE, 1998). A Índia 

passa a ver o Brasil e os demais países da América Latina, por um lado, como um novo 

mercado para seus produtos e serviços e, por outro, como possível provedor de matérias-

primas, sobretudo, para produção de energia. A importação de petróleo oriundo do México, 

Equador, Venezuela e Brasil vem crescendo dentro da pauta de importação indiana 

(OLIVEIRA, 2007).  

Antes disso, durante o período da Guerra Fria, o afastamento indiano em relação à 

America Latina era motivado também pela visão de que a região estava sob o domínio dos 

EUA, então, apesar de manterem relações e representações diplomáticas, havia pouca 

interação. Essa crença indiana não era infundada, e uma das evidências dessa situação foi a 

votação realizada nas Nações Unidas sobre a Caxemira (de 1948 a 1957), onde todos os 

países da região votaram de acordo com o posicionamento americano (OLIVEIRA, 2007). 

Percebe-se que diversas transformações na estrutura do sistema internacional 

causaram uma mudança no direcionamento da política externa indiana. Entre elas, estão o 

final da Guerra Fria, decorrente da desagregação da União Soviética, um dos principais 

aliados indianos até então, e o crescimento da China, alterando a balança de poder regional e 

mundial. Internamente, também ocorreram alterações que contribuíram para a construção do 

modelo de inserção internacional adotado hodiernamente, como as reformas econômicas, 

resultando na desregulamentação e liberalização do mercado indiano e a conquista do status 

nuclear.  

 Entretanto, apesar de todas as mudanças no direcionamento da política externa 

indiana, pode-se perceber que a vontade de se tornar uma potência com influência no sistema 

internacional é uma constante. Grande parte desse desejo estava assentado na sua busca por 

autonomia. A experiência relativamente recente do colonialismo na Índia influenciou várias 

escolhas tanto na política interna quanto externa. Entretanto, durante algum tempo existia um 

hiato entre a sua ambição e a sua real capacidade, como aponta Mallavarapu:  

A Índia pertence à categoria das potências médias que aspiram a fazer a 
transição para categoria privilegiada das grandes potências. [...] Diversos 
acadêmicos chamaram a atenção para a visão de Nehru sobre o futuro da 
Índia e sua forte crença de que a herança civilizatória indiana tornava-se 
capaz de desempenhar um papel histórico como grande potência no sistema 
internacional.  Entretanto, essa postura, em certa medida, contrastava com 
as nossas reais capacidades, tanto em termos estratégicos quanto em 
econômicos. Esse continua sendo um paradoxo que vem atraindo a atenção 
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dos estudiosos da política externa indiana (MALLAVARAPU, 2006, p. 
255).   

  
 Assim, a nuclearização indiana, que culminou com os testes em 1998, pode ser 

interpretada não só como capaz de assegurar um ambiente regional mais equilibrado (tendo 

em vista que tanto a China quanto o Paquistão possuem armas nucleares), mas também como 

instrumento de política externa. Nesse sentido, os testes, assim como a campanha indiana por 

um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, refletiram a ambição 

indiana de estar entre as grandes potências. Dois vetores — desenvolvimento econômico com 

inserção internacional marcada pela abertura do seu mercado e o novo status nuclear — 

contribuíram significativamente para mudanças nas percepções e definição de interesses por 

parte de diferentes atores internacionais ou regionais (OLIVEIRA, 2007). 

Se antes se julgava que a Índia não tinha capacidade material efetiva para adotar o 

tipo de política externa da época de Nehru, existindo uma inconsistência de status quanto à 

posição adotada pela Índia nos assuntos mundiais, hoje esta inconsistência persistiria, mas de 

outra forma. Alega-se que a Índia possui atualmente capacidade material, mas o seu papel 

nos assuntos mundiais não condiz com a sua situação.   

Talvez mais interessante seja a afirmação de que existe, no contexto 
contemporâneo, um outro tipo de “inconsistência de status” quanto à 
posição assumida pela Índia nos assuntos mundiais. Quanto às 
capacidades, as listadas a seguir são vistas como importantes indicadores 
de poder. Por exemplo, a Índia possui “a segunda maior população do 
mundo, o quarto maior exército, a quarta maior economia em termos de 
paridade de poder de compra em 2000, a oitava maior economia industrial, 
o maior pool de cientistas e engenheiros depois apenas dos Estados 
Unidos, e uma classe média duas vezes maior que a japonesa e que 
continua a crescer. O que explica essa divergência em relação ao conjunto 
de capacidades e do real papel nos negócios mundiais? 
(MALLAVARAPU, 2006, p. 256). 
 

 Segundo Baldev Raj Nayar e T. V. Paul (2003), a atual discrepância entre as 

conquistas indianas dos últimos anos e a posição que lhe é conferida no sistema internacional 

deve-se em parte à percepção que os demais atores, em especial as grandes potências, têm a 

seu respeito. Especialmente os Estados Unidos, que tiveram certo grau de responsabilidade 

pelo isolamento da Índia, embora também tenham contribuído para essa situação as políticas e 

as escolhas estratégicas indianas.  

 Esta análise nos faz retornar à questão levantada no capítulo anterior, de que a posição 

de potência mundial não é determinada apenas pela avaliação realizada internamente nos 

países e de suas capacidades materiais, dependem também da percepção que os demais atores 

do sistema internacional têm a respeito deles. 
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 Além disso, como Nayar e Paul (2003) argumentam, a limitada inclusão da Índia na 

governança global se deve parcialmente também à resistência que as grandes potências têm de 

aceitar a emergência dos novos Estados. O discurso a favor da democratização interna dos 

países, adotado pela maioria das grandes potências atuais, não é estendido às instituições 

globais. Não estão dispostos a aplicar internacionalmente os princípios democráticos que 

defendem com tanto clamor internamente. 

A doutrina estratégica do governo americano, oficializada depois dos 
ataques de 11 de setembro de 2001, reforça esse entendimento ao fazer um 
anuncio claro e inequívoco de que o objetivo último dos Estados Unidos a 
partir de então é impedir, por um tempo indefinido, o surgimento, em 
qualquer ponto do mundo, de outra nação ou aliança de nações que 
rivalize com seu poder (FIORI, 2006).  

 

Entretanto, a Índia não deixará de pleitear, através de sua política externa, a 

reestruturação de uma ordem multipolar. A Índia busca por novas parcerias econômicas e 

novas equações políticas com os países em desenvolvimento e as potências emergentes 

(RACINE, 1998). 

 Desse modo, consiste em um dos desafios da política externa indiana, nessa busca pelo 

status de grande potência, criar uma coerência entre suas “capacidades” e a forma como é 

vista pelos outros países. Além de buscar conciliar suas “capacidades” com as suas 

“ambições” no sistema internacional (MALLAVARAPU, 2006). Outro desafio indiano é a 

busca por uma maior democratização das instituições internacionais, uma forma de quebrar a 

resistência das atuais grandes potências à emergência de novas. 

Esses desafios também são compartilhados pelo Brasil, tanto a aspiração indiana ao 

status de grande potência e o reconhecimento de suas reais capacidades pelas potências já 

estabelecidas quanto os constrangimentos que tem sofrido em razão dessa pretensão. Se, num 

primeiro momento, esses países se aproximam por razões comerciais, ao longo do período 

foram percebendo que não eram apenas os interesses comerciais que poderiam torná-los 

aliados, existiam outros temas sobre os quais poderiam unir as suas forças — dentro de uma 

percepção de que a cooperação entre os dois países poderia influir na balança de poder global 

a favor de seus interesses.  

O embaixador Roberto Jaguaribe (2007), subsecretário de Assuntos Políticos do 

Itamaraty, respondendo à questão sobre quais seriam as afinidades do Brasil e da Índia, 

respondeu que considerava o Brasil um dos melhores parceiros para a Índia; primeiro, porque 

ambos tinham a ambição de aproveitar esse momento de alteração no sistema de ordenamento 

internacional para valorizar e maximizar a possibilidade de sua presença e penetração, depois 
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pelo fato de estarem localizados em regiões distantes e de o Brasil estar localizado numa 

região onde a Índia tem pouca influência, o que cria um ambiente de confiabilidade, porque 

há menos conflitos de interesses comerciais.  

O Brasil e a Índia são países em desenvolvimento de ampla dimensão 
territorial. Enfrentam desafios semelhantes em termos econômicos e 
sociais. Compartilham pontos de vista similares sobre o sistema 
internacional e aspiram à maior participação nas decisões políticas, 
econômicas e financeiras mundiais. Com base em visões e desejos comuns, 
Brasil e Índia almejam desenvolver e aprofundar a estreita cooperação e 
consulta que já mantêm nos foros internacionais (MINISTÉRIO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES, 2007, p. 133). 

 

Na próxima parte, veremos como se deu a aproximação entre Índia e Brasil e quais os 

principais desdobramentos dos vínculos cooperativos que foram estabelecidos.     
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CAPÍTULO III 

 

Relações Brasil–Índia  

 

 As relações diplomáticas entre a Índia e o Brasil foram estabelecidas em 1948, 

imediatamente após a independência indiana. A primeira visita de um chefe de Estado de um 

país ao outro só veio ocorrer duas décadas depois, em 1968, quando a primeira-ministra 

indiana Indira Gandhi esteve no Brasil. Nessa ocasião, foram assinados dois acordos entre os 

dois países: Acordo de Cooperação Cultural e o Acordo de Comércio (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, 2008). Contudo, esses acordos foram pouco eficazes e não 

resultaram em grandes mudanças nas relações indo-brasileiras.  

Além do Brasil, a primeira-ministra Indira Gandhi visitou mais nove países da 

América Latina; pretendia com isso ampliar a adesão e participação ao MNA, liderado pela 

Índia, partindo do entendimento de que todos possuíam os mesmos ideais e interesses 

(OLIVEIRA, 2007). Porém, o Brasil não aderiu ao movimento (PIMENTEL, 2008).    

 Entretanto, ainda durante a década de 1960, os dois países assumiram a mesma 

posição contra o Tratado de Não-Proliferação (TNP) de armas nucleares. Para o Brasil, o 

tratado representava cristalização da distribuição de poder mundial tal como se encontrava, 

enquanto que, para a Índia, era uma maneira de não permitir a proliferação de ciência e 

tecnologia para os países subdesenvolvidos (LIMA, 2005). 

  Além da convergência de posições quanto ao TNP, Índia e Brasil participaram 

ativamente do G–77, juntamente com outros países como do “terceiro mundo”, como o 

México. Os países não desenvolvidos estavam interessados na construção de um sistema de 

comércio e desenvolvimento que atendesse às necessidades de suas economias, através da 

criação de mecanismos especiais que pudessem de alguma forma compensar a situação de 

desigualdade entre os países no sistema mundial de comércio (LIMA, 2005). 

 Portanto, a aproximação desses países se deu, nesse momento, em virtude de 

compartilharem interesses comuns sobre os temas relacionados ao desenvolvimento e às 

relações Norte–Sul, sobretudo após a criação da Unctad e do G–77 (OLIVEIRA, 2007). O G–

77 teve um importante papel nas negociações da Nova Ordem Econômica Internacional 

(NOEI), ocorrida sob os auspícios da Unctad, em 1970. Mobilizou os países menos 

desenvolvidos lhes fornecendo algum poder de barganha (NAYAR; PAUL, 2003).  
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As reivindicações da NOEI foram concluídas, no fim de 1974, pela declaração 
sobre os “direitos e deveres econômicos dos Estados em suas relações mútuas”. 
São eles: o direito à nacionalização (que se concretizaria notadamente na 
nacionalização das riquezas petrolíferas), a submissão das empresas 
multinacionais às leis do Estado para sua instalação, a regulamentação dos 
investimentos estrangeiros, o direito de controle sobre os capitais e o fluxo 
financeiro, o direito à expropriação dos bens estrangeiros, o direito sobre os 
recursos naturais, o direito ao desenvolvimento... Essas reivindicações 
econômicas foram igualmente um meio, para os países do Terceiro Mundo, de 
concretizar seu poder numérico. Abriram o caminho para um vasto programa de 
ação que dizia respeito também à alimentação, ao comércio, às transferências de 
tecnologia e à moeda (RUIZ-DIAZ, 2005). 
 

Observa-se que durante esse período a relação entre os dois países no plano bilateral 

foi pouco expressiva; contudo, na esfera multilateral, nos temas relacionados à segurança e ao 

comércio, houve uma colaboração mais ativa (OLIVEIRA, 2007; LIMA, 2005). O 

afastamento entre os dois países pode ser explicado, internamente, pela opção de modelo de 

crescimento adotado por ambos, no qual o desenvolvimento estava voltado para dentro; e 

externamente, porque o Brasil, a partir de 1964, aliou-se aos Estados Unidos, e a Índia, no 

início da década de 1970, assinou um acordo com URSS, diminuindo assim, as chances de 

intensificarem o relacionamento. 

O Brasil não aderiu ao MNA e, a partir de 1964, fez uma opção pró-EUA, 
que se estenderia até o governo Geisel. A economia indiana, atrelada a 
sucessivos planos qüinqüenais e em busca da auto-suficiência, não era um 
mercado disputado pelas empresas brasileiras, voltadas para o mercado 
interno. Embora fatores tais como a posição estratégica da Índia e a 
competição com a China pela preeminência na Ásia levassem estrategistas 
e planejadores diplomáticos a defender uma aproximação equilibrada com 
os dois gigantes asiáticos, o intercâmbio econômico, político e cultural 
manteve-se em nível inexpressivo (PIMENTEL, 2008, p. 369). 
 

 É a partir da década de 1990, com o fim da Guerra Fria e a reestruturação das 

economias brasileira e indiana, abandonando o modelo de desenvolvimento voltado para 

dentro vigente até então, que a relação dos dois países toma novos rumos. 

 A América Latina e, principalmente, o Brasil, o parceiro comercial mais importante da 

região, passam a ser vistos como novos mercados para os produtos indianos, que haviam 

perdido espaço entre os países do antigo bloco soviético (VIEIRA, 2007).  

Mais de duas décadas após a visita da primeira-ministra indiana Indira Gandhi ao 

Brasil, em 1968, o País recebe novamente um primeiro-ministro indiano: P. V. Narasimha 
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Rao, que veio para a Eco–925 acompanhado dos ministros das Relações Exteriores Eduardo 

Faleiro e do Meio Ambiente Kamal Nath. 

 Em virtude dessa aproximação entre os dois países, foi assinado em Nova Délhi, no 

ano de 1992, o Memorandum de Entendimento entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Índia Relativo a Consultas sobre Assuntos de Interesse 

Comum, no qual ficou acordada a realização de consultas anuais, que poderiam ocorrer no 

Brasil ou na Índia, para o exame da situação internacional. Essas consultas passaram a ser 

realizadas a partir de 1994. 

 Já em 1993, é assinado um Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação nos 

Campos da Ciência e Tecnologia entre o Governo do Brasil e o Governo da Índia sobre 

Cooperação Científica e Tecnológica no Setor Ferroviário. A assinatura desse acordo foi 

realizada durante a visita do então ministro das Relações Exteriores, Salman Khursheed. O 

ministro declarou em entrevista que aquele era um momento de turning-point das relações 

entre a Índia e a América Latina, em virtude da reforma econômica implantada em seu país 

(VIEIRA, 2007). 

Entre o período de 1992 e o final de 1995, o Brasil recebeu a visita de oito ministros 

indianos. Além dos dois que estiveram presentes na Eco–92 e da visita do ministro das 

Relações Exteriores Salman Khursheed, em 1993, vieram ao País o ministro do Turismo e da 

Aviação Civil Ghulam Nabi Azad; em 1995, o ministro de Ferrovias C. K. Jaffer Sharief, para 

uma inauguração realizada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso; o ministro da 

Agricultura Balram Jakhar, para assinatura de um memorando de entendimento na 

Agricultura; e o ministro para Alimentação Ajit Singh, para realizar um estudo da produção 

da cana-de-açúcar brasileira. Traçando um paralelo com o período anterior à década de 1990, 

a única visita de um ministro indiano ao Brasil tinha sido em 1986, pelo ministro da 

Economia V. P. Singh. Pode-se perceber, então, pelo número de visitas oficiais indianas, um 

aumento do interesse no Brasil.  

 Do lado brasileiro, também houve um aumento substancial nas visitas oficiais. Se, 

antes da década de 1990, havia sido realizada apenas uma visita oficial no ano de 1987, pelo 

ministro das Relações Exteriores Otávio Setubal. De 1992 até o final de 1995, ou seja, em três 

anos, foram quatro visitas oficiais. Em 1992, o então ministro da Educação e Meio Ambiente, 

José Goldemberg, foi até a Índia levar o convite para a Eco–92; em 1994, estiveram na Índia o 

                                                
5 Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada entre 3 e 
14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro. O seu objetivo principal era buscar meios de conciliar o desenvolvimento 
socioeconômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. 
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ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, para a Reunião do G–15, e o ministro da 

Educação Maurício Hilgel; em 1995, foi a vez do ministro da Ciência e Tecnologia Dr. José 

Israel Vargas.  

Como se observa ao longo deste trabalho, há um crescimento contínuo nas relações 

entre os dois países, que pode ser verificada através do aumento de visitas oficiais, de 

assinaturas de acordos, de trocas comerciais, além da formação de vários grupos de 

negociação nas arenas multilaterais.    

 Em 1996, ocorre a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro à Índia: o 

presidente Fernando Henrique Cardoso vai, na condição de convidado de honra, para as 

celebrações do Dia da República da Índia. A partir desse momento, percebe-se um 

crescimento ainda maior nas relações entre os dois países. Em maio de 1998, o presidente 

indiano K. R. Narayanan retribui a visita ao Brasil. Como resultado dessas duas visitas, os 

países assinaram uma série de acordos de cooperação bilateral, criando a infra-estrutura básica 

de cooperação entre ambos (EMBAIXADA DA ÍNDIA NO BRASIL, 2008). Entre esses 

acordos, estão a Declaração Conjunta sobre a Agenda Brasil–Índia para Cooperação 

Científica e Tecnológica, a Declaração Conjunta sobre Termos de Referência para a 

Constituição do Conselho Comercial Indo-Brasileiro e uma Agenda Comum para o Meio 

Ambiente. 

 A aproximação com a Índia, bem como com a China e com a Rússia, constituía uma 

das prioridades da “diplomacia presidencial”, de acordo com o chanceler Luiz Felipe 

Lampreia. Além disso, também eram prioritárias a consolidação do Mercosul e a relação com 

os três pólos de poder econômico mundial (EUA, UE e Japão), entre outras (apud VIEIRA, 

2007). 

 Do lado indiano, considerando o potencial do mercado latino-americano, foi lançado, 

em novembro de 1997, pelo ministro do Comércio, o programa Focus Latin America, cujo 

objetivo era promover as exportações indianas para a região. Através de incentivos para os 

exportadores, direcionados principalmente para os maiores parceiros comerciais da região 

(Brasil e Argentina) e para produtos específicos, entre eles: têxteis, compreendendo os artigos 

de vestuário, tapetes, artesanatos, softwares e produtos químicos, incluindo os farmacêuticos 

(DEPARTMENT OF COMMERCE, 2008).   

