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INTRODUÇÃO: 

Esta pesquisa busca localizar os países emergentes em meio às mudanças no cenário das 

instituições multilaterais. O ponto de partida, para assim conferir materialidade ao que seria uma nova 

fase para o multilateralismo entre instituições voltadas para o desenvolvimento, é a criação de dois 

bancos no início deste século, o Banco dos BRICS (NDB, na sigla em inglês New Development Bank), 

que receberá maior foco pois se trata de um Banco que resulta de um bloco econômico do qual o Brasil 

constitui, e o Banco Asiático para Investimento em Infraestrutura (AIIB, na sigla em inglês Asian 

Infrastructure Investment Bank).  

Este trabalho partirá de três pressupostos para assim analisar a atuação destas duas instituições, 

com o objetivo de explorar novos caminhos para pensar o desenvolvimento: i) as relações internacionais 

em um mundo multipolar são centrais para os resultados macroeconômicos; ii) a dinâmica do 

investimento em infraestrutura tem importantes encadeamentos intra e inter-setoriais e iii) os paradigmas 

econômicos mudam à medida que novas evidências surgem e, de modo geral, períodos de ruptura da 

normalidade, são as fases em que mais se deve repensar as estruturas do sistema econômico. 

Os acontecimentos que se manifestam desde o final do século XX, em que o conjunto das 

relações comerciais, produtivas, tecnológicas e financeiras decorrentes do acordo de Bretton Woods 

começam a apresentar insustentabilidade, são sinais para o que seria uma nova fase do multilateralismo 

no início do século XXI. 

 Os arranjos regulatórios e as instituições criadas no pós-guerra permitiram desenvolvimento e 

crescimento econômico até a década de 1970, segundo Belluzzo (2016). Os países do G7 — Alemanha, 

Canadá, EUA, França, Itália, Reino Unido e Japão — herdaram o crescimento e desenvolvimento, mas 

em contrapartida, alguns países sem poder decisório em instituições internacionais tiveram a 

possibilidade de desenvolvimento industrial por meio de processos que acirraram a dependência 

externa, cujo efeito se pode verificar através de um dos momentos históricos mais discutidos na política 

brasileira, a crise da dívida externa dos anos 1980. 
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Com a crise financeira de 2008, se tornou inevitável colocar em jogo a governança global e as 

instituições financeiras vigentes. O início do século XXI é marcado por esta crise, em que os EUA e 

Europa foram os grandes pontos de origem e diferentemente de outras crises, segundo Batista Jr (2019), 

se ressalta a importância dos países periféricos na coordenação de assuntos econômicos internacionais. 

Logo, este período é aqui colocado como um divisor de águas, pois é reconhecido para além da crise 

do subprime, o início efetivo do G20 como principal mecanismo de cooperação econômica internacional. 

Este cenário de reavaliação das instituições multilaterais que se inicia a partir da 

insustentabilidade do crescimento coordenado pelas instituições do pós-guerra, somado a um excesso 

de demanda por recursos para investimento em infraestrutura, motivou a criação das duas novas 

instituições que serão discutidas neste artigo, o NDB e o AIIB.  

Em julho de 2014, na cidade brasileira de Fortaleza, ocorreu a VI Cúpula do BRICS com a 

temática "Crescimento Inclusivo: Soluções Sustentáveis''. Neste encontro ocorreu a realização de duas 

iniciativas idealizadas desde a cúpula de 2012: a criação do banco deste bloco, o NDB, e do fundo 

estabilizador chamado de Arranjo Contingente de Reservas (CRA, no acrônimo em inglês Contingent 

Reserve Arragement). 

