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RESUMO 

 

Alguns anos atrás, a Federação da Rússia passou por um período de crise política e 

econômica. Entretanto, no período mais recente, o país conseguiu reverter esse 

quadro, voltando a ter destaque no cenário mundial. Atualmente, ele é um dos 

principais produtores e exportadores de alumínio, gás natural e petróleo. Tal 

característica de força também é sua principal vulnerabilidade. Por ser dependente 

da exportação de commodities, qualquer variação na cotação e nas quantidades 

desses produtos básicos tem um impacto muito grande nos seus índices financeiros, 

afetando também o seu crescimento econômico. Os números mais recentes e as 

projeções da economia russa mostram certa estabilidade, com uma inflação 

controlada e uma taxa de crescimento do PIB estável e constante. Não obstante, por 

ser dependente dos recursos energéticos que exporta, os principais parceiros 

econômicos e consequentemente foco principal das relações exteriores da Rússia 

atualmente são os grandes consumidores dessas commodities, que hoje se 

encontram na Ásia e na Europa. Analisando especificamente as relações bilaterais 

entre a Rússia e o Brasil, percebe-se que, apesar de se considerarem mutuamente 

como parceiros estratégicos, os reflexos do potencial econômico da Federação da 

Rússia ainda são muito pequenos na balança comercial brasileira. Essa relação 

acontece mais no plano da cooperação técnica e científica e no plano multilateral, 

este último com maior destaque, principalmente pelos últimos posicionamentos 

adotados pelos dois países em fóruns internacionais como a ONU, BRICS, G20 e 

OMC. 

 

Palavras-chave: Potencial econômico; Economia da Rússia; Comércio bilateral 

Brasil-Rússia. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

A few years ago, the Russian Federation went through a period of political and 

economic crisis. However, in the most recent period, the country managed to reverse 

this situation, returning to stand out in the world scenario. Currently, it is one of the 

leading producers and exporters of aluminum, natural gas and oil. This characteristic 

of force is also its main vulnerability. Being dependent on the export of commodities, 

any variation in the quotation and quantity of these commodities has a very large 

impact on their financial ratios, affecting also their economic growth. The latest 

figures and projections of the Russian economy show some stability, with controlled 

inflation and a steady GDP growth rate. Nonetheless, the main economic partners 

and consequently the main focus of Russia's foreign relations are currently the major 

consumers of these commodities, which are now found in Asia and Europe. 

Analyzing specifically the bilateral relations between Russia and Brazil, it is perceived 

that, although they consider each other as strategic partners, the reflections of the 

economic potential of the Russian Federation are still very small in the Brazilian trade 

balance. This relationship takes place more in terms of technical and scientific 

cooperation and in the multilateral sphere, the latter being more prominent, mainly 

due to the recent positions adopted by the two countries in international forums such 

as the UN, BRICS, G20 and WTO. 

 

Keywords: Economic potential; Economy of Russia; Brazil-Russia bilateral trade. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Federação da Rússia, desde o término da antiga União Soviética, vem 

tentando se estabilizar no cenário econômico e político. Após o fim da guerra-fria, o 

país adotou políticas que o conduziram a uma crise econômica e um endividamento 

externo elevado. Assim, a imagem de um país forte, que representava a liderança de 

um dos lados da cortina de ferro, praticamente desapareceu. 

Não obstante, o país possui a característica dominante de ser o maior do 

mundo em extensão territorial, com uma abundância em recursos naturais, 

principalmente energéticos, que são os motores da indústria global. Esse potencial 

econômico, aliado ao fato de ser uma potência nuclear e integrante do Conselho 

Permanente de Segurança da ONU, faz com que a Rússia seja analisada com a 

importância e minúcia necessárias.  

Além disso, o país tem buscado uma projeção maior no cenário global, suas 

decisões de Estado vêm aparecendo com maior frequência na mídia internacional, 

dando a entender que há uma retomada da sua posição de destaque. Nesse intuito, 

o fato da Rússia sediar a Copa do Mundo de 2018, grande evento esportivo mundial, 

dá fundamento a essa busca de projeção.   

Desde a virada do milênio, a Rússia tem conseguido altas taxas de 

crescimento econômico, com potencial para se tornar uma das maiores economias 

do mundo. O país possui importantes recursos naturais e humanos e sua economia 

é caracterizada pelo forte setor militar, industrial e científico. Diante desse quadro, é 

interessante analisar seus fatores econômicos e verificar quais as possibilidades 

com relação ao Brasil. 

 
Com a chegada ao poder de Vladimir Putin, a situação melhorou – viu-se a 
estabilidade da situação macroeconômica e política; milhões de pessoas 
começaram a vida melhor; a economia voltou a crescer. Com o estado 
batendo novos e novos recordes, a Rússia conquistou respeito na arena 
internacional. O povo russo sentiu de novo o orgulho no seu país. (RÚSSIA, 
2018) 

 
Para a elaboração deste trabalho, já durante a busca do referencial teórico, 

verificou-se que, ao pesquisar as relações econômicas entre o Brasil e a Rússia, 

destacava-se com muita frequência e importância o acrônimo BRICS, que 

representa as principais economias emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África 

do Sul. Assim, decidiu-se iniciar o trabalho com a exploração desse grupo de 
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cooperação política e econômica, analisando sua origem, importância no cenário 

internacional e suas relações comerciais, principalmente com o Brasil. 

Na sequência, foi analisada a expressão do Poder Nacional da Rússia 

propriamente dita, com informações específicas sobre o seu potencial econômico. 

Foram estudados os principais índices econômicos, os produtos da sua balança 

comercial e os países parceiros com os quais mantém relações de exportações e 

importações. Nesse intuito, é interessante ressaltar o impacto sofrido na Rússia da 

crise financeira mundial de 2008, que pode ser considerada um divisor de águas na 

sua evolução econômica mais recente. 

Por fim, foram analisadas as interações econômicas entre o Brasil e a Rússia, 

tanto a possibilidade de cooperação em investimentos e tecnologias, como as 

principais tendências das relações comerciais entre as duas economias emergentes.  

Este trabalho se reveste de importância pelo fato da Rússia não ser um 

parceiro tradicional do Brasil. No entanto, num mundo cada vez mais globalizado, 

onde a busca de novos mercados e a diversificação de produtos são imperativas, a 

Rússia pode vir a se tornar uma grande oportunidade pelo potencial econômico 

envolvido.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Brasil e Rússia são países importantes no cenário econômico mundial, 

integrando, por exemplo, o grupo de cooperação política e econômica de países 

emergentes denominado BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África 

do Sul.  

Nesse contexto, China e Índia já são destacados parceiros comerciais do 

Brasil, principalmente pelo poder econômico desses países e sua relevância no 

comércio mundial. A África do Sul é importante parceiro estratégico da política 

externa brasileira, particularmente no ambiente das relações Sul-Sul. 

No governo Putin, a Rússia reemerge no cenário mundial tentando mostrar 

uma presença maior nos cenários econômico e político. 

Assim, analisando a expressão econômica do Poder Nacional da Federação 

da Rússia, levando-se em consideração o ambiente de economias emergentes, foi 

estabelecido o seguinte questionamento: 

- Quais os reflexos do potencial econômico da Federação da Rússia para 

a economia do Brasil, principalmente na sua balança comercial? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Num contexto de economias emergentes, analisar o potencial econômico da 

Federação da Rússia e os reflexos para o Brasil. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Descrever o grupo de países emergentes denominados BRICS e sua 

importância no cenário mundial.  

- Analisar os principais aspectos da expressão econômica do Poder Nacional 

da Federação da Rússia. 

- Analisar as relações comerciais do Brasil com a Rússia, identificando o 

potencial de incremento econômico.  

 

1.3 VARIÁVEIS 

A tendência natural de um país com o potencial econômico do Brasil é de que 

ele aumente e diversifique suas relações comerciais no intuito de dinamizar sua 

economia, obter divisas e, assim, estabelecer um contínuo crescimento econômico.  

Nesse contexto, observando a importância dos BRICS no cenário 

internacional, o Brasil buscará incrementar os laços comerciais com os demais 

países emergentes, particularmente com a Federação da Rússia. 

 
Quadro 1 - Estabelecimento das variáveis 

 

Variável independente Variável dependente 

O Brasil buscará incrementar os laços 
comerciais 

Haverá aumento das relações 
comerciais entre o Brasil e a Federação 

da Rússia 
 

Fonte: o autor 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A principal delimitação desta pesquisa foi a temporal. Assim, foram analisados 

somente o potencial econômico, a balança comercial e os acordos comerciais 

recentes, mais especificamente a partir do ano 2000. Essa delimitação está 

relacionada com a assunção do governo pelo presidente Vladimir Putin, ocasião em 

que houve o retorno da estabilidade política e do progresso econômico da Rússia, 

pondo fim à crise dos anos 1990. 
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Reforçando a ideia de delimitação temporal, foi somente com o novo milênio 

que surgiu a intenção de se juntar e analisar as principais economias emergentes do 

mundo a partir de um bloco, denominado inicialmente BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 

China). 

Com relação à delimitação no espaço, ressalta-se que somente foi analisado o 

bloco político-econômico dos BRICS como um todo. Assim, os países que compõem 

o conglomerado não foram estudados individualmente, com exceção do Brasil e da 

Federação da Rússia, cuja relação comercial foi objetivo desta pesquisa. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Há uma expectativa muito grande com relação ao potencial dos países que 

compõem os BRICS de se tornarem os principais impulsores do crescimento 

econômico mundial. Estima-se que estes países poderão se tornar nos próximos 

cinquenta anos a principal força na economia global, superando os demais países 

desenvolvidos em termos de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e dos 

movimentos comerciais e financeiros. Nesse sentido, tais economias, em função do 

seu tamanho geográfico, efetivo populacional e capacidade produtiva têm sido 

cobiçadas pelo mercado mundial no intuito de firmar relações comerciais. 

MERCOSUL, EUA, União Europeia e China são os parceiros econômicos 

tradicionais do Brasil. Entretanto, no mundo de hoje, reforçar e incrementar laços 

econômicos diversos são uma necessidade crescente.  

Na atualidade, a diversificação de mercados e a diversificação de produtos 

são as palavras-chave do fortalecimento comercial, no sentido de diminuir os riscos 

gerados pela dependência em poucos mercados e poucos produtos. Dessa forma, 

além de incluir novos produtos em sua pauta de exportações, o Brasil deverá 

também conquistar novos mercados.  

Apesar de sempre ter sua presença destacada no mercado internacional de 

produtos agropecuários, foi quando começou a diversificar sua pauta que o Brasil se 

firmou como grande exportador. Nos anos 70, por exemplo, o café representava 

mais da metade da pauta de exportações brasileira. Hoje, apesar de ter crescido em 

termos absolutos, o café representa uma pequena parte de suas exportações. 

Dessa forma, se há uma tendência mundial de aproximação comercial aos 

países dos BRICS e de diversificação de mercados e produtos, ressalta a 

importância de avaliar a capacidade dos próprios países componentes do acordo 
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econômico de incrementar as relações comerciais entre si. Por isso, esta pesquisa 

analisou tal possibilidade com um parceiro menos tradicional como a Federação da 

Rússia. 

 

1.6 METODOLOGIA 

O método que foi utilizado para solucionar o problema de pesquisa 

apresentado neste trabalho visou atender de maneira sequencial e em ordem de 

grandeza os objetivos geral e específico estipulados. Assim, a forma como foi 

conduzido o entendimento das etapas partiu do princípio da visão do todo, ou seja, 

primeiramente a descrição do grupo de países emergentes denominados BRICS e 

sua importância no cenário mundial. A partir daí, foi analisado o caso específico da 

Federação da Rússia, considerando os principais aspectos da expressão econômica 

do Poder Nacional. De posse dessas informações, foram então analisadas as 

relações comerciais do Brasil com a Rússia, identificando o possível potencial de 

incremento econômico. 

 

1.6.1 Tipo de Pesquisa 

Seguindo a taxionomia de Vergara (2008), esta pesquisa foi qualitativa, uma 

vez que privilegiou a análise de documentos, registros e artigos que tratam sobre 

esse assunto. Foi realizada também uma pesquisa bibliográfica em livros, jornais, 

revistas e rede eletrônica, buscando uma fundamentação teórica que amparou os 

principais conceitos que foram sendo apresentados. Por fim, foi realizada uma 

pesquisa de campo por intermédio de uma entrevista com um representante da 

Câmara de Comércio Exterior Brasil – Rússia, com intuito de levantar as principais 

tendências das relações comerciais entre os dois países. 