 Os indianos viram na região uma oportunidade para expandir suas exportações 

considerando que a América Latina é responsável por 5% do comércio mundial. Entretanto, a 

região não é um parceiro comercial relevante para a Índia em termos de valores, 

correspondendo apenas a 2,88% do total das exportações indianas e a 1,69% das importações. 
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Apesar do comércio com a região ainda ser bastante tímido, na última década houve um 

aumento contínuo. As exportações indianas para a região subiram de US$ 478,74 milhões em 

1996–1997 para US$ 2,956 bilhões em 2005–2006, registrando um aumento de 

aproximadamente 517% na década (DEPARTMENT OF COMMERCE, 2008). 

Esse aumento é resultado direto dos incentivos do governo para as exportações na 

região. No ano de 1997, com intuito de incrementar o intercâmbio comercial de bens agrícolas 

e pecuários entre os dois países, bem como a cooperação técnica em matéria fitossanitária e 

zoossanitária, foi assinado o Ajuste Complementar ao Acordo de Comércio entre o Governo 

do Brasil e o Governo da Índia sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias. O acordo foi 

firmado durante da visita do ministro da Agricultura Chaturanan Mishra; além dele, também 

esteve no Brasil o ministro do Transporte indiano Rajinder Gupta, para realizar um estudo 

sobre o sistema brasileiro de transporte. 

 Contudo, o ano de 1998 marca o arrefecimento dessa relação. A visita do presidente 

Fernando Henrique Cardoso à Índia em 1996 tinha como objetivo a construção de uma 

agenda bilateral abrangente. Entretanto, os testes atômicos realizados pela Índia (e pelo 

Paquistão) em 1998 acarretaram uma forte reação contrária brasileira (OLIVEIRA, 2007). 

Tendo em vista que, nesse mesmo ano, o Brasil assinou o Tratado de Não-Proliferação, 

contrariamente à posição indiana e à própria posição brasileira assumida anteriormente, que 

desde a conclusão do Tratado, em 1968, mantinha um posicionamento crítico quanto à 

imposição de obrigações diferenciadas às potências nucleares e aos membros não nucleares.

 Esse afastamento pode ser observado também pelo número de visitas oficiais em 1998 

e 1999; durante esse período não houve nenhuma visita oficial brasileira à Índia.  Do lado 

indiano, também houve uma redução significativa, encontrou-se apenas o registro de uma 

visita oficial indiana — a do ministro da Aviação Civil Ananth Kumar. Porém, ainda assim, 

nesse ano, foram assinados o Memorando de Entendimento entre o Governo do Brasil o 

Governo da Índia sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas, com o objetivo de 

estabelecer um programa de intercâmbio de informações entre o Instituto Rio Branco e o 

Foreign Service Institute of India, e o Ajuste Complementar ao Acordo sobre Cooperação nos 

Campos da Ciência e Tecnologia entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo da República da Índia na Área de Saúde e Medicina, partindo do entendimento de 

que o intercâmbio de conhecimento e experiência pode fortalecer as relações entre ambos os 

países e também com o objetivo de desenvolver a cooperação nos campos da saúde e da 

medicina, demonstrando que o afastamento não foi total. 
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3.1 Contencioso das Patentes na OMC: Uma Aproximação 

 

Brasil e Índia voltaram a se aproximar no ano 2000, em virtude do contencioso 

envolvendo Brasil e Estados Unidos na área farmacêutica e a licença compulsória para 

medicamentos contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV).  

No início do seu governo, George W. Bush entrou com uma queixa na OMC 

questionando a legalidade do art. 68 da lei brasileira nº 9.279/96, que permitia a concessão de 

licença compulsória para medicamentos em caso de emergência na saúde pública. De acordo 

com o USTR, esse artigo era contrário ao Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (Trips) (OLIVEIRA, 2006). 

Os Estados Unidos receavam que as patentes das multinacionais farmacêuticas 

americanas sofressem o licenciamento compulsório, visto que essas empresas vinham 

sofrendo bastante pressão para reduzirem o preço de seus medicamentos por parte do governo 

brasileiro, que precisava diminuir os custos de seu programa de combate ao HIV, lançado em 

1997, para que este continuasse a funcionar de forma satisfatória (CEPALUNI, 2005).  

Na época, o Estado brasileiro passava por uma crise fiscal decorrente da dificuldade de 

financiar o seu gasto apenas com a arrecadação de tributos, isto é, sem aumentar o 

endividamento público e o peso do serviço da dívida no orçamento. O Brasil contava então 

com 550 mil casos de HIV detectados numa população de 170 milhões de habitantes e seu 

programa de combate à Aids precisava fornecer medicamentos a 100 mil pacientes de baixa 

renda por ano. O fato é que esse programa poderia elevar substancialmente os gastos com a 

saúde, contribuindo para o aumento do déficit público e agravando a crise fiscal do Estado, 

caso o Brasil não tivesse quebrado a patente de alguns medicamentos do coquetel anti-Aids, 

passando a fabricá-los a um custo mais baixo, ao invés de adquiri-los das transnacionais como 

fazia anteriormente (RECEITA FEDERAL, 2008). 

Quatro anos após a última visita brasileira oficial à Índia, o então ministro da Saúde 

brasileiro, José Serra, acompanhado de representantes das indústrias farmacêuticas, visitou a 

Índia, no período de 24 a 28 de julho de 2000, para aprofundar a cooperação nas áreas da 

saúde e farmacêutica. Depois dessa visita, a expectativa era de que o acesso dos produtos 

farmacêuticos indianos ao mercado brasileiro crescesse consideravelmente (INDIAN 

EMBASSY, 2001). 

Como defesa contra a queixa americana na OMC, o Brasil ressaltou a importância do 

aspecto social e econômico da questão, alegando que os altos preços praticados pela indústria 

farmacêutica norte-americana estavam impedindo a continuação do fornecimento de 
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tratamento gratuito para os doentes de HIV/Aids, ou seja, não poderia o lucro prevalecer 

sobre o bem-estar dos brasileiros. Nesse sentido, o governo brasileiro autorizou o 

Farmanguinhos a firmar um acordo de Cooperação Técnica Internacional, com o intuito de 

promover a transferência de tecnologia e de princípios ativos da Índia (DUPAS, 2006). 

A questão farmacêutica já havia sido razão para várias disputas entre Brasil e Estados 

Unidos. Em 1988, o Brasil sofreu com a retaliação unilateral norte-americana com o intuito de 

forçá-lo a adotar normas mais rígidas de proteção à propriedade intelectual. As negociações 

para criação de regimes internacionais tornaram-se mais severas, na medida em que existia a 

percepção por parte dos norte-americanos de que a manutenção da liderança econômica 

estava sujeita à defesa de setores de alta tecnologia, acarretando a intensificação das ações 

bilaterais contra países que pudessem vir a dificultar a consecução dos objetivos americanos, 

particularmente, aqueles vistos como rivais bem-sucedidos ou rivais em potencial, os quais 

adotavam práticas neomercantilistas para melhorar sua posição na estrutura do sistema 

internacional (CEPALUNI, 2005).  

 O Brasil era visto como uma espécie de líder dos países em desenvolvimento, além de 

possuir um mercado consumidor significativo. Em 1988, ocupava o sétimo lugar no ranking 

farmacêutico mundial, constituindo-se em um importante mercado consumidor para os 

produtos norte-americanos. Conseqüentemente, os Estados Unidos necessitavam adotar 

medidas mais austeras com relação ao Brasil do que adotara com os demais países. Por outro 

lado, a crise interna que assolava o Estado brasileiro o tornou vulnerável às pressões dos 

países mais desenvolvidos, dificultado uma reação mais vigorosa de sua parte. Desta forma, o 

Brasil, que se opunha à inclusão do grupo Trips pelo GATT, não conseguiu evitá-la, apesar de 

sua coalizão com outros países, como a Índia, que compartilhavam do mesmo posicionamento 

(CEPALUNI, 2005).  

No início da década de 1990, com a eleição de Fernando Collor de Melo, houve uma 

mudança na posição do governo brasileiro em relação à lei de patentes. O resultado dessa 

mudança foi o envio para o Congresso Nacional da reforma do Código de Propriedade 

Industrial antes mesmo da finalização da Rodada do Uruguai, que duraria ainda por mais dois 

anos. A nova versão foi aprovada em 1996 e incluía todos os termos aprovados na Rodada do 

Uruguai (CEPALUNI, 2005).  

 Entretanto, naquele mesmo ano, o Brasil aprovou a Lei nº 9.313, em novembro, que 

possibilitou a quebra das patentes e atraiu para o País empresas indianas, cujos produtos eram 

vendidos a preços mais baixos. O País passou a importar dos laboratórios indianos os 

genéricos anti-Aids a preços mais baratos do que os medicamentos similares oferecidos pelas 
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transnacionais ocidentais. A bem-sucedida produção nacional desses medicamentos, aliada à 

solidariedade internacional dispensada ao programa brasileiro de combate à Aids, possibilitou 

a criação da Lei dos Genéricos6 (Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999), não obstante a 

pressão das empresas transnacionais perante a OMC em virtude da quebra de patentes 

(RECEITA FEDERAL, 2008). 

 No ano 2000, no contencioso das patentes farmacêuticas com os EUA, não se tratava 

apenas de defender o direito do Brasil, que não possuía recursos para garantir o tratamento 

adequado gratuitamente aos seus cidadãos, mas de defender a posição da maioria dos países 

em desenvolvimento, que também não conseguem combater esta epidemia por falta de 

recursos. Tanto que conquistou o apoio de vários países interessados em transferência de 

tecnologia e cooperação técnica por parte do Brasil para o tratamento da Aids, bem como na 

possibilidade de comprar medicamentos a preço mais barato na Índia. Diferentemente da 

situação anterior, o resultado foi favorável à posição brasileira, e os negociadores norte-

americanos retiraram a queixa (OLIVEIRA, 2006). 

 O resultado desse contencioso foi positivo para os países emergentes, e o Brasil 

conseguiu manter o seu programa de combate à Aids, gastando menos recursos financeiros 

para isso. A Índia conquistou mais mercados para seus produtos, garantido o fornecimento de 

princípios ativos para produção de medicamentos mais baratos, e a África do Sul foi 

beneficiada por um programa de cooperação técnica prestado pelo Brasil para o controle do 

HIV/Aids (OLIVEIRA, 2006). 

 Nesse caso, a cooperação indiana foi fundamental para que o Brasil tivesse a 

possibilidade de comprar remédios e princípios ativos mais baratos caso os laboratórios 

americanos se recusassem a reduzir o seu preço, o que acabou acontecendo. Além disso, 

também foi importante o apoio dos demais países em desenvolvimento, os quais sofrem com 

o mesmo problema. 

 Realizando uma análise mais sistêmica da situação, o Brasil, assim como a Índia, pela 

posição que ocupam no cenário regional e mundial, estão constantemente sofrendo pressões 

por parte das grandes potências, que tentam com isso impedir a sua ascensão a um status mais 

alto no sistema internacional, como foi discutido no primeiro capítulo. Muitas vezes, essas 

                                                

6 Por medicamento genérico entende-se aquele que é cópia do produto de referência, comercializado pelo nome 
da substância ativa, sem marca comercial, após o vencimento da patente registrada, que dá a garantia de retorno 
do investimento efetuado na pesquisa pelo fabricante original. 
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pressões vêm através dos fóruns multilaterais, como no caso em tela, através do uso do 

denominado soft power. Como forma de se defender dessas pressões, os países já se uniram 

por diversas vezes formando coalizões para a discussão de temas globais nas organizações 

internacionais. Entretanto, tratava-se de coalizões efêmeras, destinadas a funcionar em 

momentos específicos. Esta situação se conservou assim até o ano de 2003, quando durante o 

governo Lula foi assinada a Declaração de Brasília, criando o Ibas. 

 Porém, antes de se chegar ao ano de 2003, algumas informações sobre esse período 

ainda devem ser fornecidas. Do lado indiano, o ministro da Informação e Tecnologia Pramod 

Mahajan visitou o Brasil em novembro de 2000 para promover a cooperação na área de 

Tecnologia da Informação (TI) entre Índia e Brasil. Foi assinado um memorando de 

entendimento para criação de uma força-tarefa indo-brasileira para cooperação em TI durante 

esta visita. O secretário do Departamento Espacial Dr. K. Kasturirangan, acompanhado de 

outros técnicos, visitou o Brasil em março para firmar uma cooperação em pesquisa espacial. 

Em agosto, uma delegação chefiada pelo diretor-geral da Agência Espacial Brasileira visitou a 

Índia (INDIAN EMBASSY, 2001).   

Em virtude de alguns eventos internacionais sediados pelo Brasil houve um número 

maior de visitas oficiais indianas, como a do ministro para o Comércio e a Indústria Omar 

Abdullah, acompanhado por uma delegação, para participar do 6th Mercosur Economic 

Summit, organizado pelo Fórum Econômico Mundial no Rio de Janeiro, em maio do ano 

2000. 

O deputado indiano P. M. Sayeed chefiou uma delegação formada por dez 

parlamentares para participar do International Forum of Parliamentarians and Local 

Authorities: Tourism Policy-Makers in the 21st Century, no Rio de Janeiro, ainda em maio do 

ano 2000. 

Além deles, também vieram ao Brasil, em missão oficial, o ministro dos Têxteis 

Kashiram Rana, chefiando uma delegação; o ministro da Saúde e do Bem-Estar da Família 

Dr. C. P. Thakur; o ministro da Juventude e dos Esportes S. S. Dhindsa; e o ministro das 

Ferrovias Digvijay Singh. Estes três últimos como parte da delegação indiana do Comitê 

Olímpico para lançar os Jogos Asiáticos de 2006 em Nova Délhi e para participar da XII 

Assembléia Geral da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais, também ocorridos no Rio 

de Janeiro. 

O fato é que o contencioso das patentes serviu para reaproximar os dois países, que 

tinham sofrido um estremecimento em suas relações devido aos testes nucleares realizados 

pela Índia em 1998. Entretanto, apesar de o governo de Fernando Henrique afirmar que estava 
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entre as prioridades da “diplomacia presidencial” a aproximação com os grandes países 

emergentes, como Rússia, China e Índia, pouco foi feito para que esse objetivo se 

concretizasse.    

O governo de Fernando Henrique Cardoso priorizou, na realidade, manter laços mais 

estreitos com os Estados Unidos, em vez de buscar alianças regionais e/ou extra-regionais. 

Utilizou como estratégia para inserção internacional brasileira a denominada Busca de 

Credibilidade, em que, como explica Lima (2005), os parâmetros para a atuação do país 

externamente são dados pela globalização e cujos benefícios só poderão ser conquistados 

através de reformas internas com o intuito de expandir a economia de mercado e promover a 

concorrência internacional. Além de se reconhecer a necessidade do fortalecimento dos 

mecanismos multilaterais para conter as condutas unilaterais das grandes potências. A 

autonomia nacional dependeria da capacidade do Estado de cooperar para criação de normas e 

instituições internacionais.    

 Como se pode perceber, essa estratégia se identifica com os ideais liberais e defende a 

supremacia do mercado para a promoção do desenvolvimento. Por outro lado, com as eleições 

presidenciais de 2002 e a mudança de governo acontecida em 2003, tal estratégia sofre 

algumas modificações. Passa-se então a adotar o modelo autonomista, o qual possui uma 

visão menos positiva acerca dos resultados da liberalização comercial e do engajamento aos 

regimes internacionais, defendendo o que chama de política ativa de desenvolvimento, na qual 

é necessária a criação de um projeto nacional objetivando, primeiro, a superação dos 

desequilíbrios internos. A inserção ativa no cenário internacional deve ser buscada através da 

cooperação com países que tenham interesses semelhantes e se disponham a resistir às 

imposições das grandes potências. Caracterizado por ter uma visão soberanista, existe uma 

tendência a não aceitar arranjos multilaterais que impliquem na delegação de autoridade a 

instâncias supranacionais (LIMA, 2005).   

Embora as duas visões professem a adesão ao ideal da multipolaridade 
para a ordem mundial, não apenas na esfera econômica, mas também em 
termos políticos e estratégicos, a visão liberalizante crê que os foros 
multilaterais constituem, hoje, espaço privilegiado para os países 
emergentes aumentarem seu poder individual de barganha. Já os críticos 
dessa visão tendem a valorizar a formação de alianças horizontais entre 
países com interesses similares, por terem estes o mesmo nível de 
desenvolvimento que o Brasil ou, em função da posição de liderança que 
têm nas respectivas regiões, formando uma linha de resistência às 
imposições dos países hegemônicos (SOUZA, 2002, p. 25). 
 

Nas últimas décadas o Brasil alternou entre a estratégia de credibilidade, durante o 

governo de FHC, e a estratégia de autonomia, durante o governo de Lula. Em que pesem as 
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diferenças ideológicas, ambas procuraram dar maior relevância ao Mercosul e à cooperação 

com os demais países da América Latina e com os países africanos, passaram a ter uma 

postura mais “madura” na sua relação com os Estados Unidos, valorizaram as relações 

bilaterais com potências regionais, como China, Índia, Rússia e África do Sul, e tiveram uma 

forte atuação frente à ONU para conseguir a ampliação do número de membros permanentes 

no Conselho de Segurança. Ademais, o País manteve uma participação ativa nos principais 

fóruns multilaterais, como a Rodada de Doha da OMC, nas negociações entre a Alca e o 

Mercosul e a União Européia, com vistas à defesa dos interesses dos países em 

desenvolvimento (LIMA, 2005).  

 A política externa adotada por um país revela não só a visão que se tem do 

funcionamento do sistema internacional, mas também a posição que se acredita ocupar dentro 

da estrutura existente, ou seja, como esses países se vêem, a sua autopercepção, que está 

intrinsecamente ligada às capacidades materiais possuídas e às em potencial. Ao historiar um 

pouco a trajetória das relações Brasil–Índia, percebe-se que a oscilação entre uma estratégia e 

outra vem acontecendo ao longo das décadas. Podendo-se citar, dentro do que já foi visto, 

duas situações que corroboram essa observação. Primeira, o caso das Leis de Patentes, em que 

o Brasil durante um bom tempo manteve uma posição mais combativa em relação a sua 

implantação pelos países em desenvolvimento, contudo, diante da crise da dívida externa e da 

eleição de Fernando Collor, o País muda a sua posição e acaba aceitando praticamente todas 

as regras, antes mesmo de terminar a Rodada do Uruguai no GATT. A segunda situação diz 

respeito à posição brasileira em relação ao TNP, em que, após décadas defendendo uma 

posição contrária, assina o Tratado em 1998. 

 Essas oscilações de posicionamento do lado brasileiro dão a impressão de que havia 

uma inconsistência de status, ou seja, uma discrepância entre uma crescente aspiração a 

determinado status e o status atribuído, entre as reais capacidades do País e a posição adotada 

nos fóruns internacionais. Entretanto, ao se fazer uma comparação com a Índia, que estava em 

situação similar à brasileira, inclusive compartilhava os mesmos posicionamentos, verifica-se 

que o Estado indiano conseguiu manter uma posição mais consistente. No caso da Lei de 

Patentes, negociou uma adoção gradual, a qual atingiria sua totalidade apenas em 2005; no 

caso do TNP, não só manteve a sua posição, como desenvolveu o seu arsenal atômico, vindo a 

realizar os testes nucleares em 1998.  

Portanto, a inconsistência do posicionamento brasileiro não deve ser atribuída apenas à 

sua inconsistência de status, mas à falta de um projeto de política externa mais claro, ou seja, 

muda de acordo com o governo que assume o País. Nayar e Paul (2003) afirmam que China, 
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Índia e Brasil são exemplos de países com grandes territórios que poderiam ser, agora ou em 

breve, legitimamente considerados grandes potências. Porém, a China já é reconhecida como 

grande potência, o Brasil escolheu permanecer sob a órbita dos EUA, em vez de buscar ser 

um centro independente de poder, restando apenas a Índia, a qual poderia ser genuinamente 

considerada como um país em busca do status de grande potência. 