Paralela às discussões de criação do NDB, em 2013, o Presidente Xi Jiping e o Premiê Li 

Keqiang, da China, percorreram países do Sudeste da Ásia para anunciar a criação do AIIB. A criação 

desta nova instituição faz parte da iniciativa chinesa chamada “Um Cinturão, Uma Estrada” (em inglês, 

One Belt, One Road). Tal iniciativa diz respeito a um conjunto de projetos que busca aproximar os laços 

econômicos da China com outros países asiáticos e ocidentais, retomando em novos moldes as 

atividades da antiga Rota da Seda, de enorme importância ao longo do século XVI, em que facilitava o 

fluxo de mercadorias, serviços e pessoas entre países. 

Os dois Bancos são destaque entre bancos regionais de desenvolvimento. Além disso, podem 

captar recursos não apenas no mercado de capitais, mas também junto a fundos soberanos e aos 

bancos centrais dos países fundadores, com agências de cooperação, bancos nacionais de 

desenvolvimento, a partir de cofinanciamento com outras agências ou governos nacionais, entre outras 

formas de captação de recursos. 

De modo geral, o recente movimento de criação destas novas instituições multilaterais traz à luz 

o debate não apenas sobre a contribuição desses dois Bancos, como também reavalia as instituições 

semelhantes existentes e a conjuntura econômica vigente.  

METODOLOGIA: 

O estudo proposto fez uso do método histórico-institucional para a análise do objeto da pesquisa 

e para isto buscou entender a relação da trajetória de fluxos de crédito, projetos de financiamento, 

estratégias definidas entre os países que os compõem e as assimetrias do sistema monetário financeiro 

internacional no qual está inserido. 

O foco esteve no levantamento de dados de aprovação e desembolso de recursos para 

financiamento, com atenção para os setores priorizados e as moedas de denominação dos empréstimos, 
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para verificar se há efetivamente o esforço prometido de realização de desembolsos nas moedas 

nacionais dos países dos BRICS. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Para compreender a atuação do NDB e AIIB, o artigo parte do referencial teórico de Keynes, em 

que a moeda é elemento central para entender o sistema econômico, e do referencial pós-keynesiano, 

que trata das assimetrias existentes no sistema monetário financeiro internacional. 

Keynes (1985) chama a atenção para o caráter bastante especulativo que a demanda por moeda 

pode assumir, já que os agentes podem demandá-la para investir em ativos financeiros de elevada 

liquidez. Ou seja, a lógica de se investir em ativos financeiros torna o investimento produtivo preterido e, 

então, volátil.  

Nesse sentido, assim como em uma economia fechada a preferência pela liquidez dita o quanto 

um agente se afastará de ativos que não a moeda, em uma economia aberta a preferência pela liquidez 

dita quais são as moedas preferíveis pelos agentes, ponderando desconfianças causadas pelos mais 

diversos fatores, de origem nacional, global ou ambos (DEUS, DE CONTI, TERRA, 2019). A partir disso, 

o pós-keynesianismo traz à tona a questão da centralidade da moeda nas transações econômicas entre 

agentes de países distintos, destacando a hierarquia de moedas e as vantagens oriundas da liquidez 

internacional da moeda. 

Os resultados da arquitetura financeira e do comportamento especulativo dos agentes em nível 

global revelam a maior volatilidade dos fluxos internacionais de capitais, sobretudo financeiros, o que 

gera tanto maiores instabilidades macroeconômicas, nas taxas de câmbio e de juros, quanto 

amplificação da vulnerabilidade externa que se reflete principalmente em países emissores de moedas 

periféricas (DE CONTI, 2011).  

Destarte, a demanda especulativa por moeda tem consequências globais, principalmente para 

economias cujas moedas ocupam posições mais baixas na hierarquia monetária, o que notadamente 

em um cenário de integração dos mercados requer que se discuta o papel do Banco dos BRICS e do 

AIIB dentro desse sistema monetário financeiro internacional assimétrico. 

Como se observa no gráfico ao lado, que retrata a 

participação de diferentes moedas em projetos aprovados 

pelo NDB até 2021, o dólar é a moeda mais utilizada nos 

projetos aprovados para financiamento, mas o RMB 

(moeda oficial da China) e ZAR (moeda oficial da África 

do Sul) receberam abertura para serem utilizadas. Apesar 

do avanço em movimentar moedas emergentes, cabe 

aqui ressaltar a possibilidade de maiores incentivos. 