 

1.6.2 Coleta e tratamento de dados 

Os passos da pesquisa para coleta e obtenção dos dados foram: 

- levantamento da bibliografia e de documentos pertinentes;  

- seleção da bibliografia e documentos; 

- leitura e análise da bibliografia e dos documentos selecionados para coleta 

de dados; 

- montagem de arquivos: ocasião em que foram elaboradas as fichas 

bibliográficas de citações, resumos e análises;  
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- análise crítica das informações obtidas e consolidação das questões de 

estudo; e 

- elaboração dos capítulos do trabalho e da conclusão, destacando os 

reflexos levantados para o Brasil. 

Com base nas informações obtidas, o método e técnica utilizados para o 

tratamento dos dados, de acordo com Vergara (2008), foram as análises de 

conteúdo e de discurso.   

 

1.7 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Segundo ECEME (2012) todo o método apresenta possibilidades e limitações. 

Com isso, no intuito de se antecipar a algumas críticas ao trabalho, o pesquisador 

deve evidenciar as limitações dos métodos escolhidos, mas que, mesmo assim, 

consistem nos mais adequados ao desenvolvimento da pesquisa. 

Nesse entendimento, cabe ressaltar que o método desta pesquisa estava 

limitado à análise dos fatores econômicos e da balança comercial do ponto de vista 

da geopolítica, ou seja, a partir dos principais conceitos da expressão econômica do 

poder nacional. Dessa forma, não se pretendeu analisar aspectos teóricos típicos 

das ciências econômicas ou das relações internacionais, uma vez que são muito 

específicos para se obter uma visão estratégica da relação entre os países em 

estudo. 
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2 A IMPORTÂNCIA DOS BRICS NO CENÁRIO ECONÔMICO MUNDIAL 

 

2.1 O ACRÔNIMO BRICS  

De acordo com Fernandes e Cardoso (2015, p.123), o acrônimo BRIC, 

designando inicialmente Brasil, Rússia, Índia e China, foi criado em 2001, quando o 

economista britânico Jim O’Neill, então diretor de pesquisas econômicas do banco 

de investimentos Goldman Sachs, cunhou a sigla para designar os países que mais 

deveriam crescer na economia mundial no futuro. Na época, ele alertava que as 

economias emergentes cresceriam a taxas mais aceleradas do que as maiores 

economias até então e que poderiam superar em 2050 os países ricos. A partir daí, 

os BRIC ganharam destaque nas discussões sobre o mercado global e passaram a 

representar o crescimento dos países emergentes. Em 2011, a África do Sul foi 

juntada ao grupo e o acrônimo foi atualizado para o BRICS atual. 

É importante ressaltar que estes países não compõem um bloco econômico, 

uma vez que não possuem integração econômica e nem política. Como países 

emergentes, com índices de desenvolvimento e situações econômicas parecidas, 

eles estabeleceram uma espécie de aliança que, na defesa de interesses comuns, 

busca ganhar força no cenário político e econômico internacional. 

Segundo Brasil - MRE (2018), a coordenação diplomática entre os quatro 

países iniciantes, ou seja, do BRIC, começou de maneira informal e regular em 

2006, com reuniões anuais de Chanceleres à margem da Assembleia Geral das 

Nações Unidas (AGNU). Depois disso e com o êxito dessas primeiras interações, 

chegou-se à decisão de que o diálogo deveria ser continuado no nível de Chefes de 

Estado e de Governo, por meio de Cúpulas anuais. Assim, oito encontros já se 

sucederam desde a primeira Cúpula, em 2009, em Ecaterimburgo, (Brasília, 2010; 

Sanya, 2011; Nova Delhi, 2012; Durban, 2013; Fortaleza, 2014; Ufá, 2015; Goa, 

2016; e Xiamen, 2017) e o diálogo foi ganhando profundidade e abrangência. Nesse 

meio tempo, houve o ingresso da África do Sul, em 2011, e assim a sigla BRICS foi 

ganhando gradativamente uma nova dimensão, passando do conceito original 

formulado para o mercado financeiro, de países emergentes na ordem econômica 

internacional, para uma nova e promissora entidade político-diplomática. 

 
Nesse período, o BRICS evoluiu de modo incremental, em áreas de 
consenso entre seus membros, tendo sido possível reforçar seus dois 
pilares principais: (i) a coordenação em foros multilaterais, com ênfase na 
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governança econômica e política; e (ii) a cooperação entre seus membros. 
(BRASIL - MRE, 2018) 

 
Assim, segundo Cruz (2015, p.15) há uma grande quantidade de percepções 

e interpretações sobre o “fenômeno BRICS” e o que não faltam são dúvidas a 

respeito desse acrônimo. São questionamentos que ensejam, por exemplo, a 

verdadeira natureza desse agrupamento que reúne países de quatro continentes, 

podendo ser considerado somente por parte da sua vocação econômica ou 

visualizado também como um concerto político; o seu significado no contexto atual 

de um sistema internacional; a possibilidade de ser só uma tendência de momento; 

a existência de afinidades de interesses entre os cinco países suficientes para 

consolidar uma agenda comum; e a previsão de uma crescente institucionalização 

ou a tendência de manter‑se apenas como um foro de concertação. Todas essas 

questões intrigam os observadores internacionais e acabam suscitando as mais 

diferentes opiniões.  

 

2.2 POTENCIAL ECONÔMICO DO BRICS 

De acordo com Brasil - MRE (2018), os números do BRICS são 

impressionantes, juntos eles ocupam cerca de 24% da área total da Terra, reúnem 

cerca de 53% da população mundial e respondem por cerca de 23% do PIB do 

planeta, um crescimento econômico substancial se comparado aos 8% da economia 

global que eles somavam à época de sua criação. “Os cinco países apresentam 

menos problemas fiscais que a maior parte dos países industrializados, e todos são 

credores externos em termos líquidos.” (BAUMANN, 2015, p.23) 

Os dados mostram também um crescimento fora do comum das relações 

comerciais desses países. Os países do BRICS, entre os anos de 2001 e 2016, 

tiveram um acréscimo de suas exportações na ordem de 600%, passando de US$ 

49 bilhões para US$ 2.903 bilhões. Também nesse período, as relações comerciais 

intrabloco tiveram um grande aumento, de mais de 1100%, passando de US$ 21 

bilhões para US$ 235 bilhões.  

 

2.2.1 Produto Interno Bruto (PIB) 

Segundo Nieto (2012, p.175), Brasil, Rússia, Índia e China são as quatro 

maiores economias fora da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), sendo as únicas economias em desenvolvimento com PIB 

anual superior a US$ 1 trilhão.  
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De acordo com o relatório do Goldman Sachs “Dreaming with Brics: the path 
to 2050” [“Sonhando com o Brics rumo a 2050”], apresentado em 2003, as 
economias Bric, em conjunto, podem se tornar daqui a menos de quarenta 
anos maiores que as dos seis países mais desenvolvidos do mundo. Isso 
significa que, em dólares, serão maiores do que o Grupo dos 6 (G6) em 
menos de quatro décadas. (NIETO, 2012, p.176) 

 
Na tabela 1, pode-se verificar o PIB nos países do BRICS no período de 2000 

a 2016 (os números em vermelho referem-se a valores correntes que foram 

menores ao ano anterior e servem somente para melhor visualização). Percebe-se 

que no ano de 2000, somente o PIB da China ultrapassava o valor de US$ 1 trilhão. 

Já no ano de 2006, o Brasil alcança essa marca e, no ano de 2007, Rússia e Índia 

também alcançaram esse valor. Interessante ressaltar que, ao final do período 

observado, a China multiplicou o seu PIB por 9,2 vezes, sendo o país que mais 

cresceu nesse intervalo e sempre de maneira constante e estável. Depois dela, 

nessa ordem de grandeza, aparecem com variações e certa instabilidade, Rússia e 

Índia, que multiplicaram seu PIB em 4,9 vezes; seguidos pelos Brasil, com 2,7 

vezes; e África do Sul, com somente 2,2 vezes. 

 

Tabela 1 - Produto Interno Bruto (PIB) do BRICS entre os anos de 2000 e 2016, em bilhões de 
dólares correntes (bi US$). 

 

Ano/País Brasil Rússia Índia China África do 
Sul 

2000 655,42 259.71 462,15 1211,35 136,36 

2001 559,37 306,60 478,97 1339,40 121,60 

2002 507,96 345,11 508,07 1470,55 115,75 

2003 558,32 430,35 599,59 1660,29 175,26 

2004 669,31 591,02 699,69 1955,35 228,94 

2005 891,62 764,02 808,90 2285,97 257,67 

2006 1107,64 989,93 920,32 2752,13 271,81 

2007 1397,08 1299,71 1201,11 3552,18 299,03 

2008 1695,82 1660,84 1186,95 4598,21 287,10 

2009 1667,01 1222,64 1323,94 5109,95 297,22 

2010 2208,87 1524,92 1656,62 6100,62 375,30 

2011 2616,20 2051,66 1823,05 7572,55 416,88 

2012 2465,18 2210,26 1827,64 8560,55 396,33 

2013 2472,80 2297,13 1856,72 9607,22 366,81 

2014 2455,99 2063,66 2035,39 10482,37 351,12 

2015 1803,65 1365,86 2089,87 11064,67 317,61 

2016 1796,18 1283,16 2263,79 11199,15 295,46 
 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Banco Mundial (2018) 
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A África do Sul não alcançou o patamar de US$ 1 trilhão e parece destoar dos 

demais integrantes do BRICS com relação ao seu potencial econômico, entretanto 

sua participação está mais voltada como objetivo estratégico de inserção econômica 

e representação dos países emergentes no continente africano. Dentro do contexto 

desse continente, a África do Sul pode ser considerada uma grande economia. 

 
Em 2011 a África do Sul foi incluída no grupo, mais por alianças políticas do 
que desempenho econômico propriamente dito. Em linhas gerais, mesmo 
que cada país reserve objetivos estratégicos específicos para o grupo, as 
economias emergentes buscam através dos BRICS alcançarem maior 
visibilidade, parcerias comerciais, possibilidades e/ou fortalecimento como 
potência regional, mudança na ordem global e apoio econômico. (ALMEIDA; 
ROCHA, 2017) 

 

Na tabela 2, pode-se visualizar o PIB per capita dos países do BRICS no 

período de 2000 a 2016, em dólares correntes. Assim, verifica-se que a China, 

apesar de possuir um PIB nominal de alto valor, quando contabilizado com seu 

grande efetivo populacional, permanece nos mesmos patamares de Brasil e Rússia. 

Uma população grande também é um problema para Índia, que aparece em último 

na comparação do PIB per capita dos países, bem aquém da África do Sul. 

 

Tabela 2 – Produto Interno Bruto (PIB) per capita do BRICS entre os anos de 2000 e 2016, em 
dólares correntes. (US$) 

 

Ano/País Brasil Rússia Índia China África do 
Sul 

2000 3739,1 1771,6 438,9 959,4 2982,0 

2001 3147,0 2100,4 447,0 1053,1 2621,6 

2002 2819,6 2375,1 466,2 1148,5 2461,4 

2003 3059,6 2975,1 541,1 1288,6 3678,1 

2004 3623,0 4102,4 621,3 1508,7 4745,1 

2005 4770,2 5323,5 707,0 1753,4 5277,9 

2006 5860,1 6920,2 792,0 2099,2 5506,2 

2007 7313,6 9101,3 1018,2 2695,4 5994,2 

2008 8787,6 11635,3 991,5 3471,2 5695,1 

2009 8553,4 8562,8 1090,3 3838,4 5831,1 

2010 11224,2 10675,0 1345,8 4560,5 7275,4 

2011 13167,5 14351,2 1461,7 5633,8 7976,5 

2012 12291,5 15434,6 1447,0 6337,9 7478,2 

2013 12216,9 16007,1 1452,2 7077,8 6822,2 

2014 12026,6 14125,9 1573,1 7683,5 6437,9 

2015 8757,2 9329,3 1596,5 8069,2 5744,3 

2016 8649,9 8748,4 1709,6 8123,2 5274,5 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Banco Mundial (2018) 
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No resumo desse período, a Rússia e o Brasil destacam-se com o PIB per 

capita mais elevado dos países do BRICS e a China aparece com um crescente 

constante de valores. É lógico que as riquezas de um país não são distribuídas 

igualmente pela população, mesmo assim, tais índices servem como base para 

verificar o potencial de uma nação contabilizado a partir de seus habitantes. 