As atitudes brasileiras não permitem discordar totalmente dos autores, de fato a 

obstinação brasileira de chegar a ser uma liderança mundial vacila e apresenta-se com 

bastante inconsistência. A posição defendida pelo governo Lula, desde a sua posse, e a de seu 

ministro Celso Amorim é no sentido de “reinterpretar as premissas clássicas da política 

externa brasileira” com o intuito de dar-lhes um novo sentindo a fim de possibilitar uma 

estratégia de inserção internacional do País distinta daquela seguida no governo de FHC.     

A reinterpretação dessas premissas deveria ser mais adequada às 
demandas das novas elites econômicas, das coalizões sociais e políticas no 
poder, da percepção do papel a ser ocupado pelo Estado brasileiro no 
mundo e dos constrangimentos internacionais à inserção periférica dos 
países em desenvolvimento (OLIVEIRA, 2006, p. 314). 
 

 O Ibas surge como um instrumento para essa estratégia brasileira de inserção 

internacional, no qual se pretende valorizar a cooperação com países que tenham interesses 

semelhantes e se disponham a resistir às imposições das grandes potências. Dentro desse novo 

modelo de inserção, a relação Brasil–Índia ganha nova nuance, tornando-se cada vez mais 

complexa. O contencioso das patentes é visto por muitos como o embrião dessa parceria. 

 

3.2 Fórum de Diálogo Índia–Brasil–África do Sul (Ibas) 

 

Em junho de 2003, Brasil, Índia e África do Sul firmaram a Declaração de Brasília, 

por meio da qual foi instituído o Fórum Ibas, tendo em vista a necessidade de manter o 

diálogo entre os países em desenvolvimento com o propósito de estabelecer cooperação em 

diversas questões de interesse mútuo, como também da agenda internacional. 

 O Ibas surgiu de uma proposta do presidente sul-africano Mbeki, feita ao presidente 

Lula no mês em que este tomou posse do cargo de presidente do Brasil. Contudo, este estudo 

se restringirá à relação indo-brasileira, ou seja, não serão feitas maiores considerações acerca 

desse terceiro país, limitando-se apenas às questões pertinentes à sua participação no 

desenvolvimento do acordo. 

Na Declaração de Brasília, as principais questões abordadas estão relacionadas à 

segurança e ao desenvolvimento. No que concerne à primeira, as áreas de cooperação vão 
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desde as relacionadas a todas as formas de terrorismo, ao crime organizado transnacional e ao 

tráfico ilícito de armas, até as ameaças à saúde pública, em particular o HIV/Aids, os 

desastres naturais, o trânsito de substâncias tóxicas e dejetos radioativos por via marítima. 

Quanto ao desenvolvimento, as áreas de cooperação estão relacionadas à segurança alimentar, 

à saúde, à educação, ao emprego, bem como, na área de inovação tecnológica, à 

biotecnologia, à infra-estrutura, à comunicação, à informação e às novas fontes de energia, 

entre outras.  

Os países-membros do Ibas acreditam que podem fortalecer suas forças econômicas 

buscando uma maior integração entre seus pontos complementares nas áreas da indústria, 

serviços, negócios e tecnologias, podendo criar um mercado de 1,2 bilhões de pessoas, 1,2 

trilhões de dólares de PIB e comércio exterior de 300 bilhões de dólares. A cooperação na 

área do comércio ficou em aberto, porém pode vir a ser mais uma área a ser explorada 

posteriormente (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2006).  

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2006), em um artigo publicado no jornal Valor 

Econômico, posicionou-se da seguinte forma sobre este acordo:  

O Ibas é, em primeiro lugar, um mecanismo de concertação política sobre 
grandes temas da agenda internacional, nos quais temos significativa 
identidade. Defendemos o multilateralismo e uma ordem internacional 
baseada no direito e na construção de consensos. Somos favoráveis a uma 
reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas que inclua países 
em desenvolvimento entre seus membros permanentes. Coincidimos em que 
a proteção ao meio ambiente é indissociável do combate à pobreza e do 
desenvolvimento econômico. Na Rodada de Doha, nossa ação no G–20 dá 
absoluta prioridade aos cortes efetivos nos subsídios agrícolas dos países 
desenvolvidos. Estamos convencidos ser necessário um equilíbrio entre os 
direitos de proteção à propriedade intelectual e as políticas públicas na 
área da saúde. Mas o Ibas é mais do que um instrumento que fortalece a 
voz dos países em desenvolvimento nos grandes debates mundiais. 
Constitui, também, um instrumento privilegiado para iniciativas concretas 
de cooperação trilateral em áreas como agricultura, comércio, ciência e 
tecnologia, energia e transportes, entre outras (SILVA, 2006). 
 

 A diplomacia brasileira e a indiana tinham uma longa tradição de cooperação, tanto 

nas negociações comerciais, como nas Nações Unidas e em outros fóruns internacionais. 

Contudo, era necessário fortalecer e expandir esses elos, tendo em vista a urgente necessidade 

de defender o ameaçado sistema da ONU e de reforma das instituições de Bretton Woods 

(SACHS, 1998). 

Poderiam ser destacadas três áreas de atuação para o Ibas: a concertação de 

posicionamento nas arenas multilaterais, promovendo a cooperação Sul–Sul e buscando 

contribuir para um ordenamento internacional mais equilibrado, no qual os três países tenham 
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participação mais efetiva; a cooperação trilateral (intra-Fórum), fortalecendo o intercâmbio 

econômico, comercial, científico-tecnológico e das distintas experiências de desenvolvimento; 

e a cooperação com terceiros países em desenvolvimento, inclusive por meio do Fundo Ibas. 

Desta forma, o Ibas retoma o tema da Cooperação Sul–Sul partindo do entendimento 

que os interesses, demandas e anseios dos países em desenvolvimento não estão presentes na 

maioria dos termos da ordem internacional, a qual é liderada pelos países do Norte. Além 

disso, os Estados que formam o Ibas possuiriam interesses semelhantes no que concerne aos 

temas de desenvolvimento econômico, segurança e prestígio internacional. O Ibas se coloca 

então como um representante de parte das aspirações dos países do Sul no debate global, com 

o objetivo de pressionar a realização de uma reforma das instituições multilaterais. Pode-se, 

então, considerar que serve para contrabalancear com o posicionamento dos países 

desenvolvidos nas estruturas institucionais existentes (OLIVEIRA, 2007). 

 

Figura 3. Demonstrativo do número de visitas oficiais realizadas entre o Brasil e a Índia, 

1954–2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Embaixada da Índia no Brasil: http://www.indiaembassy.org.br; Ministério das Relações Exteriores: 
http://www.mre.gov.br. Elaboração Própria. 
 

Neste primeiro momento, serão relatados apenas os eventos diretamente relacionados 

ao Ibas, ou seja, os encontros entre os chefes de Estado e de Governo, as visitas oficiais e os 

acordos assinados. A análise das realizações decorrentes dessa cooperação serão feitas 

posteriormente dividindo-as de acordo com o tema. Como podemos observar na figura 3, o 
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número de visitas entre os dois países cresceu consideravelmente a partir do anos 2000. Até a 

década de 1990, o fluxo de visitas entre os dois países era escasso, ocorria de forma espaçada, 

pouco consistente. Posteriormente, podemos perceber, primeiro por parte da Índia, um 

aumento das visitas oficiais. Do lado brasileiro, estas visitas só se tornaram mais frequentes a 

partir de 2003 com a criação do IBAS.  

   Para dar seguimento às propostas estabelecidas na Declaração de Brasília, nos anos 

subseqüentes à sua assinatura, foram realizadas reuniões no nível mais alto dos chefes de 

Estado e de Governo. Já foram realizadas duas reuniões de cúpula e a terceira está agendada 

para novembro do corrente ano. No nível imediatamente abaixo, ficam os encontros de 

chanceleres, que presidem as Comissões Mistas, bem como emitem comunicados que 

consolidam posições comuns sobre temas políticos, quer quando das “Comistas”, quer em 

outras oportunidades, como em paralelo às Assembléias Gerais das Nações Unidas. 

Ocorreram, até o presente, cinco Comissões Mistas: I Comista – 05 de março de 2004, Nova 

Délhi; II Comista – 03 de março de 2005, Cidade do Cabo; III Comista – 30 de março de 

2006, Rio de Janeiro; IV Comista – 16 e 17 de julho de 2007, Nova Délhi; e V Comista – 11 

de maio de 2008, Somerset West. 

 De modo geral, as Comistas têm ocorrido no primeiro semestre de cada ano e as 

reuniões de Cúpula no segundo, mas não existe de fato nenhuma regra ordenando esse 

funcionamento, foi algo que se estabeleceu na prática. 

Além disso, ocorrem as visitas oficiais de ambos os lados e a assinatura de diversos 

acordos, em número crescente com o passar do tempo, para viabilizar a sua concretização. 

Dessa iniciativa, resultaram ações tanto na esfera multilateral quanto bilateral/trilateral7. 

Exemplos disso são o G–4, que busca uma reforma do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, e o G–20, cujo foco de atuação é a negociação agrícola desenvolvida na OMC. No 

âmbito bilateral, existem acordos nas áreas da defesa, de saúde, comércio e energia entre 

outros. 

Nesse sentido, o ministro das Relações Exteriores do Brasil Celso Amorim visita a 

Índia três meses após a assinatura da Declaração de Brasília. A seguir, dois meses depois, é a 

vez do ministro da Defesa do Brasil, José Viegas Filho, visitar Nova Délhi e firmar um acordo 

na área da defesa entre os dois países, Acordo entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo a República da Índia sobre Cooperação em Assuntos Relativos à Defesa, 

que entrou em vigor em 2006. 

                                                
7 A África do Sul participa de alguns acordos. 
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Já no início de 2004, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a Índia como 

convidado a participar das celebrações do Dia da República, ocorrido em 26 de janeiro, 

quando foi acompanhado dos ministros das Relações Exteriores Celso Amorim e do 

Comércio Exterior Fernando Furlan. Em março desse mesmo ano, o ministro Celso Amorim 

volta à Nova Délhi para participar da Reunião da Comissão Trilateral do Ibas. 

Da parte indiana, o ministro das Relações Exteriores Yashwant Sinhá veio ao Brasil 

em junho de 2003 para firmar a Declaração de Brasília. Nesse mesmo ano, duas outras visitas 

oficiais foram realizadas, uma em julho, pelo ministro da Defesa George Fernandes, e outra 

em dezembro, pelo ministro da Lei e da Justiça Arun Jaitley.  

 Em junho de 2004, Kamal Nath, ministro do Comércio e da Indústria veio a São Paulo 

para participar da XI Conferência da Unctad. Em dezembro, uma delegação liderada pelo 

ministro do Desenvolvimento de Recursos Humanos M. A. A. Fatmi participou do Fourth 

Meeting of the High Level Group on Education for All, organizado pela Unesco. 

 Com o objetivo promover ainda mais o desenvolvimento de relações amistosas e a 

cooperação entre os dois países, facilitando as viagens oficiais de seus nacionais, foi assinado 

um Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil 

e o Governo da República da Índia sobre isenção de Vistos para Portadores de Passaportes 

Diplomáticos, Oficiais e de Serviço. 

As visitas continuaram por todo o ano de 2005. O Brasil recebeu o ministro da Ciência 

e Tecnologia e Desenvolvimento Oceânico Kapil Sibal, que veio participar da Segunda 

Reunião Ministerial do Ibas, ocorrida em junho. Em julho, uma delegação liderada pelo 

ministro da Agricultura Sharad Pawar visitou a Instituto de Pesquisa genética da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Brasília, e uma usina de álcool em São 

Paulo. Um memorando de cooperação foi assinado entre a Embrapa e Indian Council of 

Agricultural Research (Icar). Em setembro, veio outra delegação indiana liderada pelo 

ministro da Ciência e Informação E. V. K. S. Elangovan para participar de uma conferência 

internacional sobre o café. Também nesse ano, a Índia recebeu novamente a visita do ministro 

das Relações Exteriores Celso Amorim para participar do Encontro Ministerial do G–20 em 

Nova Délhi. 

 A I Reunião de Cúpula do Fórum Ibas aconteceu em 2006, com os chefes de Estado 

dos três países em Brasília. Como resultado dessa reunião, os três países fizeram uma 

Declaração Conjunta com 64 tópicos, nos quais estabeleciam posições comuns sobre temas 

difíceis, tais como: a reforma das Nações Unidas e do seu Conselho de Segurança; o 

terrorismo internacional; as metas de desenvolvimento do milênio, iniciativa de ação contra a 
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fome e a pobreza; os direitos humanos; o desenvolvimento sustentável; o desarmamento e 

não-proliferação; o uso pacífico de energia nuclear; o Fundo Monetário Internacional; a 

Rodada de Doha; o Sistema Global de Preferência Comercial entre Países em 

Desenvolvimento (GSTP); e a propriedade intelectual.  

 Em relação à cooperação trilateral, passaram em revista iniciativas para a cooperação 

setorial trilateral, sendo esta considerada como um elemento central da cooperação Sul–Sul 

para a promoção do desenvolvimento econômico e social.  Os chefes de Estado e de Governo 

expressaram profunda satisfação com os novos e concretos resultados obtidos durante a 1a 

Cúpula Ibas nas áreas de Energia, Agricultura, Transportes Aéreos e Marítimos, Comércio, 

Ciência e Tecnologia e Sociedade da Informação e se declararam satisfeitos com o resultado 

do encontro. 

Contudo, houve crítica por parte da imprensa de que o resultado não tinha muita 

substância no curto prazo para o fortalecimento do comércio e dos investimentos mútuos 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 2006).    

Para fomentar o comércio entre os três países, foi assinado o Plano de Ação Ibas sobre 

Facilitação Comercial para Padrões, Regulamentação Técnica e Avaliação de 

Conformidade. Reafirmaram o total apoio e compromisso para o expedito de um grupo de 

trabalho para focalizar as modalidades para o vislumbrado Acordo Trilateral de Livre 

Comércio Índia–Mercosul–Sacu (DECLARAÇÃO CONJUNTA, 2006). 

Ainda no ano de 2006, além da visita do primeiro-ministro indiano Manmohan Singh, 

que veio participar da I Reunião de Cúpula do Fórum Ibas, visitaram o Brasil: o ministro para 

o Emprego Urbano e Mitigação da Pobreza, em janeiro; o ministro das Relações Exteriores 

Anand Sharma, em fevereiro, para o segundo encontro da Comissão Conjunta Brasil–Índia e, 

novamente em março, para participar da III Comista do Ibas; o ministro do Meio Ambiente e 

Florestas Namo Narain Meena, para participar da 8th Session of the Conference of the Parties 

to the Convention on Biological Diversity, em Curitiba; o Minister of State for Defence 

Production, em junho; o Minister of State for Food Processing Industries8; e, em setembro, o 

ministro da Ciência e Tecnologia visitou o Rio de Janeiro para participar do encontro dos 

ministros de Ciência e Tecnologia do G–77. 

  Nesse ano, foi assinado um acordo para criação de um Programa Executivo Cultural 

para o biênio 2006–2007, considerando que, através da cooperação na área cultural, 

aprofundariam a amizade e o conhecimento mútuo entre seus povos. Foi criado também o 

                                                
8 Considerando a falta de um Ministério brasileiro equivalente ao indiano, optou-se por não traduzi-los, 
deixando-os na forma utilizada pela Embaixada da Índia. 
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Programa de Intercâmbio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 

da República da Índia de Cooperação no Campo da Educação. Ainda para dar seguimento à 

aproximação cultural dos dois países, foi assinado, também em 2006, um Memorando de 

Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

da Índia com vistas à Implementação das “Semanas de Cultura Brasileira na Índia” e das 

“Semanas de Cultura Indiana no Brasil”. Segundo o documento, esse acordo advém do 

reconhecimento da necessidade de maiores contatos culturais entre seus povos. 

 Fora esse, o Brasil e a Índia assinaram um Memorando de Entendimento entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia para 

Cooperação na Área de Assentamentos Humanos, no qual se comprometem a intercambiar 

informações sobre moradia e assentamentos humanos com o objetivo de promover 

cooperação técnica para erradicar o déficit habitacional existente nos seus países.  

Incluindo a África do Sul, foi assinado um acordo trilateral, o Plano de Ação sobre 

Facilitação de Comércio em Normas, Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade 

com o intuito de prevenir e eliminar barreiras técnicas ao comércio, possibilitando o aumento 

do intercâmbio comercial entre si. 

A II Reunião de Cúpula do Fórum Ibas aconteceu em outubro de 2007, em Tshwane, a 

capital financeira da África do Sul. Nessa reunião, estabeleceu-se a periodicidade anual dessas 

reuniões, além de consolidar a prática da emissão de comunicado conjunto ao final de cada 

uma delas pelos chefes de Estado e de Governo. 

No final da reunião, como tem sido a praxe, emitiram uma declaração — a II 

Declaração Conjunta (2007) — com as suas posições sobre alguns temas da agenda 

internacional, em um documento contendo 52 tópicos. Sendo o conteúdo do bastante silmilar 

ao da I Declaração Conjunta (2006), sem muitas novidades. 

Nesse comunicado, os chefes de Estado e de Governo reiteraram a importância de 

fortalecer o sistema de governança global, reafirmando o seu comprometimento e a sua fé no 

multilateralismo, no qual as Nações Unidas possuiriam um papel proeminente. Entretanto, 

ressaltaram que o sistema internacional não poderia ser reordenado de forma significativa se 

as Nações Unidas não forem reformadas; enfatizaram que a reforma do Conselho de 

Segurança é fundamental para assegurar que as Nações Unidas reflitam a realidade 

contemporânea; expressaram seu total apoio a uma reforma genuína e à expansão do 

Conselho de Segurança, cujo quadro deveria ser integrado por um número maior de membros 

permanentes e não-permanentes, garantindo maior participação dos países em 
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desenvolvimento em ambas as categorias. Para isso, é necessário que as negociações 

intergovernamentais comecem imediatamente. 

Em relação às armas nucleares o posicionamento do grupo é pela completa eliminação 

desse tipo de armamento, e os membros expressaram sua preocupação pela falta de progresso 

na consecução dessa meta. Entretanto, defendem o uso pacífico da energia nuclear sob a 

salvaguarda da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e se comprometeram a 

explorar formas de cooperação para esse fim. 

Os líderes fizeram ainda um apelo à comunidade internacional para que trabalhem em 

conjunto para combater a mudança climática de acordo com as regras estabelecidas pela 

Convenção sobre Mudança Climática das Nações Unidas. Além disso, defenderam a adoção 

de metas mais ambiciosas por parte dos países desenvolvidos para diminuição da emissão de 

gases que aumentam o efeito estufa.  

Em virtude do reconhecimento da existência de muitas características comuns nas 

áreas econômica e social, deram boas-vidas à preparação de uma Estratégia Integrada de 

Desenvolvimento Social Ibas, a qual deverá ser construída com base nas melhores práticas 

existentes nos três países, servindo como “padrão” para cooperação Sul–Sul. 