Como mencionado, o nascimento do NDB teve como 

principal objetivo a mobilização de recursos para o 

financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países emergentes. 

USD
68%

ZAR
7%

RMB
20%

EUR
5%

USD ZAR RMB EUR

Gráfico 1: Participação de moedas emergentes em 

projetos - NDB 

Elaboração própria baseada em dados do NDB (2021). 
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Criou-se também o Arranjo Contingente de Reservas (ACR), um acordo para compartilhamento de um 

montante definido de reservas internacionais, cujo objetivo é proteger os membros do grupo contra 

shortages de liquidez no curto prazo. Logo, as duas propostas – criação do NDB e do ACR – explicitam 

a preocupação do grupo em diminuir a dependência em relação às instituições multilaterais tradicionais 

(BATISTA JR, 2019). 

Enquanto isso, o AIIB parte de um conjunto de iniciativas conhecido como One Belt, One Road 

e diz respeito a busca por aproximar os laços econômicos da China com outros países asiáticos e 

ocidentais, retomando em novos moldes as atividades da antiga Rota da Seda, de enorme importância 

ao longo do século XVI, em que facilitava o fluxo de mercadorias, serviços e pessoas entre países. 

Com o surgimento da pandemia de Covid-19, houve mudança abrupta no quadro de empréstimos 

de ambos os bancos. Em março de 2020, o NDB já havia aprovado um Empréstimo Emergencial de 7 

bilhões de renminbi para ajudar a China no combate à Covid-19. O objetivo de tais empréstimos era de 

financiar gastos diretos relacionados ao combate do coronavírus ou contribuir para a recuperação 

econômica dos países-membros.  

O Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura também lançou um pacote de ajuda 

direcionado à mitigação do cenário pandêmico. A instituição ofereceu US$ 13 bilhões aos países 

membros nas seguintes categorias de assistência financeira: (1) necessidades imediatas do setor de 

saúde, garantindo suporte às emergências de saúde pública, como provisão de equipamentos médicos 

ao combate da Covid-19; (2) medidas de resiliência econômica, a fim de mitigar os impactos econômicos 

e sociais gerados pelas medidas de isolamento; (3) ações para lidar com restrições de liquidez para 

investimentos em infraestrutura para clientes, com o objetivo de manter os investimentos críticos de 

longo prazo (AIIB, 2020). 

 

CONCLUSÕES: 

Com o fim do acordo de Bretton Woods e a emergência dos mercados globalizados, as relações 

econômicas, políticas e sociais vêm se transformando desde o final do século XX. A criação do NDB e 

do AIIB integram o processo de transformação da arquitetura financeira vivenciada no século XXI. A 

relevância dos países emergentes e a busca por recursos e participação na coordenação dos 

mecanismos da economia internacional, resultam nesta nova reconfiguração do cenário, em contraponto 

a vias tradicionais, antes protagonistas. 

De uma perspectiva institucional, ambos os Bancos têm progredido, apesar das limitações da 

sua estrutura de governança e de capital, em termos de políticas financeiras e de crédito. Por ter entre 

seus acionistas países que serão também seus mutuários, o NBD e AIIB tendem a funcionar 

efetivamente como uma “cooperativa” internacional de crédito. Assim, mesmo que utilize políticas 

financeiras mais conservadoras, é provável que seja permeável a adaptações de acordo com as 

necessidades de seus mutuários. 
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Vale destacar que o uso de moedas nacionais em alguns de seus empréstimos e o processo 

rápido de aprovação de projetos que exclui mecanismos de condicionalidades econômicas e 

institucionais, configuram o banco como uma estrutura de capital e de governança de potencial positivo 

para mudanças significativas no financiamento do desenvolvimento econômico, além da atuação no 

combate a pandemia da Covid-19, em que se destaca a rápida ação e integração dos países. 
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