 

2.2.2 Competitividade Industrial 

Desde 1990, o Banco Mundial analisa a competitividade industrial de 142 

países pelo mundo, o que possibilitou a formação de um ranking na qual se pode 

acompanhar, ano após ano, o ganho ou a perda de posições das diversas nações 

na comparação entre elas. Os dados disponíveis no momento são até o ano de 

2014. 

Assim, o gráfico 1 mostra o posicionamento no ranking de competitividade 

industrial dos países do BRICS, no período de 2000 a 2014. Observando-se 

atentamente, percebe-se que a China foi o país que teve o melhor desempenho, 

conquistando 17 posições e obtendo o melhor lugar no grupo, 5ª posição de 142 

países. A Índia também teve uma evolução muito positiva e constante, subindo 14 

posições. No entanto, ela ainda aparece em 43º lugar, sendo a penúltima no âmbito 

do BRICS.  

 

Gráfico 1 - Posicionamento no ranking de competitividade industrial dos países do BRICS no 
período de 2000 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WITS – Banco Mundial (2018) 
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No período analisado, dois países chamam a atenção pela perda de posição 

no ranking: o Brasil, perdendo 5 posições; e a África do Sul, que perdeu 1 posição. 

Tal dado contraria, de certa forma, a expectativa dos economistas sobre o potencial 

do BRICS. 

 

2.2.3 Reservas Internacionais 

Outro dado importante a ser analisado na economia de um país são as suas 

reservas internacionais. Segundo Pellegrini (2017, p.5) tais reservas são ativos 

externos sob controle dos bancos centrais ou autoridades monetárias e prontamente 

utilizáveis para atender às necessidades de financiamento do balanço de 

pagamentos. Assim, as reservas servem como espécie de seguro contra os efeitos 

de interrupções inesperadas na disponibilidade externa de recursos financeiros.  

 
Mas ao contrário dos seguros usuais, as reservas não atuam apenas depois 
que ocorrem crises no balanço e pagamentos, blindando o país dos seus 
efeitos perniciosos. Elas servem também para evitar que as próprias crises 
ocorram, ao informar aos agentes econômicos que o país está 
suficientemente protegido contra acontecimentos externos imprevistos 
relevantes. Dito de outra forma: a existência de um bom nível de reservas 
sinaliza aos agentes econômicos que o governo detém munição suficiente 
para agir no caso de crise externa, que redunde em fuga de capitais ou 
fenômenos correlatos. (PELLEGRINI, 2017, p.6)  

 

A tabela 3 demonstra as reservas internacionais dos países do BRICS em 

bilhões de dólares correntes, incluindo reservas em ouro, entre os anos de 2000 a 

2016, de acordo com dados do Banco Mundial. 

É interessante ressaltar que todos os países do BRICS são credores externos 

e que a China desponta como o país com as maiores reservas internacionais a nível 

mundial. No ano de 2016, último ano disponível no banco de dados, os chineses, 

com um valor em torno de 3,1 trilhões de dólares, tem quase 2,6 vezes as reservas 

internacionais do 2º colocado, o Japão. Nesse intuito, cabe destacar também que, 

no âmbito dos BRICS, a Rússia está posicionada como 6º colocada a nível mundial 

no somatório de suas reservas, seguida de Brasil e Índia, respectivamente em 8º e 

9º lugares. 

Dentro da ideia de proteção que as reservas internacionais proporcionam 

para a economia, a China multiplicou suas reservas em 18 vezes desde o ano de 

2000, e a Rússia em 13,7 vezes. De um modo geral, todos os países do BRICS 

multiplicaram em muito suas reservas.  
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Tabela 3 – Reservas internacionais dos países do BRICS entre os anos de 2000 e 2016, em 
bilhões de dólares correntes, ouro inclusive. (bi US$) 

 

Ano/País Brasil Rússia Índia China África do 
Sul 

2000 33,02 27,66 41,06 171,76 7,70 

2001 35,87 36,30 49,05 220,06 7,63 

2002 37,83 48,33 71,61 297,74 7,82 

2003 49,30 78,41 103,74 416,20 8,15 

2004 52,93 126,26 131,63 622,95 14,89 

2005 53,80 182,27 137,82 831,41 20,62 

2006 85,84 303,77 178,05 1080,76 25,59 

2007 180,33 478,82 276,58 1546,36 32,92 

2008 193,78 426,28 257,42 1966,04 34,07 

2009 238,54 439,34 284,68 2452,90 39,60 

2010 287,59 479,22 299,46 2909,91 43,82 

2011 352,01 497,41 298,74 3254,67 48,75 

2012 373,16 537,82 300,43 3387,51 50,69 

2013 358,82 509,69 298,09 3880,37 49,71 

2014 363,57 386,22 325,08 3900,04 49,12 

2015 356,46 368,04 353,32 3405,25 45,89 

2016 364,98 377,05 361,69 3097,66 47,18 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Banco Mundial (2018) 

 

2.3 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA DO BRICS 

Segundo Damico (2015, p.68), a Cúpula de Fortaleza realizada em 2012, 

destacou-se de importância pela assinatura de dois grandes acordos: o Acordo 

Constitutivo do Novo Banco de Desenvolvimento, com capital subscrito inicial de 

US$ 50 bilhões e capital autorizado inicial de US$ 100 bilhões; e o Acordo para 

Estabelecimento do Arranjo Contingente de Reservas, com compromissos totais de 

US$ 100 bilhões. Esses dois acordos demonstram a atuação mais firme do BRICS 

na área financeira, deixando o conglomerado cada vez mais em evidência. 

 

De certa forma, são uma demonstração de que, diante das dificuldades e da 
lentidão da reforma de governança das instituições financeiras multilaterais, 
notadamente o FMI e o Grupo Banco Mundial, os BRICS têm a capacidade 
de criar seus próprios instrumentos  de participação da gestão do sistema 
financeiro internacional. (COZENDEY, 2015, p.116) 

 

2.3.1 Arranjo Contingente de Reservas 

De acordo com Damico (2015, p.73) o Arranjo Contingente de Reservas 

(ACR) foi visualizado para ser uma linha adicional de defesa para o BRICS em 

cenários possíveis de dificuldades de balanço de pagamentos. O montante inicial 

previsto é da ordem de US$ 100 bilhões, com contribuições diferenciadas. O acordo 
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aproxima-se, em sua concepção e modo de operação, à iniciativa Chiang Mai entre 

China, Japão, Coreia e os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático 

(ASEAN). Dessa forma, a sua natureza é igualmente complementar e deverá 

atender tão somente aos membros do BRICS. 

 
No caso do Arranjo Contingente de Reservas dos BRICS, o mecanismo é 
concebido como um elemento adicional da rede de segurança financeira 
internacional. Inspirado por outra iniciativa com essa mesma característica, 
a de Chiang Mai, na Ásia, a decisão surgiu no contexto das discussões 
decorrentes da crise financeira europeia de 2011/2012. (DAMICO, 2015, 
p.122) 

 
Esse modelo de segurança financeira baseia‑se na criação de um fundo 

virtual de reservas em que os países não colocam recursos sob administração 

comum, mas apenas se comprometem a aportar reservas caso um dos parceiros 

venha a necessitar, evitando assim uma especulação do mercado.  

 
Assim, o CRA, que, ao contrário do Banco, se destina a atender apenas aos 
próprios BRICS, na prática tem duas funções principais: a) demonstrar o 
poder de fogo dos membros, a fim de ajudar a dissuadir ataques 
especulativos em caso de dificuldades de Balanço de Pagamentos; e b) 
caso utilizado, por meio da parte desvinculada, dar fôlego a um país 
membro durante suas negociações de um programa de ajuste com o FMI, 
aumentando, assim, o poder de barganha dos membros. (DAMICO, 2015, 
p.126) 

 

2.3.2 Novo Banco de Desenvolvimento 

Segundo Esteves et al. (2016, p.6) a criação do Novo Banco de 

Desenvolvimento (NBD) foi uma resposta à paralisia do processo de reforma das 

Instituições Financeiras Internacionais e, ao mesmo tempo, à expressão do 

adensamento das relações de cooperação entre os países do BRICS. Assim, a 

instituição foi criada em um momento em que os bancos multilaterais de 

desenvolvimento ganham relevância não somente em razão da ausência de 

condicionalidades, mas também pela agilidade na realização de operações de 

crédito, e na possibilidade de financiamento da infraestrutura dos países de renda 

média. 

 
A estrutura e os mecanismos de tomada de decisão do novo banco 
contrastam com aqueles adotados pelo Banco Mundial. De fato, o NBD 
adotou uma estrutura de cotas que garante, em primeiro lugar, o controle da 
instituição pelos membros do grupo; e, em segundo lugar a isonomia entre 
os membros no processo de tomada de decisão. A criação do NBD também 
carrega consigo a promessa de simplificação dos procedimentos para 
aprovação das operações de crédito, para projetos de desenvolvimento na 
área de infraestrutura. (ESTEVES ET AL. 2016, p.8) 
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A sede do Banco foi estabelecida em Shanghai - China e o primeiro escritório 

em Johanesburgo - África do Sul. Em janeiro de 2016, os cinco membros fundadores 

aportaram a primeira parcela, no valor de US$ 750 milhões, ao capital social do 

Banco. Assim, em fevereiro de 2016 o Banco entrou em funcionamento pleno. Vale 

mencionar que, segundo o Acordo sobre o Novo Banco de Desenvolvimento, o 

capital social total da primeira fase de incorporação do NBD somará US$ 10 bilhões, 

pagos em sete parcelas, em sistema de cotas iguais entre os membros do grupo. 

Ainda de acordo com Esteves et al. (2016, p.12) embora o documento 

fundador indique a intenção de conceder empréstimos e permitir a compra de ações 

por demais países, 55% das ações devem ser controladas pelos países do BRICS, e 

outros 25% serão alocados a países emergentes, confirmando a orientação do 

banco em direção às necessidades de países em desenvolvimento. 

Dessa forma, já em abril de 2016 foi possível ao NBD anunciar seu primeiro 

pacote de empréstimos para projetos de infraestrutura e energia renovável. A tabela 

4 descreve os projetos, os valores destinados e os bancos intermediários 

envolvidos. 

Tabela 4 – Primeiros empréstimos realizados pelo Novo Banco de Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Esteves et al. (2016, p.13)  
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2.4 – IMPORTÂNCIA DO BRICS PARA O BRASIL 

Segundo Brasil – MRE (2018), não há dúvidas que o BRICS é um grupo 

importante para o Brasil, sobretudo em relação à possibilidade de aumento de seu 

mercado de exportação para os demais integrantes. China, Índia e Rússia já estão 

entre os dez maiores parceiros comerciais brasileiros. Cabe ressaltar que China e 

Índia, com os maiores efetivos populacionais do planeta e com um acelerado 

crescimento econômico, precisam principalmente de matéria-prima e recursos 

naturais, produtos em que o Brasil se destaca na sua pauta comercial. 

No gráfico 2, percebe-se bem a importância desse mercado. No ano de 2000 

as exportações brasileiras para os países do BRICS eram em torno de US$ 2 

bilhões, já no ano de 2017 as exportações chegaram a quase US$ 56,4 bilhões, um 

crescimento exponencial. Cabe ressaltar também que o saldo comercial, 

inicialmente negativo para o Brasil, chega a 2017 com um valor positivo em torno de 

US$ 23 bilhões.  

 

 

Gráfico 2 – Intercâmbio comercial do Brasil – BRICS 

 

 

Fonte: BRASIL – MRE (2018) 

 

A China é o grande comprador do Brasil, respondendo por quase 25% de 

tudo o que o País vende no exterior. Da mesma forma, o Brasil tem na China seu 

grande mercado de importação. Analisando as importações brasileiras somente no 

âmbito do BRICS em 2017, a China foi responsável por quase 82% das compras 

brasileiras.  
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Os gráficos 3 e 4 mostram bem essa dominância da China nas relações 

comerciais brasileiras. 