Integrava ainda a Declaração Conjunta um tópico sobre a importância de se incorporar 

a dimensão do desenvolvimento às discussões internacionais concernentes à propriedade 

intelectual. Alegaram que a propriedade intelectual não é um fim em si, mas um instrumento 

para incentivar a inovação tecnológica, industrial e o desenvolvimento social e econômico. 

Defenderam a importância do papel que a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem tendo 

na discussão dos impactos da proteção da propriedade intelectual na saúde pública e no acesso 

aos medicamentos. 

Outro tópico dessa Declaração tratava da possibilidade de um acordo trilateral 

envolvendo o Mercosul, a União Aduaneira da África Austral (Sacu) e a Índia. Esse acordo, 

se concretizado, formaria a maior área de livre comércio do mundo em desenvolvimento, com 

quase 1,5 bilhão de pessoas e um PIB de mais de 2 trilhões de dólares. 

Entretanto, como essa área de livre comércio não estaria restrita apenas aos membros 

do Ibas, o presidente Lula se comprometeu a tentar atrair os outros integrantes do Mercosul 

para assinar acordos comerciais com os dois países. Ele pediu que o presidente da África do 

Sul, Mbeki, fizesse o mesmo com os países da União Aduaneira da África Austral (que reúne 

África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia, Suazilândia), esforço ao qual a Índia se uniria 

individualmente. 
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Os chefes de Estado e de Governo se pronunciaram ainda sobre a importância de se ter 

uma cooperação setorial vibrante como forma de fornecer uma fundação firme para o Fórum 

Ibas. 

Foram assinados ainda seis memorandos de entendimento entre os governos do Brasil, 

da Índia e da África do Sul para cooperação nas áreas da Administração Pública e 

Governança, Cultura, Educação Superior, Temas Sociais, Recursos Eólicos, Saúde e 

Medicina. 

No ano de 2007, o ritmo das visitas oficiais continua intenso. Em fevereiro, o Brasil 

recebe a visita do então ministro da Saúde e do Bem-Estar da Família da Índia, Anbumani 

Ramadoss. Em abril, o ministro da Energia Sushil Kumar Shinde vem ao Brasil e, nesse 

mesmo mês, o ministro Celso Amorim vai à Índia para participar de reuniões sobre a Rodada 

de Doha da OMC e da III Reunião da Comissão Mista Brasil–Índia. Em maio, vai a São Paulo 

e a Brasília o presidente da Organização de Pesquisa Espacial da Índia (ISRO), G. Madhavan 

Nair; e, em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai à Índia. Em julho, ocorre a IV 

Reunião da Comissão Trilateral do Ibas, em Nova Délhi, com a delegação brasileira chefiada 

pelo ministro Celso Amorim. Em outubro, o ministro da Saúde brasileiro, José Gomes 

Temporão, vai à Índia, em novembro, uma delegação do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento participa da 39ª Sessão do Codex Alimentarius, na Índia. E, em dezembro, o 

ministro indiano das Energias Novas e Renováveis, Mittal Muttenwar, vai a Brasília. 

 No ano seguinte, em maio de 2008, o Ibas realizou sua V Reunião Ministerial e XII 

Reunião de Pontos Focais e, em 15 de outubro, em Nova Délhi, ocorreu a III Cúpula de 

chefes de Estado e de Governo.  

 Ademais, já foram assinados e encontram-se em fase de aprovação para ratificação os 

seguintes instrumentos: Acordo Trilateral em Transporte Aéreo; Acordo Trilateral em 

Navegação Mercante e outros Assuntos relacionados ao Transporte Marítimo; Acordo de 

Estrutura da Cooperação em Sociedade da Informação; Memorando de Entendimento para 

Cooperação Trilateral em Agricultura e Áreas Afins; Memorando de Entendimento para o 

Estabelecimento de Força-Tarefa Trilateral sobre Combustíveis; e Acordo de Cooperação 

das Administrações Aduaneiras e Tributárias da Índia, do Brasil e da África do Sul. 

 Todas essas visitas, reuniões, assinaturas de acordos contribuem para o 

desenvolvimento e preservação da ideologia da aliança. Os comunicados conjuntos emitidos 

após as Reuniões de Cúpula expressam bem essa função. Os países constroem e assumem 

posições conjuntas sobre diversos temas da agenda internacional, delineando assim a sua 
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identidade, fator importante para coesão do grupo, de acordo com George Liska, cuja teoria 

foi discutida no capítulo primeiro.  

Como se percebe, o Fórum Ibas é uma grande plataforma na qual se origina a 

cooperação entre os três países, irradiando-se por diversas áreas e arenas. A análise da 

evolução do grupo pode ser feita a partir de três indicadores: o reforço da cooperação nos 

fóruns internacionais, o desenvolvimento de projetos conjuntos e a ajuda para países mais 

pobres. Para isso, serão analisados o Fundo Ibas, o G–4, o G–20 e as cooperações setoriais 

nas áreas do comércio, fármacos e agricultura.  

 

3.3 Fundo Ibas 

 

 Entre as ações desenvolvidas pelo Fórum Ibas está o Fundo Ibas de Combate à Fome e 

à Pobreza, constituído em 2004, cuja pretensão é a de se tornar um exemplo de como países 

de menor desenvolvimento relativo podem obter benefícios das experiências de outros países 

em desenvolvimento (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2007a). 

 De acordo com o New York Communiqué, para a criação do Fundo Ibas, considerou-se 

que, na falta de novos e audaciosos esforços para promover e financiar a implantação de 

estratégias de combate à fome e à pobreza, a comunidade internacional não conseguirá atingir 

as Metas de Desenvolvimento do Milênio até 2015, pelo menos é o que os dados recentes 

demonstram. Nesse contexto, os três países enfatizaram seu compromisso de cooperar com o 

desenvolvimento e a implementação de novos projetos, que possam ser copiados, para a 

redução da pobreza e da fome, na medida em que melhorem o acesso à educação, à saúde e ao 

saneamento básico. Inclusive identificando projetos-modelos e boas práticas nas áreas 

mencionadas acima, para serem difundidos tanto na esfera regional quanto internacional, 

como exemplos concretos de avanços das Metas do Milênio. Como demonstração de seu 

comprometimento, Índia, Brasil e África do Sul fariam contribuições para essa iniciativa no 

sentido facilitar o começo dos projetos. Os três países convidaram outros países interessados a 

também se envolver, assim como gostariam de contar com o apoio do setor privado e da 

sociedade civil. As contribuições dos três países são no valor de 1 milhão de dólares por ano.  

Os recursos do Fundo já financiaram dois projetos: um no Haiti, que envolve um 

trabalho com a comunidade na coleta e reciclagem de lixo na favela de Carrefour Feuilles, na 

capital do país, e o outro sobre o desenvolvimento da agricultura e pecuária familiar na 

Guiné-Bissau (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2008). 
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Sublinharam que a cooperação técnica a ser provida ao Governo da Guiné-
Bissau compreende atividades que visam à erradicação da pobreza e da 
fome, como contribuição para a implementação das Metas do Milênio. 
Enfatizaram a importância de se dar maior divulgação, junto à comunidade 
internacional, do Fundo Ibas e de seu papel na promoção da cooperação 
Sul–Sul (IBSA DIALOGUE FORUM, 2004). 
 

 Em dezembro de 2006, o Fundo recebeu o Prêmio Parceria Sul–Sul (South–South 

Partnership Award), na categoria Aliança Sul–Sul, prêmio este instituído pelas Nações Unidas 

para distinguir esforços de países em desenvolvimento em prol de outros países em 

desenvolvimento. O Fundo Ibas foi considerado modelo de cooperação entre países em 

desenvolvimento. O subsecretário-geral de Cooperação e Comunidades Brasileiras no 

Exterior do Itamaraty, Ruy Nogueira, informou que o projeto no Haiti tem o custo estimado 

de US$ 550 mil e o projeto na Guiné-Bissau tem o valor de US$ 800 mil. Investimentos 

relativamente modestos, mas que trouxeram muitos benefícios às populações pobres dos dois 

países (LANDIN, 2006). 

Fazendo uma análise da criação do Fundo Ibas, dentro do contexto de cooperação 

envolvendo os três países-membros, pode-se observar que sua função para o grupo vai além 

da ajuda a países menos desenvolvidos. De certa forma, essa iniciativa contribui para 

reafirmar a identidade que o grupo pretende imprimir e o modo como pretende ser visto pelos 

demais atores do sistema internacional, tentando demonstrar a importância da solidariedade 

entre os países do sul e assim ganhar simpatia e apoio, como também mostrar que é possível 

que os países em desenvolvimento possam se ajudar, fazendo disso não só uma questão 

retórica, mas colocando-a em prática.  No discurso do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula 

da Silva na abertura da II Reunião de Cúpula do Fórum Ibas, ficam claras essas intenções: 

O Fundo Ibas para Combate à Fome e à Pobreza é um motivo de orgulho. 
Traduz, de forma concreta, uma nova proposta de solidariedade 
internacional. Somos países em desenvolvimento que unem suas forças 
para ajudar os mais pobres. Provamos que não é preciso ser rico para ser 
solidário (SILVA, 2007). 

Não seria contraditório apontar que existe certo pragmatismo na ideologia adotada, 

principalmente se for considerado o desejo tanto do Brasil como da Índia de se tornarem 

potências de maior grandeza, mas que precisam para isso enfrentar a resistência das atuais 

grandes potências. Sendo assim, se não podem contar com o apoio destas, precisam do 

suporte dos países menos desenvolvidos. Colocando-se como mais uma alternativa, além da 

relação destes com os países do norte.   

 

3.4 A Reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
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 Na Declaração de Brasília, que instituiu o Ibas, a reforma das Nações Unidas e do 

Conselho de Segurança (CSNU) aparece como um dos primeiros tópicos do documento:  

4. Coincidiram na necessidade de reformar a Organização das Nações 
Unidas, em particular o Conselho de Segurança. A esse respeito, frisaram a 
necessidade de o Conselho ser expandido nas categorias de membros 
permanentes e não-permanentes, com participação de países em 
desenvolvimento, em ambas as categorias. Concordaram em conjugar 
esforços no sentido de aumentar a eficiência da Assembléia Geral e do 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (DECLARAÇÃO DE 
BRASÍLIA, 2003). 
 

As Nações Unidas é uma instituição que nasce, no final da Segunda Grande Guerra, 

por iniciativa da coalizão militar vencedora da guerra. O principal objetivo dessa organização 

seria a manutenção da paz e da segurança internacional. Foi criado, então, um Conselho de 

Segurança, cuja principal responsabilidade era a manutenção da paz, possuindo, para isso, a 

prerrogativa de, nos casos de ameaça contra a paz, ruptura da paz ou ato de agressão, definir 

e executar sanções militares, através da utilização de forças armadas que seriam 

disponibilizadas pelos Estados-membros. Esse conselho seria composto por cinco membros 

permanentes: Estados Unidos, URSS, França, Inglaterra e China e, até 1965, seis membros 

não-permanentes (SEITENFUS, 2000). Em 1965, os artigos 23 e 27 da Carta das Nações 

Unidas foram modificados para aumentar o número de membros não permanentes de seis para 

dez, dessa forma o Conselho passou a ser formado por 15 membros, composição mantida até 

hoje (KIRGIS, 1995). Essa foi a única modificação estrutural pela qual passou o Conselho até 

hoje. 

Contudo, se for adotada uma visão realista da criação do Conselho de Segurança, 

como sugere Castro (2005), perceber-se-á que:  

[...] a missão precípua do CSNU não é, necessariamente, manter a paz e a 
segurança internacional, como consta, idealmente, na Carta da ONU (...). 
Sua finalidade essencial é preservar os pilares da ordem mundial com 
modificações estruturais de unipolaridade após a extinção da URSS em 
1991, salvaguardando o status quo (CASTRO, 2005, p. 19). 
 

São inúmeras as críticas feitas a esse órgão, e não são recentes, do seu formato à forma 

como são tomadas as decisões. Na Declaração do Milênio (A/RES/55/2), uma resolução da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, em seu tópico VIII, que versa sobre o fortalecimento 

das Nações Unidas, fala-se em intensificar os esforços para realizar uma reforma abrangente 

do Conselho de Segurança, em todos os seus aspectos. Diversas são as propostas de reforma. 

Uma delas foi sugerida pelo G–4, grupo formado pelo Brasil, Índia, Alemanha e Japão. 
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Logo após a criação do Ibas, Brasil e Índia anunciaram que iriam apoiar-se 

mutuamente para obtenção de um assento permanente no CSNU (RITTER, 2003). No início 

de 2004, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a Índia e, conjuntamente com 

Alemanha e Japão, os dois países formularam uma proposta de reforma para Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, surgindo assim o G–4 (CORREIO BRAZILIENSE, 2006). 

 Entretanto, a candidatura brasileira a um assento permanente no Conselho de 

Segurança havia sido lançada oficialmente desde 1994, pelo então chanceler Celso Amorim, 

juntamente com um projeto de reforma do Conselho naquele mesmo ano. Entre os membros-

não permanentes, Brasil e Japão foram os países que ocuparam por mais tempo uma vaga no 

Conselho de Segurança, não obstante o Brasil ter ficado ausente do CSNU por vinte anos, 

entre 1968 e 1988. A primeira data coincidiu com a recusa brasileira em aderir ao TNP e a 

segunda marcou o retorno pleno da democracia ao País. O fim da Guerra Fria, 

concomitantemente ao fim do regime militar brasileiro, relançou um novo ciclo de 

participação brasileira nas discussões sobre a reforma do Conselho (LIMA, 2005). 

 

Quadro 4. Relação dos países e respectivo número de mandatos por ordem decrescente como 
membro não-permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e período de 
permanência do Brasil e da Índia. Perspectiva mundial comparada. 

Nº de 
ordem 

Países Nº de 
mandatos 

Períodos de permanência dos países em estudo¥ 

1.  Brasil 9 1946-47; 1951-52; 1954-55; 1963-64; 1967-68; 1988-89; 1993-94; 
1998-99; 2004-05 

2.  Japão 9  

3.  Argentina 8  

4.  Canadá 6  

5.  Colômbia 6  

6.  Índia 6 1950-51; 1967-68; 1972-73; 1977-78; 1984-85; 1991-92 

7.  Paquistão 6  

8.  Alemanha* 5  

9.  Egito 5  

10.  Itália 5  

11.  Países 
Baixos 

5  

12.  Polônia 5  

Fonte: MRE (2008) e ¥ ONU (2008) 
* Incluindo a Antiga RDA. 
 

De acordo com a proposta do G–4 para reforma do CSNU (A/60/L.46), os membros 

do Conselho deveriam ser eleitos com base nas suas contribuições para paz e segurança ao 
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longo do tempo, bem como pelo seu compromisso com as normas internacionais, mas 

observando a localização geográfica para que as vagas sejam distribuídas de forma equitativa, 

com representantes de todos os continentes do globo.  

O número de membros que o compõem deveria passar de 15 para 25, dos quais 11 

seriam membros permanentes e 14 membros não-permanentes. Esses novos membros 

deveriam ser eleitos de acordo com o seguinte padrão: os seis novos permanentes deveriam 

ser dois países do continente africano, dois do continente asiático, um da América Latina e 

Caribe e um da Europa Ocidental; os quatro novos não-permanentes deveriam ser um país 

africano, um asiático, um do Leste Europeu e um da América Latina e Caribe. Esses novos 

membros inicialmente não teriam o direito ao veto. Evidentemente que, das seis novas vagas 

criadas para membros permanentes, quatro seriam preenchidas pelos membros do Grupo.  

A justificativa apresentada pelo G–4 para essa reforma é de que a expansão do 

Conselho de Segurança deveria ser feita para que refletir melhor a atual conjuntura 

internacional, estabelecendo assim um novo equilíbrio de forças, capaz de aumentar a 

capacidade do Conselho de Segurança de atender às visões e às necessidades de todos os 

Estados-membros, particularmente dos países em desenvolvimentos, e assegurar a adoção de 

melhores métodos de trabalho. Segundo LIMA (2005, p. 39): “para o Brasil, a legitimidade 

do Conselho de Segurança depende da ampliação de sua representatividade política, de 

forma a adequar a estrutura decisória do órgão às realidades políticas do atual sistema 

internacional”.  

O pleito desses países para ser representante de suas regiões sofre algumas objeções. 

No caso brasileiro, sua candidatura enfrenta a oposição da Argentina, do Chile e também do 

México. A Índia sofre objeção do Paquistão e da China. A Itália se opõe a candidatura da 

Alemanha, e a China, à do Japão (CHINA DAILY, 2005). Além disso, a proposta desses 

países foi rejeitada por 46 membros da União Africana (UA), os quais se posicionaram no 

sentido de que, sem a expansão do direito de veto, não apoiariam nenhuma reforma e 

acabaram criando a sua própria proposta (XINHUA, 2005). O posicionamento dos países 

africanos complica bastante a situação do G–4, considerando que a aprovação de qualquer 

proposta para reforma do CSNU requer o voto de dois terços dos 191 membros das Nações 

Unidas, além da ratificação de todos os membros permanente do Conselho. 

Em agosto de 2007, na 4ª Comissão Mista do Foro de Diálogo Trilateral Ibas, a 

ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Dlamini-Zuma, que faz parte da UA, 

declarou que, quando começarem as discussões na ONU, o G–4 negociará com a UA e deu a 

entender que os dois formulariam uma proposta conjunta: “Quando as discussões começarem 
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na ONU, podemos começar as negociações. Não será uma competição entre o G–4 e a UA, 

mas o resultado será algo entre os dois” (NOTÍCIAS DA ÍNDIA, 2007, p. 1). 

No caso brasileiro, dada a quase impossibilidade de articular uma posição regional 

comum, o tema tem sido abordado em contatos bilaterais, fora da América Latina, com países 

que também já manifestaram simpatia ou interesse nessa ampliação, tais como França, 

Alemanha, China, Índia e África do Sul. Mais recentemente, o governo Lula incluiu esse tema 

entre as prioridades de sua agenda política externa (LIMA, 2005, p. 40). 

Em julho de 2005, o subsecretário americano de Política Externa, R. Nichols Burns, 

perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado do Estados Unidos, descreveu a 

reforma das Nações Unidas como uma das questões mais importantes para os Estados Unidos, 

devendo ser considerada como um ferramenta essencial para o gerenciamento e 

implementação bem sucedida da política externa americana. Quanto à possibilidade de 

expansão do CSNU, argumentou que os EUA estavam abertos a considerar uma proposta de 

ampliação do Conselho, contudo a principal proposta de reforma deveria ser direcionada a 

torná-lo mais eficaz. Os Estados Unidos se opõem à proposta do G–4, embora continuem a 

apoiar um assento permanente para o Japão. Propõem ainda outros critérios além do equilíbrio 

geográfico como: PIB, população, capacidade militar, contribuições para manutenção da paz, 

compromisso com a democracia e os direitos humanos, contribuições financeiras para as 

Nações Unidas (THE AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 2005). 

China e Rússia, no dia 16 de maio de 2008, em um encontro da cúpula de ministros 

das Relações Exteriores do Bric se posicionaram favoravelmente à iniciativa do governo 

brasileiro de modificação da Carta das Nações Unidas e da sua inclusão como membro 

permanente do CSNU. Atualmente, o Brasil já conta com o apoio de quatro dos cinco 

membros permanentes (França, Grã-Bretanha, China e Rússia), os EUA são o único país a 

não se posicionar oficialmente a favor da candidatura brasileira (BRANT, 2008). Por outro 

lado, nessa mesma reunião, a China se posicionou contrariamente a candidatura da Índia a um 

assento permanente (CHAULIA, 2008). 

A obtenção do apoio chinês pode ser considerada uma conquista da diplomacia. Os 

chineses recepcionaram o lançamento da proposta de reforma elaborada pelo G–4 de forma 

bastante negativa, qualificando a proposta de perigosa, que feria o interesse dos países em 

desenvolvimento. A reação chinesa se deve, em parte, à sua oposição a candidatura do Japão a 

um assento permanente no Conselho de Segurança, tendo em vista a questão da ocupação 

japonesa da China na primeira metade do século XX ainda não ter sido totalmente resolvida 

pelos dois países, e essa é a razão alegada pelos oficiais chineses para se oporem a essa 
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demanda do Japão. Nessa época, os chineses apoiavam a proposta formulada pela Itália, 

México e Paquistão (RAMIREZ, 2005). 

Pode-se considerar a candidatura brasileira e indiana a um assento permanente do 

Conselho de Segurança como um caso paradigmático tanto em relação aos objetivos desses 

países no cenário internacional como à resistência que enfrentam. Como foi abordado 

inicialmente, o Conselho de Segurança, além de suas atribuições para manutenção da paz e da 

segurança internacionais, tinha função de preservar o status quo emergido do final da 

Segunda Guerra Mundial. Contudo, todas as transformações ocorridas nas últimas décadas 

fizeram com que essa estrutura começasse a ser contestada. No caso do G–4, por exemplo, 

Alemanha e Japão não são mais considerados inimigos e obtiveram um crescimento relevante 

de suas capacidades materiais. Por outro lado, Brasil e Índia, lideranças regionais em ascensão 

reivindicam também um novo lugar nesse cenário.  

O Conselho de Segurança é de fato o órgão restrito das Nações Unidas, 
que, tecnicamente, deve zelar, de forma coletiva, pela manutenção da paz. 
Assim, respeitando a unanimidade dos votos de seus membros permanentes, 
este pode chegar mesmo a aprovar o recurso à força, por meio de uma 
resolução de natureza normativa, ou seja, obrigatória para todos os 191 
países integrantes da ONU. Assim, ser membro permanente significa poder 
legislar em matéria de manutenção da paz, bem como poder evitar que 
determinada legislação possa ser adotada. Essa não é apenas uma questão 
de prestígio, mas um importante instrumento de poder no jogo 
internacional. A proposta brasileira traduz, portanto, sua evidente intenção 
de ser reconhecido como ator central no cenário internacional. Contudo, 
ela tem como mérito igualmente o de colocar na agenda as assimetrias do 
conselho e as necessidades de reavaliação de seu papel e de sua ampliação 
(BRANT, 2008). 

 

É interessante notar que a Índia e o Japão sofrem com a oposição chinesa, ao mesmo 

tempo em que esta apóia o Brasil. Os Estados Unidos, como foi dito, não apóiam a 

candidatura brasileira, nem a proposta do G–4, mas são favoráveis à entrada do Japão.  

Tal situação pode ser analisada da seguinte forma: nenhuma das duas grandes 

potências está disposta a abrir espaço em suas próprias regiões. O Brasil é interessante para os 

chineses na medida em que pode servir de contrapeso ao poder dos Estados Unidos no 

continente americano, ao mesmo tempo em que a emergência do Japão e da Índia pode 

significar o surgimento de uma ameaça ao seu poder na Ásia. O mesmo pode ser dito do 

Japão em relação à China, por isso o interesse norte-americano em apoiá-lo, para que possa 

balancear o poder chinês na região. Sendo assim, fica clara a política de contenção regional 

desenvolvida pelas duas grandes potências.  
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Como sugere Walt (1987), a proximidade geográfica faz com que aumente o 

sentimento de ameaça em relação à potência emergente, sendo necessário assim buscar 

formas de impedir a sua ascensão. Além disso, Nayar e Paul (2003) argumentam que, 

geralmente, as grandes potências já estabelecidas resistem à emergência de uma nova grande 

potência, pois acomodar outras nessa mesma posição significa diminuir a sua própria força, e, 

conseqüentemente, perder algum controle sobre sua própria segurança e bem-estar, a menos 

que esse Estado emergente aumente substancialmente as capacidades de alguma das grandes 

potências do sistema internacional. A relação entre Japão e os Estados Unidos poderia se 

enquadrar nessa situação, tendo em vista que os japoneses dependem dos americanos para a 

sua defesa e acabam servindo como base militar americana na região. 

É possível que a entrada de qualquer um dos três países — Brasil, Japão e Índia — 

dependa de uma negociação entre as grandes potências. A situação indiana é ainda mais difícil 

que a brasileira, considerando que não tem o apoio americano e sofre com a oposição chinesa. 

Por outro lado não é só da aceitação dos membros permanentes do Conselho de Segurança 

que dependem, são necessários dois terços dos 191 votos da Assembléia Geral. Por isso é tão 

importante a estratégia do Ibas de construir uma ideologia de representatividade dos países em 

desenvolvimento, ou seja, dos países do Sul, e se colocarem como possíveis parceiros no 

combate a dificuldades comuns, como tem acontecido com o Fundo Ibas. Talvez não seja 

mera coincidência os recursos do Fundo terem sido alocados primeiro num país da África, 

onde a proposta do G–4 tem sofrido objeções, e depois no Haiti, país no qual o Brasil lidera 

uma força de paz. Entretanto, é difícil saber o quanto as grandes potências estão 

comprometidas de fato ou não passa de retórica. Pode-se dizer, no entanto, que tanto a Índia 

quanto o Brasil precisam vencer dois desafios: primeiro conseguir a aprovação da proposta do 

G–4; segundo, conseguir o assento permanente como representantes de suas respectivas 

regiões.  

 

3.5 Brasil–Índia na OMC 

 

 Brasil e Índia possuem um histórico de cooperação e protagonismo nem sempre bem-

sucedido, nas negociações comerciais realizadas desde a criação do GATT até a OMC.  

Como destaca Valls (1997), os países em desenvolvimento (PED) participaram das 

negociações comerciais desde o início da criação do GATT em 1947. Dentre os membros 

signatários do acordo, quase a metade (11 de 23) eram PED. Pode-se dividir a atuação destes 

no GATT em três etapas: a primeira corresponderia ao período de 1947 até o início da década 
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de 1960, na qual foram privilegiadas as reduções tarifárias dos produtos industrializados 

produzidos nos países desenvolvidos. A segunda etapa iria do início dos anos 1960 até o 

início dos anos 1970, nesse período há um entendimento crescente entre os PED sobre a 

necessidade de se reordenar a economia mundial, de modo a diminuir a desigualdade de 

desenvolvimento entre o Norte e o Sul9. A terceira etapa é marcada pela diminuição da 

hegemonia americana no comércio mundial, utiliza-se com maior ênfase o conceito de 

reciprocidade, e os países desenvolvidos passam a adotar um maior número de medidas 

protecionistas. Por parte dos PED, estes passam a demandar dos países desenvolvidos uma 

contribuição efetiva para uma distribuição equitativa das riquezas mundiais e, liderados pelo 

Brasil, conseguem incluir uma cláusula formal de isenção quanto à reciprocidade, utilizando o 

conceito de tratamento diferenciado e mais favorável, entretanto alia-se à cláusula de isenção 

o princípio da graduação, ou seja, à medida que esses países se tornarem mais desenvolvidos 

os níveis de reciprocidade aumentarão. 

 Antes da Rodada do Uruguai, os países menos desenvolvidos se articulavam através 

do IGDC, existente desde o início do GATT, cuja liderança ficava sob a responsabilidade de 

Brasil, Índia, Argentina, Egito e a antiga Iugoslávia, com participações eventuais de Chile, 

Jamaica, Peru, Paquistão, Turquia, Israel e Uruguai. Esse grupo era menos institucionalizado 

e atuante no GATT do que o G–77 nas Nações Unidas, embora tenha conseguido transformar 

em regras algumas demandas provenientes da Unctad (GUIMARÃES, 2005). 

De acordo com Rothstein, boa parte da agenda do Sul era determinada 
pelos mais avançados países em desenvolvimento (Brasil e Índia). Mesmo 
quando ocorriam perdas por conta de determinado posicionamento nas 
negociações, os países em desenvolvimento mais avançados tinham 
geralmente os cercados assegurados entre si. Oxley também aponta o fato 
de que o IGDC não operava de maneira estruturada e boa parte das 
propostas era realizada pela liderança de Brasil e Índia. Desse modo, 
havia uma hierarquização dentro da coalizão. Os ganhos políticos da 
liderança eram maiores que os ganhos econômicos e davam motivação 
para que Brasil e Índia dessem conta de eventuais perdas com 
posicionamentos arriscados (GUIMARÃES, 2005, p 149). 
 

 Os líderes do IGDC já citados formaram, em 1982, o G–10, que questionava a agenda 

proposta pelos EUA para o lançamento de uma nova rodada, incluindo novos temas, como o 

dos serviços, da propriedade intelectual e dos investimentos. A contraproposta formulada pelo 

grupo incluía os temas da agricultura, dos têxteis e das manufaturas intensivas em mão-de-

obra. Havia um acordo implícito entre as duas partes: a aceitação da proposta de um lado 

                                                
9 A pressão dos PED será canalizada para a Unctad, onde vantagens comerciais podiam ser obtidas dos países 
desenvolvidos sem que fosse preciso regras de isenção em relação às concessões recíprocas. 
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estava condicionada a aceitação da proposta do outro. Ainda dentro dessa negociação, estava 

a proposta de criação de uma nova instituição — a OMC. Iniciou-se assim, a Rodada do 

Uruguai (OSTRY, 2002). 

  O GATT, ao longo dos seus 50 anos de existência, teve oito reuniões de negociações 

comerciais. A Rodada do Uruguai foi a última, realizada entre 1986 e 1994, e o resultado da 

Rodada mais longa foi a assinatura da Ata Final da Rodada do Uruguai de Negociações 

Multilaterais, em 15 de abril de 1994, por 117 representantes dos países. Apesar da resistência 

inicial esboçada por Brasil e Índia, no Mid-term Review da Rodada do Uruguai, realizado em 

Montreal, os países se alinharam aos EUA, não só na questão agrícola, como no que se referia 

aos novos temas. Aceitou-se então a redefinição dos mandatos acordados em Punta del Este 

para incluir, por exemplo, o estabelecimento através do GATT de novos padrões de proteção 

à propriedade intelectual (BATISTA, 1992). 

 Essa mudança de postura do Brasil e da Índia pode ser atribuída em parte à crise 

interna que assolava os dois países, decorrente do endividamento externo, tornando-os 

vulneráveis às pressões dos países mais desenvolvidos, dificultado a manutenção de sua 

postura inicial. Como destaca Batista (1992), os governos dos países credores, bem como as 

instituições internacionais (Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial) passaram exigir 

a abertura comercial unilateral como condição para a renegociação da dívida externa dos 

países em desenvolvimento.  

[...] os dois países acabaram aceitando o alargamento do GATT, conforme 
a concepção norte-americana, pois os Estados Unidos estavam utilizando 
medidas unilaterais desde 1984. Primeiramente, em 1988, o governo norte-
americano aplicou sanções contra o Brasil no caso das patentes 
farmacêuticas. Posteriormente, em maio de 1989, a Índia também foi objeto 
de retaliações. Além disso, a situação política interna dos dois países era 
preocupante, diminuindo a capacidade deles se posicionarem mais 
firmemente no plano internacional. Conseqüentemente, a parceria Índia–
Brasil enfraqueceu-se, resultando em uma falta de coordenação e de 
consultas mútuas que deixou poucos rastros de confiança entre os dois 
países. Assim, a posição dos países em desenvolvimento debilitava-se, 
enquanto os países industrializados viam oportunidades de obter vantagens 
nas negociações (CEPALUNI, 2005, p. 21). 
 

 Assim, além das vulnerabilidades internas e da pressão externa dos Estados Unidos, o 

G–10 não obteve êxito na manutenção de sua posição inicial também pela falta de articulação 

entre seus componentes. Até então, as posições indianas e brasileiras resultavam da 

convergência de entendimentos entre os dois países, mas não havia uma preocupação em 

articular melhor as posições, como veio a ser feito posteriormente na OMC. 
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Dessa forma, com a criação da OMC, Brasil e Índia continuaram a exercer um papel 

de liderança dos países em desenvolvimento, porém passaram a articular melhor os seus 

posicionamentos. As parcerias que haviam surgido a partir de uma “coincidência” de 

posições, passaram a ser frutos da concertação política entre os dois. Por conseguinte, em 

1996, a Índia convida o Brasil para participar, em Nova Délhi, da reunião preparatória para a 

Ministerial da OMC em Singapura, a ser realizada naquele mesmo ano. A Índia buscava uma 

articulação dos países em desenvolvimento sobre os “novos temas”, como investimentos, 

padrões trabalhistas e políticas de concorrência para compras governamentais. Havia certa 

divergência entre a posição indiana e a brasileira quanto ao tema dos investimentos, a Índia 

preferia que essa questão fosse tratada na Unctad, já o Brasil opinava que a matéria fosse 

tratada na OMC. Todavia, os dois países eram contrários à inclusão da cláusula social no 

comércio internacional (VIEIRA, 2007). 

Contudo, essa postura de articulação entre os dois países foi inconstante até a criação 

do Ibas. Se em Singapura houve essa busca por uma articulação entre os países em 

desenvolvimento, na Terceira Conferência Ministerial, em Seattle (1999), a Índia decidiu 

adotar outra estratégia e atuar de forma independente. Mesmo sendo um país ainda bastante 

protecionista, tinha como principal objetivo na OMC conseguir para as suas mercadorias, 

maior acesso aos mercados. Além disso, acreditava que, para colher os benefícios da abertura 

econômica de 1991, era necessário que os países desenvolvidos se empenhassem na 

implementação dos pontos negociados na Rodada do Uruguai (VIEIRA, 2007). 

Em novembro de 2001, os membros da OMC, em um encontro realizado no Catar, 

decidem lançar uma nova rodada de negociações multilaterais, conhecida como Rodada de 

Doha para o desenvolvimento, abrangendo a discussão dos temas da agricultura, dos serviços, 

do acesso a mercados com nova etapa de redução tarifária para produtos industriais, do 

aprofundamento de regras sobre anti-dumping, dos subsídios, dos acordos regionais, da 

propriedade intelectual e de novos temas, como investimentos, concorrência, transparência em 

compras governamentais, facilitação de comércio e comércio eletrônico, além de meio 

ambiente. A temática do desenvolvimento retorna fortalecida com negociações sobre a 

implementação dos acordos da Rodada do Uruguai, pequenas economias, dívida e finanças, 

transferência de tecnologia e tratamento especial e diferenciado, bem como a reestruturação 

da área de cooperação técnica (CORRÊA, 2002).  

Tendo em vista o fracasso da Rodada de Doha em 2001, Brasil e Índia, como 

representantes dos países em desenvolvimento, passam a fazer parte do novo grupo 

negociador interno da OMC, juntamente com os EUA, a UE, Austrália e Japão. Entretanto, 
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pode-se destacar nessa rodada um ponto vitorioso para Índia, Brasil e África do Sul. Na 

Declaração de Doha, sobre o tema da Saúde Pública e Trips, a atuação desses países, que 

contou com o apoio de outros países em desenvolvimento, foi essencial para que se 

conseguisse um texto favorável aos países em desenvolvimento (SOUSA, 2007). 

Em síntese, a Declaração afirma que o Acordo de Trips não se deve 
sobrepor a políticas de saúde pública, tais como as de combate à Aids e 
outras epidemias. O parágrafo central da Declaração indica que o Acordo 
de Trips não só pode, como deve ser interpretado e implementado de forma 
a apoiar o direito dos membros da OMC de proteger a saúde pública e 
promover o acesso a medicamentos para a sua população. A Declaração 
consolida a liberdade de determinar os motivos que podem gerar licenças 
compulsórias e deixa claro que o Acordo não limita a faculdade dos países 
estabelecerem seus próprios regimes de importação paralela (CARTA DE 
GENEBRA, 2002, p. 6). 
 

 Os governos dos PED têm a possibilidade de obter licenças para a produção de 

medicamentos para abastecer o mercado interno sem necessidade de consultar o detentor da 

patente. Ademais, desde 2003, têm a possibilidade de exportar os medicamentos genéricos 

produzidos localmente para outros países que sofrem com HIV/Aids, malária e tuberculose 

(SOUSA, 2007). 

 Outro tema caro aos países em desenvolvimento, o processo de reforma do setor 

agrícola, iniciado na Rodada do Uruguai, não só teve continuidade em Doha, como se 

aprofundou, visando sua completa integração às disciplinas multilaterais do comércio. Ao 

longo da existência do GATT, o setor agrícola não fazia parte das negociações, 

conseqüentemente, ao longo das décadas, as distorções no comércio internacional de produtos 

agrícolas foram sendo acumuladas, por parte dos países desenvolvidos, sob a forma de 

restrições quantitativas, barreiras tarifárias e não-tarifárias e subsídios elevados. Esse setor, de 

suma importância para as exportações dos países em desenvolvimento, necessita que as regras 

de comercialização sejam aperfeiçoadas, sendo essa questão extremamente relevante para os 

PED (CARTA DE GENEBRA, 2002). 

 O G–20 surge justamente para negociar a questão agrícola, na Reunião Ministerial de 

Cancun, em 2003. Nessa rodada, EUA e UE se aliaram e elaboraram uma proposta única para 

o tema da agricultura, bastante insatisfatória para os países em desenvolvimento, pois trazia 

poucas alterações nas políticas que vinham sendo praticadas até então (NARLIKAR; 

TUSSIE, 2004). 

 Em virtude da insatisfação generalizada dos países em desenvolvimento com a 

proposta apresentada por EUA e UE, o grupo conseguiu reunir países que adotavam tanto 
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uma postura liberalizante como defensiva em relação ao comércio agrícola. A começar pelos 

seus líderes, Brasil e Índia, cujos interesses são bastante diferentes.  

Enquanto o Brasil tem uma posição marcadamente demandante e ofensiva 
— ou seja, tem disposição de liberalizar ainda mais seu mercado doméstico 
no jogo de barganha multilateral —, a Índia possui uma posição defensiva, 
protecionista, em relação ao acesso a mercados para bens agrícolas 
(OLIVEIRA; ONUKI e OLIVEIRA, 2006, p. 466). 
 

Como sugere Tussie (2005), a origem dessa coalizão remonta à criação do Ibas em 

junho de 2003. Em seu discurso de abertura da Reunião Ministerial do Fórum de Diálogo 

Índia, Brasil e África do Sul (Ibas), realizada no Rio de Janeiro, no dia 30 de março de 2006, 

o ministro Celso Amorim afirma o mesmo:  

O melhor exemplo da importância da coordenação no âmbito do 
Ibas foi a criação do G–20 na OMC. Já disse isso em outras 
ocasiões, mas nunca é demais repetir: o G–20 provavelmente não 
teria sido possível se não existisse o clima de confiança política 
entre o Brasil, a Índia e a África do Sul. 

 

O G–20 é composto por 23 países, dos quais: cinco são africanos (África do Sul, 

Egito, Nigéria, Tanzânia e Zimbábue), seis do continente asiático (China, Índia, Indonésia, 

Paquistão, Filipinas e Tailândia) e doze da América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Cuba, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela). Destacando que, 

desde que a China se tornou membro da OMC, essa foi a primeira coalizão na qual se 

envolveu e assumiu um papel de liderança.  