 
Gráfico 3 - Participação dos países do BRICS no total das exportações brasileiras em 2017 

 

 

Fonte: BRASIL – MRE (2018) 

 

Gráfico 4 - Participação dos países do BRICS no total das importações brasileiras em 2017 

 

 

Fonte: BRASIL – MRE (2018) 

 

Infelizmente, a exportação brasileira é baseada em sua grande parte em 

produtos de baixo valor agregado. De acordo com Brasil - MRE (2018), de tudo o 

que o Brasil vendeu no ano de 2017, 81% foi de produtos básicos, 11,8% foi de 
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semimanufaturados e somente 7,2% de produtos manufaturados. Por outro lado, de 

tudo o que o Brasil comprou nesse mesmo ano, 92,8% foi de produtos 

manufaturados, 3,7% de semimanufaturados e 3,6% de produtos básicos. 

Essa característica de baixa industrialização nas exportações do Brasil 

também se reflete no comércio entre os países do BRICS. As tabelas 5 e 6 

apresentam os principais itens que compuseram a balança comercial brasileira no 

período de 2015 a 2017. Nelas, pode-se verificar a dependência brasileira na 

exportação de matérias-primas. 

Entre os principais produtos exportados destacam-se soja em grão; minério 

de ferro; óleo bruto de petróleo; pastas químicas de madeira; açúcar; carne bovina; 

carne de frango; carne suína; ferro-liga; e minério de cobre. 

Entre os principais produtos importados destacam-se aparelhos elétricos para 

telefonia; partes de aparelhos de TV, câmeras fotográficas, radar, de gravação, 

monitores e projetores; adubos minerais ou químicos; circuitos integrados 

eletrônicos; partes e acessórios de computadores, máquinas de escrever ou 

calcular; partes e acessórios de veículos automóveis; inseticidas, fungicidas, 

herbicidas; insumos para medicamentos; díodos e transistores. 

Tabela 5 - Composição das exportações brasileiras para o BRICS em US$ bilhões 

 

 

Fonte: BRASIL – MRE (2018) 
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Tabela 6 - Composição das importações brasileiras do BRICS em US$ bilhões 

 

 

Fonte: BRASIL – MRE (2018) 

 

2.5 PRINCIPAIS DESAFIOS 

Apesar de apresentar números expressivos no seu potencial econômico, nem 

tudo é tão positivo para o BRICS. Segundo Baumann (2015, p.22), esses países 

possuem aproximadamente três quartos das reservas de divisas mundiais, algo em 

torno de mais de US$ 4 trilhões, no entanto de forma extremamente desigual: 72% 

desses recursos pertencem à China, 12% à Rússia, 7,5% cada ao Brasil e à Índia, e 

apenas 1% à África do Sul. Isso por si só já sugere parte dos problemas de acerto 

quanto ao uso de recursos para socorro financeiro às economias emergentes em 

dificuldade. 

Ainda de acordo com Baumann (2015, p.24), o ceticismo com relação ao 

BRICS envolve também os problemas de política externa dos seus integrantes. 

Fazendo-se uma análise mais particular, constata-se que três dos cinco países têm 

um histórico de problemas com seus vizinhos, que em diversas oportunidades levou 

a situações de conflito armado. Mais recentemente, por exemplo, permanece não 

resolvida a situação entre a Rússia e a Ucrânia, e existe um potencial de conflito no 

mar da China. A paz entre a Índia e o Paquistão é sempre um equilíbrio instável. E a 

Índia já teve problemas fronteiriços com a China. 
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A BBC - BRASIL entrevistou em 2017 o britânico Jim O'Neill que formulou o 

acrônimo BRIC em 2001, cunhando um termo que se consolidaria como um novo 

verbete no dicionário de economistas ao redor do mundo. Nessa entrevista, O´Neil 

cita o problema da diferença do potencial econômico da China e da Índia em relação 

aos demais integrantes e também a grande dependência do Brasil e da Rússia da 

exportação de produtos básicos.  

 
Sabemos que o crescimento do PIB indiano nos últimos dois anos foi maior 
do que o do chinês, e que o país deve crescer mais do que a China no 
restante da década. Mas até o fim deste ano, a China deverá criar o 
equivalente a uma nova Índia. Nem a Índia nem a China vêm 
decepcionando. Não podemos dizer o mesmo do Brasil e da Rússia. Os 
dois países foram grandes decepções nesta década. Os problemas 
econômicos de cada um são diferentes e estão atrelados a várias razões, 
mas se há um problema comum, é a chamada doença holandesa. Brasil e 
Rússia são muito dependentes do preço das commodities (matérias-
primas). Quando esses preços caem fortemente, esses países sofrem. Foi 
justamente o que aconteceu na última década. Ambos precisam diversificar 
e reduzir o papel das commodities nas suas economias. (BBC - BRASIL, 
2017) 

 

Por outro lado, é interessante ressaltar que, apesar dessas contradições, o 

economista ainda acredita no potencial do grupo, indicando que é bem provável que 

o tamanho total do BRICS seja maior do que o do G7 (grupo das economias mais 

ricas do mundo) já por volta de 2035 ou 2037. “Claramente, a ideia dos Brics 

perdura.” (BBC-BRASIL, 2017). 

 
 
2.6 CONCLUSÃO PARCIAL 

O BRICS surgiu de um simples acrônimo usado para simbolizar as principais 

economias emergentes, não se estendendo muito além de um conceito ou de uma 

ideia. No entanto, a insatisfação com os rumos da governança global fez que com 

que esse grupo de países começasse a se reunir a partir de uma estratégia 

particular de aproximação.  

Aos poucos, o que era essencialmente um interesse econômico foi ganhando 

novas dimensões e envolvendo outras áreas, como a coordenação político-

diplomática em foros multilaterais. È importante ressaltar que não há acordo 

comercial específico entre o BRICS, o crescimento elevado das transações 

comerciais entre os países é fruto da complementaridade das pautas de comércio, 

havendo ainda um grande espaço a ser explorado. É nesse contexto que o Brasil 
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deve buscar as oportunidades necessárias para melhorar ainda mais a sua balança 

comercial.  

Assim, não restam dúvidas que os principais dados econômicos do BRICS 

conferem ao grupo um potencial elevado. No entanto, em alguns casos como o do 

Brasil e o da Rússia, por exemplo, apesar do PIB per capita elevado, há excessiva 

dependência da exportação de produtos primários, tornando-os mais vulneráveis às 

instabilidades do comércio internacional e às crises econômicas. 

Por outro lado, a constituição do Novo Banco de Desenvolvimento e do 

Arranjo Contingente de Reservas são ferramentas importantes que, além de 

fortalecer a visão econômica que se tem do conjunto do BRICS, retiram também as 

incertezas que existem com relação à capacidade de concertação desses países, 

cujas culturas são diversas e cujas posições geográficas podem ser caracterizadas 

mais pelo distanciamento. 

Dessa forma, a aproximação desses países, apesar das dificuldades que ora 

se apresentam, traz no seu bojo a capacidade de uma agenda múltipla de 

cooperação e de diálogo que ultrapassa os aspectos econômicos e financeiros, 

chegando até a uma crescente institucionalização político-diplomática.  

Por fim, pode-se dizer que o BRICS é a voz dos emergentes, contrastando a 

velha ordem mundial. 
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3 A RÚSSIA E SEUS PRINCIPAIS ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

3.1 ASPECTOS TERRITORIAIS 

De acordo com a Câmara Brasil-Rússia de Comércio, Indústria e Turismo 

(2018), o território da Federação da Rússia é o maior do mundo com uma área total 

de 17.098.240 Km². Também possui a maior extensão em limites, fazendo fronteira 

com 14 países, totalizando 37.653 Km de fronteiras terrestres. 

Segundo Globaltrade (2018), a Rússia está localizada na parte norte da 

Eurásia e estende-se por diversas zonas climáticas, sendo que a maior parte de seu 

território encontra-se no clima temperado, ou seja, de temperaturas 

predominantemente mais frias. As outras zonas climáticas encontradas são a ártica, 

subártica e subtropical. As condições climáticas desfavoráveis influenciam para que 

a Rússia possua relativamente poucas terras aráveis, apesar de sua grande 

superfície. Mesmo assim, o país possui em torno de 10% das terras agrícolas do 

mundo e é um dos grandes exportadores de cereais. As regiões do norte do país se 

concentram principalmente na criação de gado, enquanto as regiões do sul e a 

Sibéria ocidental produzem cereais. Não obstante, a agricultura representa somente 

4,7% do PIB, bem aquém dos demais setores econômicos. 

O território da Rússia é rico em recursos naturais, além do gás natural e do 

petróleo o país se destaca também na extração de diamantes, níquel, platina e 

alumínio. De acordo com o Banco Mundial (2018, p.64) a Rússia é o segundo país 

maior produtor de alumínio e gás natural e o terceiro maior produtor de petróleo. 

 

3.2 ASPECTOS POPULACIONAIS 

Apesar do vasto território disponível, a Rússia não possui grande contingente 

populacional. De acordo com Luís (2016, p.112), ao contrário das demais economias 

emergentes, a Rússia não evidencia um crescimento demográfico capaz de 

sustentar as suas ambições econômicas e políticas. Nem possui grandes recursos 

demográficos, nem os existentes estão em crescimento. 

 
O país entra agora no período em que as crianças que nasceram nos 
“estéreis” anos noventa devem tornar-se pais. Visto que essas crianças 
foram tão poucas, não se deve esperar um aumento demográfico 
significativo nos próximos anos. (LUÍS, 2016, p.113) 

 

Segundo Fânzeres (2014, p. 32), a perda populacional é um dos mais graves 
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problemas que a Federação possui e sem precedente na história russa. A baixa taxa 

de fertilidade decorreu essencialmente da degradação das condições 

socioeconômicas, em consequência das reformas econômicas dos anos 90, bem 

como de uma maior tolerância e aceitação social do divórcio. Nesse intuito, a baixa 

esperança de vida na população masculina é em grande parte consequência de 

outro grave problema da sociedade russa, o alcoolismo, bem como de outras 

disfunções, como por exemplo, o relativo colapso do sistema de saúde nos anos 80 

e 90. Ainda que nos últimos anos, novas políticas de incentivo de natalidade 

viessem a minimizar essa tendência negativa de perda demográfica, deve ser levado 

em consideração também o fato de grande parte dos habitantes ter mais de 50 anos, 

o que conjugado com a baixa esperança de vida resulta numa séria ameaça 

populacional. Nesse contexto, outras políticas vêm sendo adotadas para minimizar 

esta realidade, tal como a lei de emigração, aprovada em 2006, que encorajou o 

regresso ao país da diáspora russa no exterior. Nesse sentido, deve-se contar 

também com a imigração de gênese islâmica da Ásia Central e Cáucaso, a qual 

alcança cerca de 100.000/ano que entram no país em busca de melhores condições 

de vida. 

No entanto, há quem considere também que a dimensão menor da população 

pode ser entendida também como uma vantagem. De acordo com Luís (2016, p. 

114) a Rússia possui uma posição de liderança sobre os restantes BRICS no que se 

relaciona ao nível de vida. Comparando a situação russa com a chinesa, por 

exemplo, apesar de a China ter aumentado bastante o seu rendimento per capita 

desde os anos 2000, a vantagem russa sobre a China aumentou devido ao maior 

aumento absoluto no seu rendimento per capita. 

A tabela 7, elaborada com dados e informações disponíveis do Banco 

Mundial, demonstra alguns aspectos relativos à demografia que fundamentam as 

informações já citadas e que possuem relevância no cenário econômico. Como os 

números apresentados são relativos somente à Rússia e seguem uma sequência e 

tendência anual, foi acrescentada também uma última linha com os mesmo índices 

para o Brasil, possibilitando, assim, que se tenha uma base de comparação. 

Dessa forma, analisando primeiramente as colunas de população total (1ª 

coluna da tabela) e taxa de crescimento populacional (2ª coluna da tabela), 

percebe-se que no período de 2000 a 2008, a população russa vinha decrescendo e 

que a partir de 2009 as políticas públicas voltadas para o crescimento demográfico 
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começaram a ter efeito. Mesmo assim, quando comparado com o Brasil, no ano de 

2017, a taxa brasileira de crescimento populacional foi quase 7 vezes maior. 