 Na V Conferência Ministerial da OMC, realizada em Cancun, o principal objetivo do 

grupo era impedir um resultado predeterminado na Rodada e abrir espaço para as negociações 

no setor agrícola, o que de fato acabou acontecendo (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES, 2007b). Uma das principais diferenças entre o G–20 e as coalizões formadas 

pelos países em desenvolvimento anteriormente é que este não se limitou apenas a ser uma 

coalizão bloqueadora, possuindo uma agenda proativa, tipificada em sua proposta 

tecnicamente substantiva, capaz de combinar os interesses ofensivos e defensivos de seus 

componentes. Representou um novo exemplo de diplomacia proativa das potências 

emergentes, especialmente com Brasil, China e Índia. A proposta elaborada pelo grupo 

demandava dos países desenvolvidos um comprometimento com graus maiores de 

liberalização do que a proposta dos EUA e da UE havia desenhado (NARLIKAR; TUSSIE, 

2004). 

Em certa medida, o G–20, que se forma na reunião de Cancun, no México 
em 2003, representa um renascimento da coalizão terceiro-mundista agora, 
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porém, em torno dos interesses agrícolas dos países em desenvolvimento e 
na explicação da hipocrisia da posição negociadora dos países 
desenvolvidos. Para o Brasil, a criação do G–20, retomando a 
coordenação com a Índia, é uma oportunidade de mais uma vez 
desempenhar o papel de “intermediário indispensável” entre os “fracos” e 
os “fortes”. Por outro lado, a novidade para o Brasil, na negociação de 
Doha, é ser um demandeur na questão agrícola em função da alta 
competitividade das exportações brasileiras, além da manutenção de sua 
agenda negociadora tradicional, centrada no acesso a mercados e 
fortalecimento das normas multilaterais (LIMA, 2005, p. 43).  
 

  Essa coalizão possui um grande peso político e econômico, especialmente por 

representar quase 60% da população mundial, 70% dos agricultores do mundo e 26% das 

exportações agrícolas. Tal situação a diferencia das demais coalizões formadas por países em 

desenvolvimento que sofrem com o pequeno peso econômico dos seus membros. Sendo 

assim, a força inicial do G–20 residia na sua estrutura. Sendo bem difícil para EUA e UE 

ignorarem uma coalizão dessa envergadura. 

 
Tabela 3. Produção das principais commodities agrícolas (G–20), 2003. 

Produção em 
2003 (Mt) 

Soja Açúcar Milho Café Trigo Tabaco 

Argentina 34.818.552 1.800,000 15.040,000 - 14.430.000 126.000 

Bolívia 1.550.800 433.615 707.738 24.545 88.674 975 

Brasil  51.532.344 24.780.000 47.809.300 1.970.010 5.899.800 648.500 

Chile - 395.200 1.189.729 - 1.797.084 8.000 
China 16.500.368 11.111.800 114.175.000 21.000 86.100.250 2.307.578 
Cuba - 2.204.700 360.000 15.000 - 34.494 
Egito 17.000 1.500.000 6.400.000 - 6.150.000 - 
Guatemala 35.500 1.987.000 1.053.560 210.000 8.000 20.540 
Índia 6.800.000 22.140.000 14.800.000 275.000 65.129.300 595.000 
Indonésia 672.439 1.910.400 10.910.104 702.274 - 135.000 
México 75.686 5.239.900 19.652.416 310.861 3.000.000 21.895 
Nigéria 484.000 31.500 5.150.000 4.000 73.000 9.200 
Paquistão 10.000 4.004.000 1.275.000 - 19.210.200 94.900 
Paraguai 4.400.000 170.000 870.000 2.500 360.000 10.000 
Filipinas 700 2.237.000 4.478.173 110.000 - 51.000 
África do Sul 148.000 2.626.000 9.714.254 - 1.600.000 28.400 
Tanzânia 2.100 163.300 2.430.000 54.000 71.000 24.270 
Tailândia 267.748 6.631.000 4.500.000 53.703 800 65.000 
Uruguai 183.000 6.300 178.500 - 326.000 3.000 
Venezuela 3.799 500.000 1.504.800 81.887 152 5.320 
Zimbábue 83.139 554.000 802.664 5.820 130.000 178.408 
G–20 117.585.175 90.425.715 263.001.238 3.840.600 204.474.260 4.367.480 
Resto do 
Mundo 

2.873.716 22.859.810 73.130.232 2.486.274 171.932.965 1.025.321 

G–20/Mundo 62,1% 61,9% 41,2% 49,3% 36,8% 70,5% 
Fonte: Institute for International Trade Negotiations (Icone)/FAO 
 

Entretanto a questão agrícola acabou não entrando em negociação nessa rodada. 

Admitidamente, as questões de Singapura surgiram como o deal-breaker, mas a introdução 

desse tema no último dia foi uma surpresa para todos. Tanto durante a preparação para 
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Cancun quanto durante a Conferência, todos argumentavam que o tema da agricultura seria o 

verdadeiro deal-breaker da Conferência (NARLIKAR; TUSSIE, 2004). Como destaca 

Ricupero (2003), a razão imediata da ruptura foi o fato de japoneses e coreanos não aceitarem 

a recusa por parte de quase uma centena de países de negociar um acordo sobre 

investimentos. Contudo, a situação de Cancun tem se repetido ao longo de várias rodadas, 

desde a época do GATT:   

Não se pode negar, no entanto, que Cancun confirmou o dilema no qual se 
debate o sistema mundial de comércio. Em contraste com a tranqüilidade 
dos seus primeiros 40 anos (de 1947 a 1987), nos últimos 15 registraram-se 
já quatro reuniões ministeriais que terminaram em fracasso: Montreal 
(dezembro de 1988), Bruxelas (dezembro de 1990), Seattle (novembro de 
1999) e Cancun (setembro de 2003). Com exceção de Seattle, todas as 
demais falharam por causa da agricultura. Para quem participou como 
negociador das duas primeiras, na Rodada do Uruguai, a mais recente 
parece estranhamente obedecer ao mesmo “script”. Com uma única 
diferença de monta: desta vez, os EUA se bandearam para o campo 
protecionista e, se persistirem no infeliz caminho da lei agrícola de 2002, 
arriscam converter-se em obstáculo igual ou maior que a Europa à 
liberalização do comércio agrícola (RICUPERO, 2003). 

 
 Porém, a falta de resultados em Cancun não desagregou o grupo. O G–20 voltou-se à 

realização de consultas técnicas e políticas para imprimir mais dinamismo às negociações. 

Nesse sentido, foram realizadas diversas Reuniões Ministeriais do Grupo: Cancun, setembro 

de 2003; Brasília, dezembro de 2003; São Paulo, junho de 2004; Nova Délhi, março de 2005; 

Bhurban, setembro de 2005; Genebra, outubro e novembro de 2005; Rio de Janeiro, setembro 

de 2006; Nova Délhi, abril de 2007. E também reuniões técnicas para discussão de propostas 

específicas no contexto das negociações sobre a agricultura na OMC e para a preparação de 

documentos técnicos, em apoio à posição comum adotada pelo grupo (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, 2007b). 

Não é exagero afirmar que a emergência do G–20 alterou a maneira como 
se tomam decisões na OMC. O procedimento que a OMC herdou do GATT 
partia de uma matriz, segunda a qual as grandes decisões eram tomadas no 
interior do sistema, no QUAD, mais especificamente entre os Estados 
Unidos e Comunidade Européia, e daí se irradiavam por cooptação para as 
demais esferas. Desde que o G–20 se consolidou, criou-se de forma 
simétrica um processo de gestação de consensos mais amplo. É em busca 
do encontro dessas linhas de consenso que se está organizando agora o 
processo negociador. A gestação de consensos assume, portanto, uma base 
muito mais eqüitativa, de linhas que partem simultaneamente de diversos 
pontos do sistema. Esse é um ganho significativo com vistas à 
democratização do processo decisório na OMC (CORRÊA, 2004). 
 

Buscando reiniciar as negociações, Washington, trabalhando em conjunto com 

Bruxelas, fez do Brasil e da Índia parte essencial da negociação agrícola. Assim, em abril de 
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2004, um grupo informal composto por Brasil, Índia, Estados Unidos, União Européia e 

Austrália foi formado; e, a partir de consultas a esse grupo, o presidente do Comitê de 

Negociações Agrícola, Tim Groser, propôs um texto sobre o tema da agricultura para ser 

apresentado ao framework de julho (BELLO; KWA, 2004).  

Em 2004, conseguiu-se chegar a um acordo entre os membros da OMC para dar 

continuidade às negociações para abertura comercial. As diretrizes básicas para o avanço da 

Rodada de Doha, traçadas pelos países-membros do grupo foram: eliminação de subsídios e 

reforma dos mecanismos de crédito oferecidos pelos países ricos à produção agrícola para 

exportação e para a produção doméstica e o corte de tarifas de importação. Em dezembro de 

2005, foi realizada a Conferência Ministerial de Hong Kong, com o objetivo de implementar 

os acordos até então alcançados e assim avançar a rodada. Apesar de forte oposição dos países 

desenvolvidos, na declaração final da conferência foi estipulado um prazo, até abril de 2006, 

para “disciplinar” os créditos e subsídios aos exportadores e os programas de garantias de 

preços aos produtores, entre outras questões ligadas à área agrícola. O fato de se ter 

conseguido estabelecer esse prazo foi visto pelo ministro Celso Amorim (2007) como um 

exemplo das mudanças ocorridas nas negociações comerciais com a criação do G–20.  

No dia 24 de julho de 2006, o acordo ainda não tinha sido cumprido, o que levou o 

diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, a suspender as negociações, em virtude do impasse que 

levou ao encerramento de um encontro entre os representantes dos principais países 

envolvidos na Rodada — Brasil, Índia, Austrália, União Européia, Japão e EUA. No entanto, 

em junho de 2007, Brasil, Índia, União Européia e EUA se reuniram na cidade de Potsdam, na 

Alemanha, para tentar retomar as negociações, mais uma vez sem sucesso. Brasil e Índia se 

retiraram dois dias antes da data prevista para o término do encontro (ALBUQUERQUE, 

2007). 

A mais recente rodada de negociação ocorrida em Genebra, em julho de 2008, 

terminou sem acordo entre os países e acabou expondo uma das fragilidades do grupo: as 

posições divergentes de seus líderes. A posição demandante e ofensiva do Brasil acabou 

sobressaindo, e o País acenou com a aceitação da proposta dos países desenvolvidos, postura 

contrária a dos indianos e de outros membros do grupo como a Argentina, que qualificou a 

atitude brasileira como traição. A diplomacia brasileira tratou de se defender, nas palavras do 

presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva:  

O Brasil não quebrou solidariedade nenhuma. Participamos do G–20, 
queremos que o acordo seja de interesse do G–20, mas vocês hão de convir 
que dentro do G–20 temos assimetrias e disparidades enormes entre os 
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países. Os interesses dos países não são os mesmos, embora nós precisemos 
encontrar um denominador comum (apud RATTNER, 2008). 
 

As negociações sobre o etanol, de sumo interesse para o Brasil, podem ter motivado o 

País a adotar essa posição, mesmo sabendo que não era apoiado pelos demais membros do 

grupo, visto que tal negociação estava condicionada às negociações globais. Um dos objetivos 

brasileiros na Rodada de Doha era incluir o etanol dentro de uma lista de produtos ambientais, 

responsáveis por conter as mudanças climáticas e preservar o meio ambiente, e por isso 

deveriam gozar de livre acesso a todos os mercados, em vez de serem submetidos aos cortes 

gerais de tarifas de importação (BIZZOTO, 2008).  

 Os países em desenvolvimento receberam de forma positiva a criação do G–20, 

contudo sentem certa apreensão pelo fato dos líderes do grupo serem agroexportadores, como 

é o caso do Brasil, e também, porque o principal foco do grupo seria acabar com o sistema de 

subsídios americano e europeu e diminuir as tarifas para garantir o acesso de seus produtos a 

esses mercados. Muitos países, entre eles a Indonésia, preocupam-se que o G–20 esteja menos 

preocupado em proteger o mercado dos PED e os pequenos agricultores dos preços baixos das 

importações. Sendo assim, o G–33 continua a buscar propostas de proteção para os “produtos 

especiais” e com “mecanismos especiais de salvaguarda”. Além desses, outros países 

discordam da estratégia do G–20 enquanto defesa dos países em desenvolvimento, o que 

levou à formação do G–90 — composto por países do Grupo Africano, do Grupo Afro-

Caribenho do Pacífico (ACP) e dos países menos desenvolvidos (LDC) — que se uniu para 

bloquear as “Novas Questões” sobre investimentos. Muitos desses países acreditam que o G–

20 falhou como líder dos países em desenvolvimento (BELLO; KWA, 2004). 

  Independentemente de serem ou não líderes dos países em desenvolvimento, essa é a 

imagem que o grupo busca construir para conquistar o apoio dos demais PED, para maior 

equilíbrio nas negociações comerciais. Embora não tenha sido capaz de angariar todo o apoio 

desejado, o grupo está bastante consolidado, os países desenvolvidos reconhecem o seu 

potencial no setor agrícola. Não é por acaso que Brasil e Índia fazem parte hoje do grupo 

informal de negociações composto também por EUA, UE, Japão e Austrália, pois sem eles 

não se poderia chegar a um acordo multilateral.  

 Narlikar e Tussie (2004) enfatizam o aprendizado social alcançado em mais de duas 

décadas de negociações como principal fator explicativo para o sucesso do grupo. Sem querer 

desprezar o aprendizado social, reconhecendo a sua relevância na construção das estratégias 

de negociação, hoje fruto de consultas políticas e técnicas, melhor estruturadas, acredita-se 

que o principal fator explicativo para a coesão e sobrevivência do grupo é o seu peso no 
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contexto do setor agrícola, é a sua capacidade material, que o fez resistir às investidas 

americanas bilaterais, às ofertas de “cenouras”, como as próprias autoras destacaram. 

 Pascal Lamy, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, declarou que vê a estratégia 

brasileira nas negociações de Doha e a criação do G–20 de forma positiva. Para ele, a 

estratégia brasileira está bem construída, combinando a dimensão geopolítica com as 

vantagens comparativas do País — no caso, a produção agrícola —, ou seja, tornar-se uma 

força de transformação geopolítica e ainda obter vantagens com isso. Chama atenção também 

para o ganho de capacidade do Brasil nos últimos anos, destacando indicadores como o 

superávit comercial e a valorização da moeda brasileira, que nos últimos cinco anos dobrou de 

valor em relação ao dólar. Além disso, em conjunto com a China e a Índia, conseguiu mudar o 

equilíbrio de forças nas negociações internacionais. Antes, as negociações se davam entre o 

Norte, rico, e o Sul, pobre, com pouca capacidade de direcionar a agenda. Agora essas 

potências emergentes desejam fazer parte do processo de tomada de decisão de forma mais 

efetiva. Se a agricultura é hoje o principal tema de negociação na OMC, não é para atender 

uma demanda dos EUA, UE e do Japão, e sim porque interessa às emergentes. Esse novo 

posicionamento nas negociações se reflete também nas discussões sobre a reforma do 

Conselho de Segurança da ONU, que numa análise mais abrangente é fruto da inadequação 

dessas estruturas à nova realidade internacional (NINIO, 2007). 

  Para entender os esforços de Brasil e Índia na tentativa de harmonizar interesses 

divergentes na questão agrícola, deve-se então considerar que ambos reconhecem a 

necessidade de se unir para equilibrar melhor as forças nas negociações comerciais e criar 

regimes mais favoráveis, como também o interesse em se tornar não só líderes regionais, mas 

de fazerem parte do restrito rol das grandes potências.     

 

3.6 Cooperação Setorial 

 

 A atuação do Ibas tem-se concentrado em três áreas principais: concertação de 

posições sobre temas da agenda internacional, cooperação técnica em benefício de países em 

desenvolvimento por meio do Fundo Ibas e cooperação econômico-comercial e científico-

tecnológica. Depois de abordar as questões referentes à concertação de posições na arena 

multilateral e o Fundo Ibas, resta agora fazer uma breve análise sobre o último ponto e seu 

impacto na cooperação Brasil–Índia.  

  De acordo com as Declarações Conjuntas elaboradas ao final das Reuniões de Cúpula 

do Fórum Ibas, a cooperação setorial Sul–Sul é vista como um importante instrumento de 
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desenvolvimento econômico e social, e o Fórum de Diálogo, criado pelos três países, o 

responsável por promover essa cooperação, fornecendo-lhe a estrutura. Para isso, foram 

envolvidos diversos setores da Administração Pública dos três países, a fim de que trocassem 

informações e identificassem setores viáveis para cooperação. Foram formados 16 grupos de 

trabalho, nas seguintes áreas: 1 – Administração Pública; 2 – Administração Tributária – 

Receitas; 3 – Agricultura; 4 – Assentamentos Humanos; 5 – Ciência e Tecnologia (e Pesquisa 

Antártica); 6 – Comércio e Investimentos; 7 – Cultura; 8 – Defesa; 9 – Desenvolvimento 

Social; 10 – Educação (incluindo Academias Diplomáticas e Cooperação Esportiva); 11 – 

Energia; 12 – Meio Ambiente e Mudança Climática; 13 – Saúde; 14 – Sociedade da 

Informação; 15 – Transporte; e 16 – Turismo. Vários acordos foram assinados com intuito de 

balizar juridicamente o relacionamento trilateral, que não serão repetidos nesta parte por já 

terem sido identificados ao longo do trabalho. Será feita a análise dos resultados e 

potencialidades da cooperação nas seguintes áreas: comércio, fármacos e agricultura. 

 

3.6.1 Comércio 

 

 A busca por novos parceiros comerciais, como foi visto no capítulo sobre a Índia, foi o 

primeiro ponto que despertou o interesse entre os dois países e, no primeiro momento, mais 

por uma iniciativa indiana do que brasileira. Enquanto o Brasil, após a sua abertura comercial, 

ficou envolvido com a criação do Mercosul, o Estado indiano, em virtude do seu contexto 

regional, precisou buscar parcerias em outras regiões. Até hoje, a Índia não faz parte de 

nenhum bloco comercial. De acordo com Vieira (2007), um dos objetivos da Índia era 

estabelecer acordos bilaterais de livre comércio antes da formação de um bloco comercial 

único na América Latina. 

 Em maio de 2001, o governo indiano procurou o brasileiro manifestando interesse 

num acordo bilateral. A resposta brasileira foi de que já não haveria tempo para isso, pois 

desde o começo daquele mês, os sócios do Mercosul só poderiam negociar em bloco. Por isso, 

o interesse passou a ser pela região (MANCINI, 2001). Com o advento do Ibas, logra-se a 

assinatura, em 2004, do Acordo de Comércio Preferencial entre o Mercosul e a República da 

Índia. Trata-se de um acordo-quadro no qual está prevista uma primeira etapa com ações 

dirigidas para incrementar o comércio, incluindo a concessão mútua de preferências tarifárias. 