Esse baixo crescimento demográfico acaba influenciando a população 

economicamente ativa (3ª coluna da tabela) de um país, o que no caso da Rússia 

ainda é elevada, em torno de 52% da população total, mas que desde 2000 

apresenta uma pequena variação, permanecendo quase estável. 

Com relação ainda à força de trabalho, outro evento a ser analisado é a taxa 

de desemprego (4ª coluna da tabela). Neste fator, percebe-se que desde 2000 os 

índices apresentaram constante decréscimo - com exceção do período da crise de 

2008 - chegando em 2016 com uma taxa muito positiva, em torno de 5,5%, 

principalmente se comparado com a taxa brasileira, que no mesmo ano teve mais do 

que o dobro desse índice.   

 
Tabela 7 – Fatores populacionais da Rússia entre os anos de 2000 e 2017 em comparação 

com os mesmo fatores do Brasil recente.  

 

Fator/ 
Ano 

Populaçã
o Total 

(mil) 

Crescim. 
Pop 
(%) 

População 
Econ 
Ativa  
(mil) 

Taxa 
Desemp. 

(%) 

Pop. 
> 65  
(mil) 

Expect. 
Vida 

(anos) 

Índice 
Gini 

Mortal. 
Infantil 

(por mil) 

Taxa 
Natalid

. 
(F/M) 

2000 146.597 -0,421 74.243 10,580 18.241 65,5 37,1 16,6 1,195 

2001 145.976 -0,424 72.920 8,980 18.604 65,4 36,9 15,7 1,223 

2002 145.306 -0,460 73.864 7,880 19.102 65,1 37,3 14,8 1,286 

2003 144.648 -0,454 73.729 8,210 19.598 65,0 40,0 13,9 1,320 

2004 144.067 -0,403 74.419 7,760 19.881 65,5 40,3 12,9 1,344 

2005 143.519 -0,381 74.946 7,120 19.833 65,5 41,3 12,0 1,294 

2006 143.050 -0,327 75.196 7,050 19.760 66,7 41,0 11,1 1,305 

2007 142.805 -0,171 76.181 6,000 19.487 67,6 42,3 10,3 1,416 

2008 142.742 -0,044 76.697 6,200 19.134 67,9 41,6 9,7 1,502 

2009 142.785 0,030 76.762 8,300 18.852 68,7 39,8 9,1 1,542 

2010 142.849 0,045 76.595 7,370 18.694 68,8 39,5 8,6 1,567 

2011 142.961 0,078 76.962 6,540 18.756 69,7 39,7 8,1 1,582 

2012 143.202 0,168 76.800 5,440 18.854 70,1 40,7 7,7 1,691 

2013 143.507 0,213 76.521 5,460 18.983 70,6 40,9 7,4 1,707 

2014 143.820 0,218 76.349 5,160 19.165 70,7 39,9 7,1 1,750 

2015 144.097 0,193 76.289 5,570 19.437 71,2 37,7 6,8 1,750 

2016 144.342 0,170 76.202 5,500 19.906 71,6 - 6,6 1,750 

2017 144.495 0,106 75.639 - 20.487 - - - - 

Brasil 
(Ano) 

209.288 
(2017) 

0,784 
(2017) 

104.278 
(2017) 

11,670 
(2016) 

17.899 
(2017) 

75,5 
(2016) 

51,3 
(2015) 

13,5 
(2016) 

1,726 
(2016) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Banco Mundial (2018) 
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Outro item que pode ser prejudicial à economia é o envelhecimento da 

população, fator que afeta tanto a capacidade de trabalho como os gastos públicos 

em seguridade social e saúde. Nesse aspecto, percebe-se que a Rússia possui um 

número elevado da população igual ou acima de 65 anos de idade (5ª coluna da 

tabela). Apesar do número total, cerca de 20,5 milhões de pessoas (2017), ser 

relativamente semelhante ao contingente brasileiro nessa situação, em torno de 18 

milhões, a proporção em relação ao efetivo populacional total de cada país é que 

acaba caracterizando o problema. 

Não obstante, esse contingente de pessoas idosas deve ser analisado 

relacionando-o com outra informação importante que é a expectativa de vida (6ª 

coluna da tabela), o que em tese permitiria que um trabalhador permanecesse mais 

tempo no mercado, se fosse alta. No entanto a Rússia, apesar de ter melhorado tal 

fator nos últimos anos, ainda se encontra num patamar relativamente baixo, em 

torno de 71,6 anos (2016), principalmente se comparado com Brasil, que apresenta 

a expectativa de 75,5 anos (2016). 

De acordo com o Banco Mundial (2018), o índice de Gini (7ª coluna da 

tabela) mede até que ponto a distribuição da renda ou, em alguns casos, a 

capacidade de consumo entre indivíduos ou famílias dentro de uma economia se 

desvia de uma distribuição perfeitamente igual. Assim, um índice de Gini de valor “0” 

representa a igualdade perfeita, enquanto um índice de valor “100” implica em 

máxima desigualdade. Nesse campo, a Rússia com índice de 37,7 (2015) mostra-se 

mais igualitária que o Brasil, que possui um índice de 51,3 (2015), indicando uma 

capacidade maior de consumo da população russa. 

Outros fatores que demonstram a qualidade de vida da população e o 

emprego correto de políticas públicas são a mortalidade infantil (8ª coluna) e a 

taxa de natalidade (9ª coluna da tabela). Nesses itens verifica-se uma evolução 

muito positiva da Rússia, a qual conseguiu diminuir sua mortalidade infantil em mais 

de 60%, chegando à metade do índice brasileiro, e alcançou um aumento importante 

da sua taxa de natalidade, para 1,75 filhos por mulher, chegando a ultrapassar o 

Brasil no ano de 2016. 

Todos esses fatores destacados na tabela 7, aliados ao PIB per capita russo, 

já apresentado na tabela 2, demonstram que a influencia demográfica no poder 

econômico da Rússia é positiva e poderá permanecer assim desde que forem 
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continuadas as políticas sociais já existentes, ao mesmo tempo em que novas 

soluções forem sendo adotadas para minimizar outros impactos negativos. 

 

3.3 A ECONOMIA DA RÚSSIA ATÉ A CRISE DE 2008 

De acordo com Rússia (2018), o país passou por severas dificuldades 

econômicas após a desintegração da União Soviética, mas conseguiu por fim 

estabelecer uma economia de mercado moderna.  Assim, no decorrer da década de 

2000, o estado conseguiu elevadas taxas de crescimento econômico. Graças ao 

aumento dos preços de petróleo e de gás, a Rússia conseguiu pagar uma boa parte 

de sua enorme dívida externa e aumentou significativamente as suas reservas 

monetárias internacionais. 

Segundo Cruvinel (2013, p.8), após a difícil crise financeira de 1998, a Rússia 

apresentou elevada recuperação econômica, visualizada principalmente no 

crescimento expressivo do PIB de 6% por ano em média. Cabe ressaltar também 

que nesse período a Rússia passou do 5º para o 2º lugar no grupo dos países 

exportadores de petróleo e derivados no mundo. Com sua adesão definitiva à 

Organização Mundial do Comércio (OMC), o país projetou o pagamento de sua 

dívida externa em até 10 anos, estando adiantado o pagamento de juros e uma 

parte de sua dívida externa para o FMI. 

De acordo com Paula e Barcelos (2011, p. 712), na virada do milênio, a alta 

do preço do petróleo, de valor em média US$ 12,8 por barril em 1998 para US$ 28,4 

em 2000, favoreceu a rápida melhora no desempenho comercial, elevando a taxa de 

crescimento da economia. O desempenho do setor energético (petróleo, gás e 

derivados) impactou diretamente e indiretamente no crescimento do PIB, uma vez 

que esse setor sozinho responde por 20% do produto, alavancando outros setores 

industriais, como construção e maquinaria. Dessa forma, o aumento na demanda 

agregada estimulou o crescimento econômico, favorecido pela elevação de salários 

e pensões, pelo aumento das exportações e pelo declínio das taxas de juros. Este 

último, em função da adoção de uma política monetária mais expansionista, que 

estimulou também a expansão do crédito bancário, o qual cresceu de 12% do PIB 

em 1999 para 22% em 2003.  

Assim, até 2004, o setor de petróleo e alguns setores industriais deram 

impulso ao crescimento, sendo que a expansão subsequente foi determinada 



36 

 

fortemente pelo crescimento de bens não comercializáveis e de serviços, incluindo 

bens manufaturados, construção e comércio varejista. 

A tabela 8 mostra um resumo dos principais números da economia da 

Federação da Rússia no período de 2000 a 2007. Nela se destaca que, junto do 

aumento significativo do preço do barril de petróleo, houve elevado percentual de 

crescimento do PIB, o aumento das reservas cambiais e um incremento da balança 

comercial. Da mesma forma, percebe-se no período a diminuição significativa da 

inflação, da dívida pública e da dívida externa. 

 
Tabela 8 - Principais indicadores econômicos da Rússia de 2000 a 2007 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Paula e Barcelos (2011, p. 710) 

 

3.4 A ECONOMIA DA RÚSSIA APÓS A CRISE DE 2008 

Segundo Rebêlo (2010, p.70), a crise financeira de 2008 pode ser 

considerada a maior crise financeira desde a quebra da Bolsa de Valores de Nova 

York em outubro de 1929. Ela ocorreu devido à desestruturação do sistema 

imobiliário norte-americano, o que acabou afetando toda a economia mundial. 
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Enfim, notabilizou-se a afetação de todo o sistema financeiro mundial: 
quebra de empresas, fechamento de postos de trabalho, diminuição no 
consumo e retração das economias como principais caracteres dessa 
realidade. (REBÊLO, 2010, p.72) 
 
 

Segundo Luís (2016, p. 109), apesar do crescimento evidente da economia a 

partir dos anos 2000, a crise de 2008 atingiu em força a Federação da Rússia. O PIB 

despencou, a fuga de capitais foi notória e a queda da procura global teve 

consequências inevitáveis nas exportações russas e na desaceleração da produção 

industrial. “A excessiva dependência dos preços do petróleo e a conjuntura de baixa 

no preço do barril justificam valores tão baixos de crescimento do PIB.” (LUÍS, 2016, 

p.110) 

De acordo com Alves (2011, p. 223), a Rússia foi um dos países mais 

atingidos pela crise financeira internacional, com o PIB apresentando diminuição de 

7,9% em 2009. A economia do país, muito dependente da exportação de matérias-

primas, foi duramente afetada pela queda das cotações e também das quantidades 

vendidas desse produto básico. No primeiro semestre de 2009, em relação a igual 

período do ano anterior, a produção de gás caiu cerca de 20% e a de aço mais de 

30%. Durante os meses mais agudos da crise, ocorreu uma fuga do rublo, o que fez 

o Banco Central Russo gastar mais de US$ 200 bilhões para tentar conter sua 

desvalorização. Somente a partir do segundo trimestre de 2009, com o 

arrefecimento da crise, a pressão sobre o câmbio diminuiu e o país voltou a 

acumular reservas.  

 
Todavia, o futuro apresenta alguns riscos para a Rússia. A crise financeira 
de 2008 demonstrou que a confiança excessiva nos seus recursos 
energéticos e no sistema financeiro internacional deixa o país vulnerável às 
intempéries do mercado mundial. Na medida em que o aumento de 
influência do país no cenário internacional e no espaço pós-soviético tem 
sido calcado nos meios econômicos, o descuido com o processo de 
modernização e reestruturação da economia russa vislumbrado no período 
de Vladimir Putin na Presidência, e mesmo no governo Dmitri Medvedev, 
pode causar transtornos sérios caso não seja revisto. (ADAM, 2011, p.75) 

 

Segundo o Banco Mundial (2018), na sua análise das perspectivas 

econômicas globais, a economia da Rússia passa a dar sinais vagarosos de melhora 

da sua economia. Depois de alguns anos de instabilidade, entre aumentos e quedas 

do PIB, principalmente por causa da evolução do preço do petróleo, a estimativa 
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para os anos vindouros é de um fortalecimento pequeno do PIB russo, mas 

mantendo um resultado constante e positivo.  

O Fundo Monetário Internacional (FMI) (2018) supervisiona o sistema 

monetário internacional e monitora as políticas econômicas e financeiras de seus 

189 países membros. Ele possui um banco de dados que reúne as principais 

informações econômicas de diversos países, ao mesmo tempo em que realiza a 

projeção futura dessas mesmas informações. Nesse intuito, a tabela 9 foi elaborada 

com os principais números já consolidados pelo FMI, além das projeções desses 

mesmos números até o ano de 2023, referentes à economia da Rússia. Para fins de 

comparação e elucidação, foram inseridos também os dados do Brasil no mesmo 

período. 

 
Tabela 9 - Principais indicadores econômicos da Rússia e do Brasil de 2008 a 2017, com 

projeções até 2023. 
 

Fator 
Taxa de 

crescimento 
PIB (%) 

Dívida Bruta 
(% do PIB) 

Conta corrente 
(Bi US$) 

Inflação (%) 
(índice de preços ao 
consumidor médio) 

País/ 
Ano 

Rússia Brasil Rússia Brasil Rússia Brasil Rússia Brasil 

2008 5,2 5,1 7,4 61,9 103,94 -30,64 14,1 5,7 

2009 -7,8 -0,1 9,9 65,0 50,38 -26,26 11,7 4,9 

2010 4,5 7,5 10,6 63,1 67,45 -75,82 6,9 5,0 

2011 5,1 4,0 10,8 61,2 97,27 -77,03 8,4 6,6 

2012 3,7 1,9 11,5 62,2 71,28 -74,22 5,1 5,4 

2013 1,8 3,0 12,7 60,2 33,43 -74,84 6,8 6,2 

2014 0,7 0,5 15,6 62,3 57,51 -104,18 7,8 6,3 

2015 -2,5 -3,5 15,9 72,6 68,83 -59,43 15,5 9,0 

2016 -0,2 -3,5 15,7 78,4 25,54 -23,53 7,1 8,7 

2017 1,5 1,0 17,4 84,0 40,25 -9,76 3,7 3,4 

2018* 1,7 2,3 18,7 87,3 76,83 -33,47 2,8 3,5 

2019* 1,5 2,5 19,5 90,2 67,29 -40,07 3,7 4,2 

2020* 1,5 2,2 19,9 92,7 61,04 -41,56 4,0 4,2 

2021* 1,5 2,2 20,0 94,6 62,79 -47,75 4,0 4,0 

2022* 1,5 2,2 20,1 95,7 65,06 -51,17 4,0 4,1 

2023* 1,5 2,2 20,4 96,3 67,58 -51,08 4,0 4,1 
(*) Projeções 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Fundo Monetário Internacional (2018) 

 

Com relação ao crescimento do PIB (1ª coluna), percebe-se que tanto a 

Rússia como o Brasil têm números semelhantes. Os dois países são exportadores 

de commodities e, com isso, sofrem as variações de preço do mercado. A crise de 
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2008, refletida nos índices de 2009, foi muito mais severa para a Rússia. Por outro 

lado, uma instabilidade percebida nos anos de 2015 e 2016 foi pior para o Brasil. 

  Segundo o Fundo Monetário Nacional (2018), a dívida bruta (2ª coluna) 

consiste em todos os passivos que exigem pagamento ou pagamento de juros pelo 

devedor ao credor em uma data ou datas no futuro. Assim, verifica-se que a Rússia 

possui uma situação confortável com relação as suas dívidas, principalmente se 

comparada com o Brasil, cujas projeções tendem a quase 100% do seu PIB.  

Ainda de acordo com o Fundo Monetário Internacional (2018), a conta 

corrente (3ª coluna) é o registro de todas as transações no balanço de pagamentos 

cobrindo as exportações e importações de bens e serviços, pagamentos de renda e 

transferências correntes entre residentes de um país e não residentes. Dessa forma, 

observa-se que mesmo nos períodos mais difíceis, a Rússia conseguiu manter uma 

conta corrente positiva e com projeções que também se mantêm positivas. Já o 

Brasil, no período analisado e nas projeções do FMI, mantém um saldo em conta 

corrente o tempo todo negativo. 

A última coluna analisa a inflação através do índice de preços ao consumidor 

médio que, segundo o Fundo Monetário Internacional (2018), é uma medida do nível 

médio de preços de um país com base no custo de uma cesta típica de bens de 

consumo e serviços em um determinado período. Assim, verifica-se que os dois 

países vêm diminuindo suas taxas de inflação desde 2008, sendo que nos períodos 

de crise houve uma desestabilização nos preços, com maior impacto naqueles 

praticados na Rússia. 

Segundo Rússia (2018), a economia da Federação da Rússia possui 

importantes recursos naturais e humanos, constituindo um forte potencial de 

desenvolvimento econômico. No mundo, o país é dono da maior reserva de gás 

natural, possuindo também umas das maiores reservas de carvão e de petróleo. A 

economia do país é caracterizada também pelo forte setor militar, industrial e 

científico. 

 
A Rússia é um dos maiores vendedores de armas militares para dezenas de 
países, tais como a China, a Índia, o Vietnã, a Venezuela e outros, 
interessados em desenvolverem a cooperação técnico-militar com a Rússia. 
O país tem enormes capacidades científicas – é uma das primeiras 
potências espaciais e faz parte do clube nuclear. (RÚSSIA, 2018) 
 
 

A indústria representa 32% PIB da Rússia e emprega aproximadamente 28% 
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da população. O país herdou a maior parte das bases industriais da antiga União 

Soviética, destacando-se os setores de produtos químicos, metalurgia, mecânica, 

construção e defesa.  

O setor de serviços é o principal setor da economia, empregando em torno de 

67% da população e gerando cerca de 62% do PIB. Devido à extensão territorial do 

país, os serviços de transportes, comunicações e comércio se destacam sobre os 

demais. O turismo vem tomando vulto gradativamente, com destaque para as 

competições desportivas, como a Copa do Mundo / 2018. 

De acordo com a Câmara Brasil-Rússia de Comércio, Indústria e Turismo 

(2018), baseado em dados do Ministério do Desenvolvimento Econômico e 

Comércio da Rússia, os principais produtos exportados são: petróleo bruto, produtos 

derivados de petróleo, metais, gás natural, produtos químicos. Por outro lado, os 

principais produtos importados são: automóveis, produtos farmacêuticos, máquinas, 

plásticos, carne e frutas. Nesse intuito, os tradicionais e principais parceiros 

econômicos estão na Ásia e na Europa, além dos Estados Unidos.  

Os gráficos 5 e 6 apresentam os 10 principais países com os quais a Rússia 

realizou o seu comércio exterior no ano de 2015, segundo análise do Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil (2016). Observando atentamente, percebe-se a 

importância da China como um dos principais parceiros econômicos desse país, ao 

mesmo tempo em que se verifica que o Brasil não faz parte desse grupo. 

 
Gráfico 5 – 10 principais destinos das exportações russas em 2015 

 

 

Fonte: BRASIL – MRE (2016) 
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Gráfico 6 – 10 principais origens das importações russas em 2015 

 

 

Fonte: BRASIL – MRE (2016) 

 
Nesse intuito ainda, os gráficos 7 e 8 apresentam os principais produtos da 

balança comercial da Rússia no ano de 2015, segundo dados do Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil (2016). Assim, verifica-se que a exportação russa é 

baseada principalmente em produtos primários, com grande destaque para o setor 

de combustíveis. Já a importação é com base em produtos de maior valor agregado, 

como máquinas e veículos.  

 
Gráfico 7 – Principais produtos exportados pela Rússia em 2015 

 

 

Fonte: BRASIL – MRE (2016) 
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Gráfico 8 – Principais produtos importados pela Rússia em 2015 

 

 

Fonte: BRASIL – MRE (2016) 

 

3.5 EXPECTATIVAS DO CENÁRIO ECONÔMICO DA RÚSSIA 

Segundo Fânzeres (2014, p.175), o processo evolutivo e de recuperação 

nacional que a Federação Russa encetou a partir do início do novo milênio apenas 

foi possível devido à conjugação de vários fatores internos e externos tais como: a 

firmeza e a lucidez da liderança de Vladimir Putin, necessariamente consentida e 

assumida pela elite dirigente; o potencial de recursos naturais que o país possui; 

uma conjuntura econômica internacional bastante favorável; e a elevada 

dependência de atores externos ao potencial energético russo, especificamente de 

petróleo e gás natural. 

Ainda de acordo com Fânzeres (2014, p. 178), mesmo que o surgimento e a 

relevância das fontes não convencionais de energia possam vir a ter um efeito 

negativo no setor energético russo, visualiza-se que no curto/médio prazo não 

constituirão um fator perturbador, já que é previsível que a Europa e a região Ásia 

Pacífico, por força das suas necessidades e pela ausência imediata de alternativas, 

continuarão a constituir-se como grandes e principais importadores da matriz russa. 

Por isso que o foco das relações exteriores da Rússia permanecerá com 

esses países principais que por enquanto fomentam a sua balança comercial, 

destinando aos demais um alcance marginal e não prioritário. 

  
Neste âmbito, e sendo ainda tênues os efeitos multiplicadores que a entrada 
da Federação na Organização Mundial de Comércio nele poderão projetar o 
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quadro relacional com a Alemanha, França, Itália ou Holanda deverá 
permanecer como prioritário, e com potencial estratégico suficiente para 
pragmaticamente se impor e sobrepor, pelo menos parcialmente, ao de 
gênese multilateral. [...] Finalmente, num nível inferior de prioridades, o 
relacionamento com os continentes latino-americano e africano, por ordem 
decrescente, e não obstante estas regiões encerrarem dois dos parceiros 
dos BRIC, o Brasil e a República da África do Sul, o facto é que (ainda) se 
revelam como regiões marginais da política externa russa, claramente 
desqualificadas em relação a outras regiões do globo, ainda que 
apresentem um significativo potencial de relacionamento no sector extrativo 
e no sector energético, neste último incluindo-se o nuclear. (FANZERES, 
2014, p. 180) 

 

De acordo com o International Trade Center (2017), entende-se a Rússia 

como um país de renda média-alta e com potencial para aumentar as exportações 

de bens existentes, principalmente para a Ásia. Só em diamantes, por exemplo, há 

possibilidade de incremento de US$ 1,7 bilhão para a Ásia. Outros produtos com 

potencial para essa região, África e Américas incluem cobre refinado e cloreto de 

potássio para uso como fertilizante. 

Além disso, com relação a novos produtos de exportação, a Federação Russa 

tem oportunidades de diversificação em máquinas e equipamentos eletrônicos, bem 

como instrumentos médicos, além de máquinas de terraplenagem e máquinas 

agrícolas. Outros produtos para diversificação incluem aparelhos de varredura 

ultrassônica e de ressonância magnética. 

Não obstante, o relatório do Banco Mundial (2018, p.63) estabelece que a 

Rússia é uma economia destacada com repercussões importantes na Ásia Central e 

na Europa Oriental através de ligações comerciais, de investimento e de migração 

há muito estabelecidas.  

Nesse relatório também, o Banco Mundial (2018, p.119) ressalta que a Rússia 

e países do seu entorno vêm experimentando uma recuperação cíclica, apoiada pelo 

aumento dos preços do petróleo, com aumento da demanda doméstica e o 

fortalecimento do crescimento das exportações. Assim, a melhora foi marcada por 

robustos ganhos salariais reais, que suportaram uma recuperação do consumo 

privado em meio à queda da inflação e à estabilização dos mercados de trabalho. O 

aumento da confiança incentivou um significativo crescimento do investimento - 

especialmente nos setores de mineração, transporte e manufatura - após quatro 

anos de contração. Destaca também que a recuperação na Rússia gerou 

repercussões positivas nas economias vizinhas da Ásia Central, do Sul do Cáucaso 

e da Europa Oriental.  
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Em longo prazo, no entanto, o Banco Mundial (2018, p.122) sinaliza que o 

crescimento potencial na Rússia e seu entorno diminua, uma vez que os problemas 

demográficos influenciarão no desenvolvimento em toda região. Assim, atrasos ou 

reversões das reformas estruturais necessárias afetaram as perspectivas de 

crescimento futuro desses países. 