Essa medida visaria facilitar negociações subseqüentes para o estabelecimento de uma área de 

livre comércio. Em seguida, em março de 2005, ambos trocaram listas dos bens contemplados 

pelas reduções tarifárias. 
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 Entretanto, as margens de preferência oferecidas tanto pela Índia quanto pelo 

Mercosul para os 450 produtos incluídos em cada lista eram pequenas, os produtos não seriam 

aqueles em que os países possuíssem vantagens comparativas, sendo assim, a expectativa era 

de que provocasse um impacto modesto no volume de comércio bilateral. As importações 

provenientes da Índia concentram-se basicamente em produtos químicos e petróleo (óleo 

diesel), os quais responderam por quase 80% do total importado. As exportações do Mercosul 

para a Índia consistiam de três itens, basicamente: sementes, óleos e gorduras, em sua grande 

maioria óleo de soja, vendido pelo Brasil, mas sobretudo pela Argentina, além do petróleo, 

comercializado entre as estatais brasileira e indiana. Contudo, a análise dos dados de comércio 

entre ambos indica grandes possibilidades de expansão. Atualmente, a participação da Índia e 

do Mercosul nos seus respectivos fluxos de comércio atinge apenas 1%, baseada em um 

número reduzido de produtos (KUME; PIANI; MIRANDA, 2005). 

Não obstante as dificuldades de se estabelecer uma área de livre comércio entre o 

Mercosul e a Índia, as relações comerciais desta com o Brasil tem crescido significativamente 

desde a criação do Ibas (Figura 3). Como se verifica, o comércio entre os dois países, apesar 

de ainda ser bastante modesto quando comparado com o fluxo comercial global de ambos, 

tem crescido significativamente, e o Brasil é o principal importador e exportador para a Índia 

na região.  
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Figura 4. Demonstrativo do comércio bilateral em números, 1986–

2007.

Comércio Bilateral Brasil - Índia em Números (1986-2007)
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Fonte: SECEX. Elaboração própria. 
 

No passado predominava a percepção de que as economias indiana e brasileira tinham 

um potencial de negócios limitado. Hoje estão sendo descobertas as complementaridades 

entre os dois mercados. Enquanto o Brasil é forte nos setores do agro-business, de 

automóveis, de aviões, etc., a Índia é altamente competitiva nas áreas farmacêutica, química e 

de engenharia de produtos (OLIVEIRA, 2007). 

A criação da área de livre comércio entre os três países continua em discussão. Na 

última Reunião de Cúpula do Ibas, realizada em 2007, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula 

da Silva declarou no seu discurso de abertura:  

É preciso, agora, agirmos com decisão para viabilizar um acordo trilateral 
que envolva o Mercosul, a Sacu e a Índia. Enviei mensagens a todos os 
líderes dos países potencialmente envolvidos nessa iniciativa. Mas conto 
com o apoio do presidente Mbeki e do primeiro-ministro Singh nesse 
esforço. Esse acordo formará a maior área de livre comércio do mundo em 
desenvolvimento, com quase um bilhão e meio de pessoas e um Produto 
Interno Bruto de mais de dois trilhões de dólares. Será, se quisermos, o 
Grande Espaço Econômico do Sul. Reitero o compromisso brasileiro de 
oferecer, nas negociações trilaterais, tratamento diferenciado aos países 
africanos com economias mais vulneráveis. Também as pequenas 
economias do Mercosul merecem tratamento especial (SILVA, 2007). 
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 De acordo Kume, Piani e Miranda (2005), esse grande espaço econômico do Sul, foi 

pensado enquanto alternativa às negociações de livre comércio com o Norte. A expectativa é 

de que os aumentos nos fluxos de comércio fossem mais equilibrados e com perfil mais 

adequado às condições atuais de competitividade das indústrias domésticas. Nesse sentido, ao 

contrário dos acordos Norte–Sul, em que predominaria o comércio de produtos agrícolas em 

troca de manufaturados, nos acordos Sul–Sul prevaleceria o comércio intra-indústria, ou seja, 

manufaturados versus manufaturados, possibilitando um maior aproveitamento das economias 

de escala. Além disso, o fechamento desse acordo teria um grande impacto no G–20, 

fortalecendo o seu posicionamento. Contudo, tal acordo tem enfrentado dificuldades para a 

sua implementação: tanto a Índia como o Brasil ainda estão passando por um processo de 

abertura comercial e, no caso indiano, com um comportamento ainda bastante protecionista 

quando se trata da agricultura.  

  

3.6.2 Fármacos 

 

Como foi visto no contencioso das patentes entre Brasil e EUA, os fármacos foram 

uma das primeiras áreas de aproximação com os indianos. Esse caso demandou tanto 

cooperação na esfera multilateral, na OMC, como na esfera bilateral, na compra de 

medicamentos. O start-up das relações cooperativas entre os dois países. Ainda hoje é um dos 

principais produtos das importações brasileiras da Índia. 

A estratégia de importar medicamentos da Índia como alternativa aos preços abusivos 

praticados pelas multinacionais farmacêuticas ainda é utilizada. Em maio de 2007, o 

presidente brasileiro determinou o licenciamento compulsório do medicamento anti-retroviral 

de combate à Aids conhecido como Efavirenz®. O laboratório Merck Sharp & Dohme, que 

fabricava o medicamento, perdeu a exclusividade de venda no Brasil porque os preços 

cobrados foram considerados exorbitantes. Dois laboratórios públicos já se preparam para 

fabricar o genérico do medicamento: Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de 

Janeiro e o Lafepe, de Pernambuco. Contudo, enquanto a produção não começa, o governo 

vai mesmo importar o genérico da Índia. Estima-se que com essa medida o País economize 

cerca de R$ 60 milhões até 2012 (DOMINGUES, 2007).  

A representante do Programa Nacional de Aids do Ministério da Saúde, Mariângela 

Simão, durante a 17ª Conferência Internacional de Aids, realizada em agosto do corrente ano, 

no México, criticou os preços dos medicamentos contra o HIV e defendeu uma política mais 
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justa para os valores cobrados pela indústria farmacêutica na América Latina. Para os países 

africanos, há preços humanitários, mas até para a América Latina, onde se recebe pouca ajuda 

externa e há sistemas de saúde instalados, haveria um diferencial enorme e inexplicável. De 

qualquer forma, as negociações brasileiras têm dado resultado. A diretora destacou que o 

Brasil deverá pagar US$ 3,25 pelo comprimido do anti-retroviral Tenofovir, após negociação 

com a fabricante do medicamento, enquanto o México paga, hoje, US$ 6,50. Fora do 

continente, a Tailândia, que tem nível de desenvolvimento comparável ao do Brasil, paga 

pouco mais de US$ 1,00. Outro exemplo, afirma, é a combinação de Lopinavir e Ritonavir 

(Kaletra®), que custa US$ 5 mil por ano no México e US$ 1 mil no Brasil (ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2008). 

Segundo o informe da Oxfam Internacional (2007), apesar da Declaração de Doha e da 

resolução do Parágrafo 636, reiterando o direito dos países em desenvolvimento de aplicar as 

salvaguardas de saúde pública que estão incorporadas no Acordo ADPIC, poucos governos 

dos países em desenvolvimento têm a ousadia de utilizá-los para reduzir os preços dos 

medicamentos e, quando o fazem, tem sido à custa de uma enorme pressão por parte da UE, 

dos EUA e das companhias farmacêuticas. Sendo assim, o Brasil é um dos poucos exemplos 

do uso bem-sucedido da licença obrigatória e da importação paralela de medicamentos. 

Apesar de possuir uma indústria farmacêutica bastante desenvolvida e ser 

praticamente auto-suficiente na produção de medicamentos, visto que cobre 70% das 

necessidades internas de substâncias ativas e, praticamente, a totalidade da demanda interna 

para medicamentos, no que diz respeito ao acesso a medicamentos, a população indiana ainda 

sofre bastante. Não obstante os baixos preços dos medicamentos na Índia, apenas 30% da 

população indiana tem acesso a medicamentos (NWOBIKE, 2006).  O gasto anual per capita 

em medicamentos no país é de 151 rúpias (aproximadamente US$ 3 dólares) e em algumas 

áreas rurais não chega a 40 rúpias ao ano o gasto por pessoa. O mercado farmacêutico indiano 

tem um valor de 5.530 milhões de euros (ALONSO, 2003).  

De acordo com estimativa da OMS, um terço da população mundial não tem acesso 

regular a medicamentos essenciais, sendo que 50% da população em partes da África e Índia 

carecem de acesso aos medicamentos essenciais mais básicos. Os seguintes países são 

responsáveis pelo consumo de 75% dos medicamentos produzidos no mundo: Estados 

Unidos, Japão, Alemanha, Itália e Reino Unido. A maior parte dos gastos em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) nesses países é direcionada ao atendimento das demandas de suas 

populações, como as doenças crônico-degenerativas ou problemas como calvície, enxaqueca, 

depressão, substâncias que, eventualmente, atuariam no adiamento do envelhecimento ou no 
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controle da obesidade. Por outro lado, os países em desenvolvimento carecem de 

medicamentos específicos para as demandas de suas populações, especialmente para as 

chamadas doenças negligenciadas. Quanto ao seu mercado consumidor de produtos 

farmacêuticos, o Brasil encontra-se em uma situação privilegiada em relação aos demais 

países em desenvolvimento, já que está entre os dez maiores do mundo, com um faturamento 

anual que gira em torno de 10,3 bilhões de dólares (OLIVEIRA, LABRA e BERMUDEZ, 

2006). 

Apesar dos acordos de cooperação técnica na área da saúde e medicina entre os 

Estados brasileiro e indiano, não existe ainda nenhum projeto em funcionamento na área de 

produção de medicamentos. Algumas tentativas foram feitas entre os laboratórios brasileiros e 

indianos, sem muito sucesso até o momento. No ano 2000, foi assinado um protocolo de 

intenções entre o então governador do estado de Pernambuco Jarbas Vasconcelos e o 

laboratório indiano Torrent. Em 2001, Jarbas visitou a Índia com o objetivo de estabelecer a 

parceria entre o Torrent e o Lafepe para a produção de medicamentos a preço baixo. 

Entretanto, esse projeto não chegou a ser implantado (JORNAL DO COMMERCIO, 2001). 

Em 2002, o Torrent, sem o Lafepe, abriu uma subsidiária no Brasil, que, no ano de 

2006, já era a segunda mais importante em vendas para a multinacional fora da Índia (o 

laboratório está presente em mais de 50 países), ficando atrás apenas da Alemanha. Em 2007, 

foram investidos R$ 25 milhões em marketing, treinamento, promoção, patrocínios de 

campanhas de saúde, entre outras atividades que o presidente da subsidiária chama de 

educativas, mas que poderiam ser chamadas de propaganda. A expectativa do faturamento 

em 2007 era de R$ 130 milhões (NASCIMENTO, 2007). Além do Torrent, estão instaladas 

atualmente no Brasil pelo menos quatro grandes indústrias farmacêuticas indianas, sendo a 

maior delas a Ranbaxy Laboratories Ltda., com fábrica no Rio de Janeiro. Há, ainda, o 

Aurobindo Pharmaceutica do Brasil Ltda., o Core Healthcare do Brasil Ltda., fabricante de 

aparelhos médicos, e o Aurantis – Dr. Reddy's Laboratories. 

Brasil e Índia tentam imprimir à sua cooperação uma imagem de líderes dos países do 

Sul, de solidariedade entre esses países — o Fundo Ibas foi criado com essa finalidade. 

Contudo, se desejam realmente serem vistos dessa forma, devem tomar atitudes mais ousadas 

e a cooperação no setor de fármacos poderia ser uma ferramenta utilizada para tal fim. Como 

se propõem na Declaração Conjunta emitida na ocasião da Primeira Cúpula do Ibas:  

Os chefes de Estado e de Governo acolheram com satisfação a reunião do 
Grupo de Trabalho de Saúde, realizada no Brasil, de 6 a 10 de fevereiro de 
2006. Nessa reunião, o Grupo de Trabalho desenvolveu um Plano de Ação 
do Ibas em Saúde, focalizando em laboratórios de saúde pública, vigilância 
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em saúde, medicamentos tradicionais e regras de controle sanitário. 
Identificou também modalidades para troca de experiências e exploração 
de soluções para atender às necessidades de saúde. A esse respeito, 
concordaram em que os ministros da Saúde irão reunir-se em breve para 
adotar o plano e trabalhar conjuntamente em temas globais, de modo a 
alcançar o desenvolvimento sustentável socioeconômico para acabar com a 
pobreza, a fome e o subdesenvolvimento (DECLARAÇÃO CONJUNTA, 
2006). 
  

De acordo com o Informe da Oxfam, as doenças infecciosas continuam sendo a causa 

principal de mortalidade na África. A malária é a causa da morte de 1 milhão de pessoas a 

cada ano no mundo, principalmente entre crianças e mulheres grávidas. Dois milhões de 

pessoas morrem anualmente por causa da tuberculose, ocorreram 500 mil de casos de 

tuberculose resistente aos múltiplos medicamentos (MDR-TB, em sua abreviatura em inglês) 

em 2004. O tratamento para a MDR-TB é cem vezes mais caro do que o tratamento normal. 

Um estudo encontrou resistência aos medicamentos antituberculose em todos os 79 países 

estudados; China, Índia e a Federação Russa representaram mais da metade de todos os casos 

de MDR-TB no mundo. O aumento da resistência aos medicamentos é um problema que afeta 

também outras infecções, incluindo a pneumonia (que continua sendo a principal causa da 

mortalidade infantil) e a gonorréia (um fator que facilita a transmissão e a propagação do 

HIV). Não há pesquisa e desenvolvimento suficiente de novos antibióticos para essas 

doenças, porque as companhias farmacêuticas que se dedicam a P&D não consideram essas 

doenças rentáveis. Existem 39,5 milhões de pessoas que vivem com a Aids, 2,6 milhões a 

mais do que em 2004. Dois terços de todos os adultos e crianças que vivem com o Aids estão 

na África Subsaariana. 

O medicamento não é um produto qualquer: ele pode aliviar a dor e salvar 
vidas. É também um produto singular, dado que envolve diferentes fases no 
processo de produção e comercialização. Para que esse produto chegue ao 
consumidor, é necessário realizar pesquisas de moléculas biologicamente 
ativas, desenvolver o processo de formulação com vistas à produção em 
escala industrial e alcançar o processamento final. A partir de então, 
principia o processo de comercialização e distribuição na rede comercial e 
nos serviços de saúde. Além disso, o medicamento possui características 
mercadológicas diferentes de outros produtos manufaturados, pois integra 
um mercado em que praticamente não existe concorrência de escala entre 
os produtores. A especificidade da concorrência no setor farmacêutico 
baseia-se na diferenciação do produto calcada no investimento continuado 
e de grande porte em atividade de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de 
marketing (OLIVEIRA, LABRA e BERMUDEZ, 2006, p. 2379). 
 

A cooperação no setor de medicamentos, principalmente os dirigidos para as doenças 

negligenciadas pelas companhias farmacêuticas, poderia não só promover o aumento das 
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capacidades materiais dos dois países, considerando que é um produto intensivo em P&D, 

fomentando assim o desenvolvimento tecnológico, como também ajudar a fortalecer a 

ideologia de solidariedade entre os países do Sul, na medida em que fosse facilitado o acesso 

aos medicamentos produzidos por essa parceria aos demais países em desenvolvimento. 

 

3.6.3 Agricultura    

 

Outra área que merece destaque diante da atual crise mundial de alimentos é a 

cooperação na área da agricultura. Já existe um memorando de entendimento sobre esse tema, 

Memorandum de Entendimento sobre Cooperação Trilateral em Agricultura e Campos 

Correlatos. Diferentemente da área dos fármacos, no setor agrícola já estão sendo 

desenvolvidos projetos de cooperação técnica bilateral. Em setembro de 2006, o diretor-

presidente da Embrapa, Silvio Crestana, e o embaixador da Índia no Brasil, Hardeep Singh 

Puri, assinaram o Plano de Trabalho para o período 2006–2007 entre a Embrapa e o Conselho 

Indiano de Pesquisa Agrícola (Icar), na presença do presidente Lula e do primeiro-ministro da 

Índia, Manmohan Singh, em Brasília. O Plano envolve 16 unidades de pesquisa da Embrapa e 

prevê visitas de estudo e treinamentos de pesquisadores indianos no Brasil e de pesquisadores 

brasileiros no Icar, na Índia. As principais culturas a serem focadas são: a cana-de-açúcar, 

soja, milho, frutas e hortaliças, além de biotecnologia de plantas, manejo integrado de pragas, 

manejo de água e melhoramento da sanidade animal, entre outros. Também está previsto no 

Plano de Trabalho a troca de germoplasma. O Brasil deve enviar para a Índia variedades de 

banana, goiaba, milho, trigo, amaranto, pinhão-manso e dendê, entre outros e deve receber da 

Índia variedades de soja resistentes à ferrugem asiática, germoplasma de milheto, pinhão-

manso, sorgo e trigo e tecnologia de processamento e extração de óleo de mamona (Embrapa, 

2006). 

A crise dos alimentos foi gerada pela alta dos preços nos últimos anos. De acordo com 

a FAO, diversos fatores contribuíram para o fenômeno: a redução das colheitas de trigo e 

milho na Europa nos anos de 2006 e 2007; colheitas ruins em importantes países produtores, 

como a Austrália, em 2006 e 2007; o acelerado crescimento, com o apoio de subsídios, da 

demanda de produção de cereais para transformar em biocombustíveis; o forte crescimento 

econômico de alguns países em desenvolvimento e o crescimento demográfico mundial; as 

mudanças climáticas e as limitações de recursos (em particular a água) que também influem 

na oferta e na demanda por alimentos.  
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Os países pobres da África têm sido os mais afetados pela falta de alimentos: 23 países 

africanos já sentiram, com maior ou menor intensidade, o impacto da crise. A América Latina 

tem a situação um pouco melhor, mas ainda assim oito países já foram atingidos, entre eles a 

Argentina, que sempre foi um grande produtor agrícola, e o México. Na Ásia, a situação se 

repete: nem mesmo a China e a Índia conseguiram sair ilesas da crise. Entretanto, entre os 

países desenvolvidos, apenas a Austrália foi atingida de forma mais significativa. Entre os 

Brics, o Brasil foi o único que ainda não foi afetado de forma significativa.   

 A cooperação na área da agricultura entre o Brasil e a Índia poderia ser importante não 

só no que concerne a troca de experiência e tecnologia entre os dois países, mas a partir das 

suas experiências bem-sucedidas, compartilhando-as com os países menos desenvolvidos, 

ampliando o espectro de atuação do Ibas, enquanto modelo de cooperação solidária aos 

demais países do Sul. Essa iniciativa poderia ainda provocar um impacto positivo no G–20, 

responsável por negociar o tema agrícola na OMC, angariando maior apoio dos países que 

fossem eventualmente beneficiados.  

O aumento dos preços dos alimentos não é apenas uma ameaça aos mais pobres, mas 

pode ser uma oportunidade para os pequenos produtores incrementarem sua produção e 

ganharem mais com isso, porém é necessário ajuda externa para sua concretização, e os 

Estados brasileiro e indiano poderiam ser atores de destaque na concessão desse auxílio, como 

apresentado na Declaração Conjunta (2006) emitida na ocasião da Primeira Reunião de 

Cúpula do Ibas:  

Os chefes de Estado e Governo reiteraram a relevância da agricultura para 
os três países e acolheram com satisfação a reunião de ministros da 
Agricultura Ibas à margem da Conferência da FAO em novembro de 2005, 
em Roma, assim como a reunião de Altos Funcionários em janeiro de 2006, 
em Nova Délhi. Concordaram em que o Memorandum de Entendimento 
sobre Cooperação Trilateral em Agricultura e Campos Correlatos, assinado 
durante a Cúpula Ibas será um importante instrumento para a promoção do 
desenvolvimento socioeconômico e cooperação Sul–Sul. 
 