 

3.6 CONCLUSÃO PARCIAL 

A Rússia possui aspectos econômicos que lhe são favoráveis e que lhe dão 

destaque no cenário mundial. Seu imenso território, apesar de não oferecer as 

melhores condições para a agropecuária devido ao clima, proporciona grandes e 

importantes recursos naturais como o alumínio, o gás natural e o petróleo, que são 

os principais itens da sua pauta de exportação e que colocam o país entre os 

maiores produtores dessas commodities. 

No aspecto populacional, percebe-se que as políticas públicas adotadas 

desde 2000 têm procurado minimizar, com sucesso, os efeitos do crescimento 

populacional mais baixo. Os demais aspectos demográficos são positivos, 

principalmente se comparados com os demais países do BRICS, inferindo que a 

sociedade russa é relativamente igualitária e tem uma boa qualidade de vida. Assim, 

para que o fator populacional seja um aspecto realmente impulsionador da 

economia, os programas de governo destinados a melhorar as questões 

demográficas devem ser continuados e na medida do possível ampliados para 

atender tais questões. 

Analisando a economia da Rússia, verifica-se que a sua evolução se 

caracterizou pela instabilidade, com pontos altos e baixos. Após o fim da União 

Soviética, o país passou por grandes dificuldades econômicas que só foram 

enfrentadas graças aos significativos aumentos do preço do petróleo e do gás, a 

partir do ano 2000. Esse estímulo econômico permitiu que a Rússia reorientasse 

suas contas públicas, alavancando outros setores da economia e possibilitando um 

elevado crescimento de suas divisas. 

A crise de 2008, no entanto, mostrou a Rússia sua principal vulnerabilidade, 

que é a dependência na exportação de matérias-primas. Qualquer variação na 

cotação e nas quantidades desses produtos básicos tem um impacto muito grande 

nos seus índices financeiros, afetando também o seu crescimento econômico e, por 
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conseguinte, a sua participação no cenário econômico mundial. Assim, as políticas 

de modernização e de reestruturação econômicas, vislumbradas na era Putin, têm 

que ser revistas e implantadas com maior celeridade, para que haja realmente uma 

diversificação maior da sua economia.   

Não obstante, os números mais recentes e as projeções da economia russa 

mostram certa estabilidade e sinais vagarosos de melhora, com uma inflação 

controlada, uma conta corrente positiva, uma dívida bruta relativamente pequena e 

uma taxa de crescimento do PIB diminuta, mas estável e constante. 

Por fim, pode-se dizer que a economia da Rússia apresenta fatores 

contrastantes. O país tem um elevado potencial, no entanto é muito dependente dos 

recursos energéticos que exporta. Nesse sentido, seus principais parceiros 

econômicos e consequentemente foco principal de suas relações exteriores são os 

grandes consumidores dessas commodities, que hoje se encontram na Ásia e na 

Europa. 
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4 RELAÇÕES ECONÔMICAS ENTRE BRASIL E RÚSSIA 

 

4.1 RELAÇÕES BILATERAIS 

Segundo Rússia (2018), as relações entre o Brasil e a Rússia são antigas, 

elas existem desde 1828. Em 26 de dezembro de 1991, o Brasil reconheceu a 

Federação da Rússia como a sucessora legal da União Soviética, sendo um dos 

primeiros países a realizar tal feito.  

Ainda de acordo com Rússia (2018), a partir de 1994 as relações bilaterais 

entre a Rússia e o Brasil se dinamizaram, possibilitando maiores contatos políticos 

em todos os níveis. Em 1997, houve a criação da Comissão Russo-Brasileira de Alto 

Nível de Cooperação, liderada em conjunto pelo Chefe do Governo da Federação da 

Rússia e o Vice-Presidente do Brasil. Naquele momento, era grande o interesse 

brasileiro em ter acesso à capacidade científico-tecnológica russa. 

 
A cooperação em ciência e tecnologia parecia se mostrar promissora, em 
vista das complementaridades entre os dois países. A Rússia, ainda que 
mais atrasada em relação ao Ocidente, detinha amplos conhecimentos e 
pessoal técnico capacitado em diversas áreas, notadamente, a espacial e a 
nuclear. O desmonte da URSS levou à ociosidade desses recursos 
humanos, os quais poderiam ser enviados para apoiar projetos de 
cooperação em outros países, garantindo, dessa forma, sua renda. (ROSA, 
2014, p.90) 
 
 

Em junho de 2000, os dois países assinaram o acordo básico sobre as 

relações de parceria. Em 2004 e 2005, os presidentes de ambos os países trocaram 

visitas presidenciais com várias afirmações de apoio mútuo. Nessa última, em 2005, 

realizada pelo presidente do Brasil, foi assinada a criação da Aliança Estratégica 

Russo-brasileira.  

 
Em 2004, ocorre a visita de Vladimir Putin ao Brasil, a primeira de um 
mandatário russo ao País. No encontro entre os presidentes, Putin deu seu 
aval à candidatura do Brasil a um assento permanente no CSONU; o Brasil, 
por sua vez, apoiou o acesso da Rússia à OMC. (ROSA, 2014, p.108) 

 

Em 2008, durante o 180º aniversário do estabelecimento das relações 

diplomáticas, foi assinado um acordo para abolir com o regime de vistos entre os 

dois países para viagens curtas. Em 2010, durante nova visita do Presidente do 

Brasil à Rússia, foi assinado o Plano de Ação da Parceria Estratégica entre a Rússia 

e a República Federativa do Brasil, documento este que foi atualizado e ratificado 

em 2012, quando foi celebrado o “Plano de Ação da Parceria Estratégica: os 
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próximos passos”. Em 2013, o primeiro-ministro, o ministro dos negócios 

estrangeiros e o ministro da defesa da Rússia visitaram o Brasil. Além de todos 

esses eventos, os presidentes de ambos os países têm se encontrado em separado 

nas várias cúpulas e conferências como as da ONU, BRICS e G20. 

 
No total, são identificadas oito áreas para o aprofundamento do 
relacionamento: Diálogo Político; Comércio e Investimentos; Educação, 
Ciência e Tecnologia; Pesquisa e Usos do Espaço Exterior para Fins 
Pacíficos; Energia; Proteção do Meio Ambiente; Defesa; e, Cooperação 
entre estados do Brasil e regiões da Rússia. Destas, cabe destacar a 
intenção de estabelecer diálogo bilateral a respeito de questões políticas e 
econômicas mundiais, inclusive sobre finanças internacionais. Na área 
espacial, faz-se menção à necessidade de aprofundar a cooperação, com 
vistas a ampliar o desenvolvimento social dos países. (ROSA, 2014, p. 96) 

 

Outro aspecto das relações bilaterais que deve ser destacado é a cooperação 

inter-regional entre estados do Brasil e regiões da Federação da Rússia. Moscou, 

São Petersburgo e Tartaristão têm laços fortes com os estados do Rio de Janeiro, 

São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. 

A partir dessa maior interação, houve a busca constate do crescimento do 

volume do comércio bilateral e dos investimentos entre a Rússia e o Brasil, inclusive 

com a troca de tecnologias.  

Dessa forma, nos últimos anos as relações russo-brasileiras têm se tornado 

mais destacadas, incluindo cooperações em diversas áreas como economia e 

finanças, energia, defesa, ciência e tecnologia, agricultura, cultura, educação e 

esporte. Cabe ressaltar que essa cooperação e parceria entre os dois países se 

refletem também em fóruns mundiais como ONU, BRICS, G20 e OMC, 

representando um fator importante de estabilidade global. 

 

4.2 RELAÇÕES COMERCIAIS 

Segundo Rússia (2018), as relações entre os dois países ainda são 

modestas. Apesar das trocas comerciais terem se ampliado significativamente ao 

longo das últimas décadas, elas necessitam de contínuo incentivo. Em 2004, 

durante a reunião de chefes de Estado da Rússia e do Brasil foi estabelecida a meta 

de 10 bilhões de dólares para o volume anual do comércio. Em 2008, o volume de 

comércio bilateral chegou a quase 8 bilhões de dólares, mas seguiu de um declínio 

muito forte, por causa da crise financeira global. Não obstante, o Brasil continua a 

ser um parceiro comercial chave da Rússia na América Latina. 
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Outro fator que pode ter sido importante para o aumento das exportações 
brasileiras de produtos primários para a Rússia, é o aumento de embargos 
russos a produtos primários dos EUA e da União Europeia, principalmente 
de carnes, o que impulsiona as exportações do Brasil, que é o segundo 
maior produtor de carne e maior exportador da mesma no mundo. 
(MARTINS, 2017, p. 11) 
 
 

Segundo IPEA (2011), no que tange à estrutura do comércio, ela é 

basicamente de commodities, o Brasil exporta para a Rússia produtos como carne, 

açúcar, soja, tabaco, café e mel, ou seja, manufaturas intensivas em recursos 

naturais e produtos primários; e importa produtos de baixa e média tecnologia da 

indústria química, como gasóleo e vários tipos de fertilizantes.  

O Ministério de Desenvolvimento Econômico da Federação da Rússia e o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil mantêm 

contatos regulares, visando à manutenção de protocolos e entendimentos tais como 

o Memorando de Entendimento na Área de Modernização da Economia, em 2012, e 

o Memorando de Entendimento na Área de Empresas de Pequeno e Médio Porte, 

em 2013. 

Apesar de todo esse esforço, a relação comercial entre os dois países ainda é 

diminuta. Segundo BRASIL – MDIC (2018), no ano de 2017, a Rússia permaneceu 

na 15ª posição no destino das vendas do Brasil, com um valor aproximado de US$ 

2.737 milhões, representando 1,26% de suas exportações. Da mesma forma, nesse 

mesmo ano, a Rússia ocupou o 13º lugar nas opções de compra do Brasil, com um 

valor aproximado de US$ 2.645 milhões, representando 1,75% de suas importações. 

 
Com base nesses dados, é forçoso reconhecer que a pauta se concentra 
em produtos primários, o que aponta para uma baixa complementaridade 
entre as duas economias. A Rússia desponta como grande fornecer de 
fertilizantes e o Brasil como grande ofertante de carnes. (ROSA, 2014, p. 
117) 

 
Nesse intuito ainda, a balança comercial entre os países permaneceu positiva 

para o Brasil, completando um histórico de mais de 10 anos de superávit. No 

entanto, no ano de 2017, ela atingiu o menor valor de todo o histórico com um saldo 

em torno de US$ 92 milhões. Um valor pequeno se comparado ao ano de 2010, 

quando o saldo ficou em US$ 2.240 milhões. O gráfico 9 demonstra o histórico do 

saldo da balança comercial entre o Brasil e a Rússia nos últimos 10 anos. 

 
Do exposto até aqui, percebe-se que o comércio bilateral teve poucas 
alterações ao longo dos últimos anos. Em linhas gerais, pode-se afirmar 
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que, apesar do aumento do volume de trocas, a pauta comercial 
concentrou-se em poucos produtos, notadamente primários. A ocorrência 
de sucessivos superávits para as trocas brasileiras suscitou apelos da parte 
russa por um comércio mais equilibrado e, em várias ocasiões, houve a 
imposição de barreiras aos produtos brasileiros, as quais nem sempre 
podiam ser consideradas justificáveis. (ROSA, 2014, p. 121) 

 

Gráfico 9 – Saldo da balança comercial entre o Brasil e a Rússia de 2007 a 2017. 

 

 

Fonte: BRASIL - MDIC (2018) 

 

A tabela 10 mostra os dados do intercâmbio comercial brasileiro com a Rússia 

de 2000 a 2017. Assim, percebe-se que o volume do comércio (colunas 1, 2, 5 e 6) 

entre o Brasil e a Rússia vinha num crescente até 2008, com destaque para as 

exportações brasileiras que se mantiveram com uma variação positiva desde 2000, 

chegando nesse ano com o maior valor de todo o período analisado, 

aproximadamente 8 bilhões de dólares no somatório das exportações e importações. 

A partir da crise de 2008, os dados de comércio entre os dois países permaneceram 

inconstantes, ora apresentando uma variação positiva, ora negativa, com um volume 

de comércio bem aquém do atingido anteriormente. 

 
A crise econômica de 2008 também repercutiu negativamente sobre o 
comércio bilateral. Para além da redução do montante das exportações, a 
crise também significou o recrudescimento de práticas protecionistas, de 
ambos os lados. A Rússia lançou uma nova política para a importação de 
carnes, a qual favoreceu os parceiros comerciais tradicionais daquele País, 
em detrimento do Brasil. (ROSA, 2014, p.119) 
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Tabela 10 – Intercâmbio Comercial Brasil – Rússia de 2000 a 2017. 