Dessa forma, a cooperação setorial pode ser analisada sob diversos aspectos. O 

primeiro, mais direto, refere-se ao incremento das capacidades materiais dos dois países, 

através do desenvolvimento tecnológico. Ainda de acordo com a Declaração Conjunta (2006), 

em seu tópico de número 54:  

Os chefes de Estado e de Governo recordaram o papel da Ciência e 
Tecnologia na formação do futuro das sociedades nos três países, 
especialmente mediante o fornecimento de instrumentos para redução da 
pobreza, promoção da inclusão social e contribuição para a consecução 
das Metas de Desenvolvimento do Milênio. Notaram com satisfação as 
oportunidades para cooperação científica e tecnológica entre instituições 
de pesquisa e desenvolvimento nos três países, em áreas como HIV/Aids 
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medicamentos e desenvolvimento de vacinas, malária, tuberculose, 
biotecnologia, nanociências e oceanografia. 
 

 Indiretamente, ajuda a aprofundar a relação das duas partes, fortalecendo a sua atuação 

nas demandas de reestruturação internacional. Além de formar uma frente de resistência às 

tentativas das potências estabelecidas de impedirem a ascensão de ambos como novas 

potências. Ademais, as experiências bem-sucedidas podem ser compartilhadas com os demais 

países em desenvolvimento, aumentando o apoio destes às causas defendidas pelo grupo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudou possibilitou que se chegasse às seguintes conclusões:  

• A relação Brasil–Índia é fruto da atual conjuntura mundial e vem sofrendo 

transformações ao longo das décadas. 

• Essa cooperação busca contrabalancear a posição dos países avançados. 

• Essa relação tem conseguido avanços nas áreas a que se propõe. 

• A cooperação faz parte da estratégia de inserção internacional de ambos, que almejam 

ocupar uma posição mais relevante. Contudo, a posição indiana é mais consistente que 

a brasileira. 

• A relevância desses dois países na estrutura internacional dependerá da continuidade 

no aumento de suas capacidades materiais. 

• Ainda há muito a ser feito no que diz respeito à cooperação setorial, uma amostra 

disso é na área de fármacos: a princípio muito promissora, mas que até o momento não 

se conseguiu estabelecer nenhum acordo de cooperação técnica. 

• Esse tipo de cooperação poderia contribuir para o aumento de suas capacidades 

materiais. 

• O G–20 e o G–4 só serão bem sucedidos se os seus membros forem fortes o suficiente 

para enfrentar a oposição das grandes potências. 

• O Brasil necessita de um projeto mais sólido, que não mude de acordo com quem está 

no poder. 

• O Brasil hoje tem uma política mais coerente com a atual estrutura internacional, 

diferentemente da adotada na gestão anterior. 

 

 Brasil e Índia são países que, durante uma longa parte da sua história, mantiveram uma 

relação distanciada. Tanto por razões estruturais — a bipolaridade vigente durante toda a 

Guerra Fria, com o alinhamento dos dois países a diferentes blocos — como por motivações 

internas, optaram por um modelo de desenvolvimento “voltado para dentro”, e existiam 

grandes diferenças de formação em suas sociedades. Nesse período, ocorreram apenas alguns 

episódios de atuação conjunta nos fóruns multilaterais. O declínio da URSS e mudanças nas 

estratégias de desenvolvimento adotadas por ambos geraram incentivos para uma 

aproximação.   
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Contudo, como indica Oliveira (2007), num primeiro momento, as duas regiões 

aparentam ter baixa complementaridade, tanto no plano das relações comerciais quanto no das 

estratégias políticas. E, por estarem localizadas em contextos regionais extremamente 

diferenciados, possuem uma problemática distinta que cria entraves a um maior processo de 

cooperação (política, econômica, comercial e de segurança). Brasil e Índia não estavam 

necessariamente predestinados a cooperar. As iniciativas tomadas nessa direção resultaram de 

um esforço governamental relevante, com base numa avaliação concreta de todas as 

transformações estruturais pelas quais vem passando o mundo.   

 Sendo assim, a relação Brasil–Índia, como dito no primeiro capítulo, é o fruto da 

atual conjuntura mundial, e as condições para sua existência e viabilidade resultam das 

transformações ocorridas nas últimas décadas, como: a desintegração da URSS, que colocou 

fim à bipolaridade Leste–Oeste; a evolução tecnológica, que barateou custos de 

comunicação, transporte e facilitou o intercâmbio de informações; a liberalização ocorrida 

nos dois países no início dos anos 1990, que levou a uma maior abertura comercial e 

integração à economia global; o surgimento de instituições internacionais como a 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e a necessidade de reformulação de outras como 

o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU); o desenvolvimento econômico dos 

dois países que os levou a terem um papel mais proeminente no cenário internacional. Todos 

esses acontecimentos, além de outros, criaram as condições necessárias para existência de 

uma cooperação entre dois países distantes cultural e geograficamente, que não possuíam 

elos históricos que os ligassem anteriormente. 

Além disso, a multipolaridade no campo da economia, decorrente do declínio da 

hegemonia americana nessa área, da recuperação e integração européia e do crescimento do 

Japão, passa a sofrer o impacto da ascensão econômica de outros países, como China, Índia, 

Rússia e Brasil, que podem, em menos de 40 anos, possuir economias maiores que o G–6 

(EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália), como sugere o Relatório da Goldman 

Sachs.  

  Com a abertura das economias dos dois países na década de 1990, surgiu a 

necessidade de se buscar novos mercados para seus produtos, forçando sobretudo a Índia, 

inserida num contexto regional complexo, a se voltar para a América Latina. Essa parceria, 

meramente comercial no início, foi se ampliando ao longo da década culminando com a 

criação do Fórum de Diálogo Ibas.  

Brasil e Índia, duas potências médias ascendentes, com pretensões de aumentar o seu 

poder de influência mundial e de fazer parte do rol das grandes potências, perceberam que 
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poderiam em conjunto realizar mais do que trocas comerciais. O contencioso das patentes 

entre Brasil e Estados Unidos, no ano 2000, serviu de alguma forma para despertar os dois 

países para o potencial dessa relação. Serviu também para se darem conta de que, assim como 

sugerem Guimarães (2001) e Nayar e Paul (2004), essa ascensão não ocorrerá sem resistência 

das grandes potências.  

As transformações estruturais fornecem parte da explicação, mas não toda. No caso 

brasileiro, foi necessária uma mudança de governo. Com a eleição do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, ocorreu uma reinterpretação de premissas clássicas do multilateralismo na 

política externa brasileira. O País voltou a desenvolver uma política externa mais heterodoxa, 

levando em consideração justamente a atual conjuntura internacional, na qual se observa um 

redesenho na balança do poder mundial, criando novas possibilidades e abrindo espaço para a 

inserção de novos atores e projetos de reorganização do sistema de Estados e dos valores no 

seio da comunidade internacional. Mas, para isso, o País precisava estabelecer novas parcerias 

com os países em desenvolvimento. 

Analisando a evolução do Ibas através dos três indicadores escolhidos — o reforço da 

cooperação nos fóruns internacionais, o desenvolvimento de projetos conjuntos e ajuda para 

países mais pobres — observou-se uma evolução significativa da relação em todos os três 

aspectos. 

O Fundo Ibas recebeu o Prêmio Parceria Sul–Sul (South–South Partnership Award) 

das Nações Unidas, na categoria Aliança Sul–Sul, em 2006, por seus projetos no Haiti e em 

Guiné Bissau. O Fundo conta hoje com um aporte de US$ 4 milhões de dólares; não é muito, 

mas é uma iniciativa interessante, visto que parte de países em desenvolvimento, que não têm 

tradição de fornecer esse tipo de ajuda internacional. Além de, como foi dito, reforçar a 

imagem do grupo de solidariedade entre os países do Sul. 

A criação do Ibas propiciou o surgimento do G–4. Brasil e Índia decidiram apoiar-se 

mutuamente para obtenção de um assento permanente no CSNU, formularam, juntamente 

com Alemanha e Japão, uma proposta de reforma para o Conselho. Esse era um objetivo 

antigo do Brasil, que já havia lançado sua candidatura a um assento permanente desde 1994. 

O Grupo já conseguiu alguns avanços: a China, antes contrária à proposta do grupo, hoje o 

apóia, mas ainda se opõe à candidatura indiana. É possível que o grupo conquiste o apoio da 

UA, visto que a principal divergência entre as duas propostas é em relação ao poder de veto 

dos novos integrantes do assento permanente. E a África do Sul, membro da UA apóia a 

proposta do G–4 podendo servir para intermediar as negociações entre os dois grupos.   
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 Quanto ao G–20, apesar de não ter conseguido ainda fechar um acordo para o setor 

agrícola na OMC, a existência desse grupo e forma como tem atuado já podem ser 

consideradas como um avanço significativo na forma de negociação multilateral. A 

emergência do G–20 alterou a maneira como se tomam decisões na OMC. Como o próprio 

ministro das Relações Exteriores Celso Amorim coloca:  

O G–20 mudou a dinâmica das negociações na OMC. Digo isso porque fui 
ministro antes, assinei o Acordo de Marraqueche. Não estou fazendo uma 
comparação minha com um ministro anterior. Fui negociador, fui 
embaixador em Genebra duas vezes. Sei o que acontecia antes em Genebra. 
Era o seguinte: os Estados Unidos e a União Européia chegavam a um 
acordo, para o qual chamavam, às vezes, Canadá e Japão. E depois você ia 
lá para botar uns acentos circunflexos, uma vírgula etc. e tal, no caso da 
Índia, do Brasil etc. Hoje, o G–20 está no centro da negociação. Quando a 
Representante Comercial americana ou o Comissário europeu dizem que o 
Brasil e a Índia têm a chave, é claro que ninguém é bobo de acreditar que 
isso é um elogio, eles dizem isso para obter mais concessões, como você 
diz. Mas o simples fato de nos colocarem no centro das negociações é um 
fato totalmente novo, e esse foi um dos ganhos mais extraordinários que 
houve no processo dessa Rodada, o que não teria ocorrido se não tivesse 
havido essa aliança com Índia, com China, com África do Sul, com México 
e com Chile, que também fazem parte do G–20 (RODA VIVA, 2008). 
 

 Depois da divergência entre Brasil e Índia na última Reunião Ministerial da OMC, fica 

difícil saber qual rumo será tomado pelo grupo, apesar das autoridades dos dois países terem 

se apressado em negar qualquer ruptura. De qualquer forma, acabou expondo uma das 

vulnerabilidades do grupo, que deve ser melhor trabalhada para uma próxima reunião. A alta 

dos preços dos alimentos pode ter, no longo prazo, um impacto positivo nas negociações dos 

produtos agrícolas. A expectativa é que a opinião pública mude em favor do grupo, no que se 

refere aos subsídios agrícolas dos países ricos, que aumentam os preços mundiais e 

prejudicam os agricultores dos países em desenvolvimento. 

 Quanto à cooperação setorial ainda há muito para ser feito, na área dos fármacos, os 

laboratórios indianos que aqui se estabeleceram possuem um interesse estritamente comercial. 

Contudo, fora as áreas aqui analisadas, existem outras de potencial relevante, uma delas é a 

área de energia, na qual já existem acordos para o uso pacífico da energia atômica. Além de 

aprofundar os vínculos entre Brasil e Índia, esse tipo de cooperação pode contribuir para o 

aumento das suas capacidades materiais.  

 Esse é um ponto que não deve ser descuidado. Brasil e Índia, se quiserem realmente 

ter uma maior relevância internacional, precisam continuar aumentando suas capacidades 

materiais, continuar tendo um crescimento econômico expressivo, para não correrem o risco 

de retrocederem em suas conquistas.  
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 Nessa busca por um status mais proeminente no sistema internacional, a Índia tem 

apresentado, ao longo dos anos, uma postura mais consistente do que o Brasil. Desde a época 

de Nehru, com mais ou menos intensidade, essa posição tem sido perseguida. Já o Brasil 

oscila entre ter uma posição mais dependente dos EUA e outra mais autônoma.  

 Na última eleição presidencial, essas posições ficaram marcadas nas plataformas dos 

dois principais candidatos: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, e 

Geraldo Alckmin candidato da coligação PSDB–PFL. 

 Em entrevista concedida ao jornal Valor Econômico em setembro de 2006, Alckmin 

declarou que restabeleceria os “valores tradicionais” defendidos pelo Itamaraty, a política 

externa estaria voltada para o aspecto comercial das negociações internacionais e daria menos 

ênfase às questões políticas, como a campanha por um assento permanente para o Brasil no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas. Acusou a política externa atual de ter uma “visão 

equivocada de mundo”, e de ser “ideológica e partidária na sua execução, além de politizada 

nas negociações comerciais”. Dessa forma, anunciou uma mudança radical nas negociações 

comerciais com EUA e UE, no sentido de que daria maior prioridade a esses países. Prometeu 

continuar a exploração dos mercados não-tradicionais, o chamado comércio Sul–Sul, mas 

ressalvou que essa iniciativa seria apenas “complementar” ao esforço de aproximação dos 

mercados maiores e mais dinâmicos, como o americano e o europeu. “Menos politização e 

mais resultados”, disse ele (LEO, 2006). 

 Em janeiro de 2007, o BNDS publica um artigo intitulado Exportações brasileiras 

crescem com mudança de Mercado. Durante todo o século XX, os Estados Unidos e os países 

hoje integrantes da União Européia foram os principais destinos das exportações brasileiras, a 

partir da década de 1970, o Japão passa a ocupar também uma posição de destaque. Em 1990, 

dois terços das exportações do Brasil estavam destinadas a esses mercados. Entretanto, desde 

a abertura comercial brasileira no início da década de 1990 e com a consolidação do 

Mercosul, as exportações do País tiveram um forte incentivo para a diversificação dos 

destinos, ocasionando a perda de importância relativa dos países desenvolvidos. Em 2006, 

EUA, União Européia e Japão responderam por 42% da pauta frente a 64,2% registrado em 

1990. Do espaço deixado por esses países, a metade foi ocupado pelas economias latino-

americanas, houve um aumento da participação da região de 10,4% para 22,8% entre 1990 e 

2006. O mercado chinês é outra grande área de expansão das exportações brasileiras, sua 

participação na pauta se elevou de 1,2% em 1990 para 6,1% em 2006. O restante do espaço 

deixado pelos países desenvolvidos foi ocupado por países da África e do Oriente Médio 

(PASIN, 2007). 
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 O artigo traz ainda os seguintes dados, com relação às importações mundiais: a média 

do aumento da participação brasileira foi de 7,4% ao ano; entre os países desenvolvidos, 

entretanto, esse aumento foi substancialmente menor. Na União Européia, os ganhos foram 

próximos de zero. A taxa de crescimento das importações brasileiras acompanhou de perto o 

crescimento das importações totais do bloco econômico, cujo ganho foi de apenas 1%. Nos 

EUA e no Japão, os ganhos foram um pouco melhores, 2,9% e 2,7%, respectivamente 

(PASIN, 2007). 

 Essa mudança na estrutura do comércio mundial não se restringe apenas ao Brasil. Em 

1980, quando a grande virada chinesa apenas começava, 69% das exportações dos países em 

desenvolvimento se destinavam aos mercados industrializados do Norte (EUA, Europa, 

Japão). Em 2001, essa porcentagem havia baixado a 57%, redução de 12% em 20 anos. Nessa 

data, os mercados das nações em desenvolvimento já respondiam por 48% das vendas 

japonesas ao exterior, 43% das americanas e 34% das européias, excluindo o comércio intra-

regional da União Européia. Sendo assim, pode-se concluir que os países desenvolvidos 

precisam cada vez mais dos mercados em desenvolvimento, elevando o grau de 

interdependência da economia global. Ademais, o êxito econômico dos asiáticos — a China, 

no presente, e a Índia, no futuro — está aos poucos criando novas fontes autônomas de 

demanda de importações de outros países em desenvolvimento, inclusive do Brasil, 

revolucionando por completo as perspectivas do comércio Sul–Sul (RICUPERO, 2003a).  

 A importância desses dados e informações neste ponto do trabalho é a seguinte: 

primeiro, diferentemente da Índia, no Brasil não existe um consenso sobre as suas diretrizes 

de política externa. Uma mudança de governo pode alterar significativamente o 

posicionamento do País no cenário internacional, como vimos na declaração do ex-candidato 

à presidência Geraldo Alckmin. Todo o esforço que vem sendo feito nos últimos anos seria 

desconstruído.  

 A Índia, desde a sua independência, busca uma posição de maior autonomia e 

relevância no sistema internacional, como sugerem Nayar e Paul. Mesmo quando sofreu com 

o que denominamos inconsistência de status, tinha um objetivo claro, que não mudou com as 

alternâncias dos diversos partidos no poder, um exemplo disso foi o desenvolvimento das 

armas nucleares. Por seu turno, o Brasil precisa construir esse consenso entre as suas elites, se 

quiser realmente ter um outro status no cenário internacional. 

Diante dos dados apresentados, fica a impressão de que restabelecer “os valores 

tradicionais” da política externa é planejar o futuro com base nas estruturas do passado, 

priorizar países cujo crescimento tem sido bastante reduzido nos últimos anos e que não têm 
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perspectivas de grande mudança nesse quadro é, utilizando uma expressão bastante coloquial, 

“chover no molhado”. O embaixador Rubens Ricupero (2003) afirma que: 

Essa dimensão econômica concreta é uma das razões subjacentes que 
explicam e justificam a crescente convergência entre o Brasil, a Índia, a 
China, outros asiáticos de relevo, a África do Sul, na conformação de 
alianças e coalizões para negociações comerciais ou econômicas. Foi o que 
sucedeu em Cancun e pode voltar a repetir-se em outras situações similares 
em que se identifiquem interesses comuns ou afins. Deveria ser esse o caso 
da reforma da arquitetura financeira, a fim de dar mais voz e voto às 
economias emergentes no FMI e no Banco Mundial, das questões de 
propriedade intelectual, mudança climática ou proteção aos recursos da 
biodiversidade.  

  

Isso é o que tem sido feito pelo Brasil e pela Índia também. A relação dos dois países 

possui um grande potencial, que tem sido explorado aos poucos, mas que tem dado resultado. 

Nesta dissertação, foi colocado que o comportamento dos Estados é fortemente afetado pelas 

restrições e incentivos fornecidos pela estrutura internacional. Quando o sistema internacional 

muda, também se modificam os incentivos e comportamentos. E isso foi observado.  

Foi dito também que se poderia, do ponto de vista estrutural, descrever e entender as 

pressões às quais os Estados estão sujeitos. Entretanto, não podemos predizer como irão reagir 

às pressões sem conhecermos as suas disposições internas, justamente nesse ponto, entrou a 

análise da política externa. Buscou-se entender como Brasil e Índia têm respondido a essas 

mudanças, através da análise da sua cooperação. Desde 2003, o comportamento adotado tem 

sido de procurar o equilíbrio com as grandes potências, através da formação de alianças e do 

aumento de suas capacidades materiais, buscando atingir o seu objetivo através do uso do soft 

power.  

 Se as previsões para os Brics estiverem corretas, a relação entre Brasil e Índia deve 

ainda dar muitos frutos. Se com isso, os dois vão conseguir atingir o tipo de inserção 

internacional que almejam, objetivo claro dessa parceria, depende de muitas variáveis, sendo 

difícil traçar um prognóstico seguro a esse respeito.  
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