 

Ano 
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA IMPORTAÇÃO BRASILEIRA 

1 Valor Total 
US$ 

2 Var.  
% 

3 Part. 
% 

4 Pos. 
Rank 

5 Valor Total 
US$ 

6 Var. 
% 

7 Part. 
% 

8 Pos. 
Rank 

2000 422.966.725 0,00 0,77 23 570.695.179 0,00 1,02 23 

2001 1.102.620.583 160,69 1,89 13 464.299.292 -18,64 0,84 25 

2002 1.252.510.824 13,59 2,07 13 427.739.939 -7,87 0,91 25 

2003 1.500.225.835 19,78 2,05 14 555.155.946 29,79 1,15 19 

2004 1.658.048.407 10,52 1,72 14 808.034.180 45,55 1,29 19 

2005 2.917.434.647 75,96 2,46 10 722.131.034 -10,63 0,98 23 

2006 3.443.427.733 18,03 2,50 11 942.573.802 30,53 1,03 24 

2007 3.741.295.504 8,65 2,33 12 1.710.087.799 81,43 1,42 18 

2008 4.652.978.889 24,37 2,35 10 3.332.050.061 94,85 1,93 13 

2009 2.868.561.150 -38,35 1,87 13 1.412.127.096 -57,62 1,11 20 

2010 4.152.040.877 44,74 2,06 10 1.910.346.832 35,28 1,05 21 

2011 4.216.257.417 1,55 1,65 15 2.944.254.133 54,12 1,30 20 

2012 3.140.815.887 -25,51 1,29 18 2.790.721.191 -5,21 1,25 18 

2013 2.974.145.104 -5,31 1,23 17 2.676.065.591 -4,11 1,12 17 

2014 3.829.122.106 28,75 1,70 17 3.016.393.441 12,72 1,32 17 

2015 2.464.430.326 -35,64 1,29 17 2.220.890.482 -26,37 1,30 17 

2016 2.299.894.284 -6,68 1,24 17 2.021.090.328 -9,00 1,47 19 

2017 2.736.531.594 18,99 1,26 15 2.644.883.344 30,86 1,75 13 

Fonte: Elaboração própria com dados do BRASIL - MDIC (2018) e UN - Comtrade (2018) 

 

Na mesma tabela 10, acima, é importante analisar também a porcentagem de 

participação no total comercializado (colunas 3 e 7) e o posicionamento da Rússia 

no ranking de países com os quais o Brasil teve intercâmbio comercial (colunas 4 e 

8). Assim, percebe-se que, apesar de todos os acordos e o interesse no intercâmbio, 

a participação da Rússia no comércio brasileiro até o momento é diminuto. De todas 

as vendas brasileiras, a maior fatia russa foi um percentual de 2,5% em 2006. Por 

outro lado, se considerarmos as compras brasileiras, a melhor porcentagem do 

comércio de origem russa foi 1,93% em 2008. Da mesma forma, verifica-se que o 

melhor posicionamento da Rússia entre os países com os quais o Brasil realiza o 

seu intercâmbio comercial foi a 10ª colocação, mas somente como destino do 

comércio brasileiro, ou seja, das exportações brasileiras. Se analisarmos somente 

as importações, a Rússia nunca esteve entre as 10 principais nações em volume de 

compras pelo Brasil.  

Assim, não há dúvidas de que há muito ainda para ser melhorado nas 

relações comerciais. A Câmara Brasil-Rússia de Comércio, Indústria e Turismo 
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(2018) argumenta que os governos brasileiro e russo vêm empreendendo esforços 

para aumentar o comércio exterior bilateral. Essa interação é altamente necessária, 

pois somente assim será possível aos dois países emergentes colherem frutos 

mútuos de seus elevados potenciais econômicos. 

 
Os dados apresentados até aqui revelam algo que está contido em quase 
todos os comunicados e declarações conjuntas: o volume e a estrutura da 
pauta do comércio bilateral está ainda aquém do potencial. Soma-se a isso 
a baixa complementaridade entre as duas economias, ofertantes de 
produtos primários no mercado internacional. (ROSA, 2014, p. 121) 
 
 

Por outro lado, segundo Rosa (2014, p. 83), se no plano bilateral há baixo 

grau de implementação dos objetivos contidos na parceria entre os dois países, 

refletido no baixo intercâmbio comercial, o mesmo não pode ser dito com relação 

aos entendimentos firmados no plano multilateral. Não obstante, é nesse âmbito que 

realmente o Brasil e a Rússia experimentam uma maior convergência de posições e 

de interesses, esses verificados na concertação dos BRICS e na adoção de 

posições comuns na ONU, acerca de temas da agenda política internacional. Dessa 

forma, a aproximação no plano multilateral serve também como grande objetivo da 

relação bilateral, não diminuindo a importância e o caráter estratégico contido na 

parceria entre os dois países. 

 

4.3 CONCLUSÃO PARCIAL 

Após o fim do isolamento russo, com o término do regime socialista, o Brasil 

não demorou a reconhecer na Federação da Rússia um país com grande potencial 

político e econômico. A partir daí houve um período de aproximação, acompanhado 

de uma vontade de maior interação entre os dois países, os quais passaram a se 

considerar parceiros estratégicos. Dessa forma, decidiu-se pela assinatura de vários 

acordos, entendimentos e declarações bilaterais. 

No plano da cooperação técnica e científica, essa parceria acontece de forma 

mais destacada, com varias áreas já identificadas, onde o diálogo e a troca de 

conhecimentos e de tecnologia têm grande potencial. No plano multilateral, essa 

aproximação ocorreu também de forma muito positiva, pois os dois países 

emergentes passaram a se apoiar mutuamente nos diversos fóruns internacionais, 

tais como a ONU, BRICS, G20 e OMC. 

Por outro lado, no plano das relações comerciais, parece que muito pouco foi 
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realizado. O Brasil continua sendo um parceiro comercial chave da Rússia na 

América Latina, mas os dois países se caracterizam por serem exportadores de 

matérias-primas e de produtos de baixo valor agregado, não havendo uma 

complementaridade maior nas trocas comerciais. A relação comercial existente é 

pequena e sem expressão, tanto para um como para o outro, parecendo também 

estar estagnada e sem impulsão.  

A Rússia tem razão em se queixar da desvantagem dessa relação, uma vez 

que, nos últimos anos, a balança comercial tem sido sempre positiva para o Brasil. É 

lógico que uma relação comercial, para ser aprofundada, tem que ser também mais 

justa, possuindo um equilíbrio nos saldos comerciais. 

Assim, como dois grandes e destacados exportadores de commodities, não 

há como se identificar um potencial maior de crescimento nas relações comerciais 

entre o Brasil e a Rússia, a não ser que haja uma evolução de suas pautas de 

comércio, de forma que um ou outro possa ocupar a posição de exportador de 

produtos de maior valor agregado, tal como, por exemplo, representa a China para 

esses dois países. 

Por fim, pode-se dizer que a concepção estratégica do relacionamento russo-

brasileiro acontece mesmo é no plano multilateral e não nas relações comerciais 

entre os dois países. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Após o término da antiga União Soviética, a Federação da Rússia passou por 

um período de crise política e econômica, com um endividamento externo elevado e 

com a perda da imagem de potência que liderava um dos lados da guerra-fria. Não 

obstante, nos últimos anos a Rússia conseguiu reverter esse quadro e se tornar um 

país reemergente no cenário mundial. 

Com isso, o objetivo desta pesquisa foi o de verificar quais os reflexos desse 

ressurgimento do potencial econômico da Federação da Rússia para a economia do 

Brasil, principalmente na balança comercial brasileira. 

Para tal, percebeu-se que inicialmente deveria ser explorada a participação 

de ambos os países no grupo do BRICS, que representa as principais economias 

emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, observando a importância 

desse grupo no cenário internacional, com as vantagens e óbices para seus 

integrantes. Na sequência, foram verificados os aspectos mais relevantes da 

economia russa e, por fim, foram analisadas as interações econômicas entre o Brasil 

e a Rússia com as principais informações, possibilidades e tendências das relações 

comerciais entre as duas economias emergentes. 

Dessa forma, após o estudo realizado, chegou-se a conclusão de que o 

acrônimo BRICS surgiu de modo espontâneo, com intuito simplesmente de 

simbolizar as principais economias emergentes, mas sem que houvesse um acordo 

comercial específico entre seus integrantes. No entanto, a popularidade dessa sigla 

e a insatisfação com os rumos da governança global fizeram que com que os líderes 

desse grupo começassem a se reunir a partir de uma estratégia ímpar e 

diferenciada, conferindo ao BRICS, além do interesse econômico, uma capacidade 

de concertação conjunta em foros multilaterais, com uma agenda múltipla de 

cooperação e de diálogo que demonstra uma crescente institucionalização político-

diplomática.  

As perspectivas econômicas do BRICS são elevadas, principalmente por 

causa do motor mundial que atualmente é a China e o grande potencial embutido 

nos dados econômicos da Índia. Nesse intuito, são grandes as trocas comerciais 

entre os países do grupo, sempre lideradas pela China e pela sua exportação de 

produtos manufaturados. A Rússia e o Brasil, no entanto, despontam mais como 

exportadores de commodities, alimentando o grupo com matérias-primas. 



54 

 

Ao analisarmos os aspectos econômicos particulares da Rússia, percebe-se 

que o potencial do país lhe é favorável. Seu imenso e rico território o tornou um dos 

principais produtores e exportadores de alumínio, gás natural e petróleo. Tal 

característica de força também é sua principal vulnerabilidade. Por ser dependente 

da exportação de commodities, qualquer variação na cotação e nas quantidades 

desses produtos básicos tem um impacto muito grande nos seus índices financeiros, 

afetando também o seu crescimento econômico.  

Assim, as políticas públicas vislumbradas e adotadas na era Putin, ou seja, 

desde 2000, as quais na área populacional têm conseguido minimizar os efeitos do 

crescimento demográfico mais baixo, por exemplo, devem ser redirecionadas 

também para a modernização e reestruturação da economia da Rússia, 

possibilitando que haja uma diversificação maior da pauta comercial.  

Os números mais recentes e as projeções da economia russa mostram certa 

estabilidade, com uma inflação controlada, uma conta corrente positiva, uma dívida 

bruta relativamente pequena e uma taxa de crescimento do PIB diminuta, mas 

estável e constante. Não obstante, por ser dependente dos recursos energéticos que 

exporta, os principais parceiros econômicos e consequentemente foco principal das 

relações exteriores da Rússia atualmente são os grandes consumidores dessas 

commodities, que hoje se encontram na Ásia e na Europa. 

Com isso, ao analisarmos especificamente as relações bilaterais entre a 

Rússia e o Brasil, percebe-se que, apesar de se considerarem mutuamente como 

parceiros estratégicos, essa relação acontece mais no plano da cooperação técnica 

e científica e no plano multilateral, este último com maior destaque, principalmente 

pelos últimos posicionamentos adotados pelos dois países em fóruns internacionais 

como a ONU, BRICS, G20 e OMC.  

Entretanto, tal interação não é observada no plano das relações comerciais. 

Rússia e Brasil se caracterizam por serem exportadores de matérias-primas e de 

produtos de baixo valor agregado, não havendo uma complementaridade maior nas 

trocas comerciais. Assim, a relação comercial existente é pequena e sem expressão, 

não sendo possível identificar atualmente um potencial maior de crescimento nas 

exportações. Por outro lado, tal incremento só seria possível se houvesse uma 

evolução das pautas de comércio, com produtos de maior valor agregado. 

 Por fim, respondendo ao problema de pesquisa levantado neste trabalho, 

pode-se dizer, resumidamente, que os reflexos do potencial econômico da 
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Federação da Rússia são muito pequenos na balança comercial brasileira e que não 

é no âmbito das relações comerciais que se encontra a concepção estratégica do 

relacionamento russo-brasileiro. A importância desse relacionamento se encontra 

mesmo é no plano multilateral, nos diversos fóruns onde os dois países atuam em 

conjunto, fortalecendo mutuamente suas posições de potências emergentes perante 

os demais.  
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