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Economias emergentes, G20 e BRICS 

Teoria 
 

Países centrais, semiperiféricos e periféricos 

O cenário global envolve disputas de poder entre os países. Todos querem ter um bom desenvolvimento, 

oferecendo serviços essenciais a sua população, mas as relações geopolíticas interferem muito no cenário. 

Os países ricos ou centrais são os que têm bom desenvolvimento econômico e alto índice de qualidade de 

vida, medido pelo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Esse índice é composto por três indicadores, 

que, de forma geral, podemos associar às taxas de alfabetização, de esperança de vida ao nascer e de renda 

per capita (renda total do país dividida pelo número de habitantes). 

Os países periféricos ou pobres são os que apresentam baixo desenvolvimento econômico e baixo índice de 

qualidade de vida, enquanto os países centrais ou ricos são aqueles que possuem grande desenvolvimento 

econômico e qualidade de vida. Por fim, existem os países semiperiféricos ou emergentes, isto é, são países 

que apresentam grande crescimento econômico nos últimos anos, ao mesmo tempo que esses elevados 

indicadores contrastam com valores baixos e medianos do seu IDH. 

 

G7 e G20 

São países que apresentam um crescente avanço econômico, mas com um IDH baixo ou médio. É muito 

comum que os países emergentes tenham uma camada de desigualdade e concentração de renda elevada. 

A tríade do capitalismo, no cenário de poder no mundo, era composta por EUA, Europa e Ásia, sendo o grupo 

que mais influenciava as decisões mundiais. Esse bloco de poder cresceu e passou a ser denominado G7, 

composto por EUA, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Japão. 

Depois, ocorreu uma nova expansão e teve origem o G20, grupo formado pelas principais economias centrais, 

economias emergentes e países da União Europeia, cujas vantagens para os países integrantes vão desde 

facilitação nas relações comerciais entre eles à criação de fóruns de discussão para a tomada de decisões 

conjuntas. Trata-se do bloco dos países mais influentes do mundo, entre desenvolvidos e emergentes. Esse 

grupo busca promover a estabilidade financeira, possuindo poder de influenciar e modernizar a estrutura 

financeira mundial. É composto por Arábia Saudita, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Japão, África do Sul, 

Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia (representada pelo Presidente do 

Conselho Europeu), Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México e Austrália. 

 

Mercados emergentes 

O termo “mercados emergentes” foi criado em 1981, por Antoine Van Agtmael, economista que queria 

incentivar as sociedades financeiras a investir no mercado asiático, com forte crescimento nessa época. O 

sucesso desse primeiro investimento em mercados emergentes foi enorme e se confirmou durante toda a 

década de 80. Esses mercados eram mais rentáveis tanto a curto quanto a longo prazo. 

Esse sucesso atraiu a curiosidade dos economistas que se interessaram por dados e parâmetros reais da 

economia (como produção industrial, consumo interno, PIB, políticas econômicas) para estudar esses países 

e o porquê do sucesso vigoroso. No fim dos anos 90, a expressão “economia emergente” ganha o cunho, 

portanto, não somente por seus aspectos financeiros, mas principalmente em suas dinâmicas e perspectivas 
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de crescimento. As principais organizações financeiras internacionais (Banco Mundial e FMI) se utilizaram 

desse vocábulo, usando-o para países a torto e direito. Mas a academia acabou por definir e precisar quais 

seriam as características necessárias para um país ter uma economia chamada emergente.  

 

As quatro principais seriam: 

• Renda intermediária: a renda por habitante teria de ser razoável, com seu valor situado entre o dos países 

menos avançados e o dos países ricos, principalmente no que diz respeito ao poder de consumo. Por 

exemplo: a renda média da Índia é quatro vezes menor do que a de muitos outros países emergentes 

(principalmente no leste europeu), mas possui paridade no poder de compra que essa renda média 

possibilita. 

• Dinâmica de recuperação: o crescimento desses países recentemente elevou as economias emergentes 

a um nível próximo das já estabelecidas. Para isso, o crescimento do PIB deve ser superior, ou igual, à 

média internacional, durante os últimos dez anos. 

• Transformações e abertura: no período recente, esses países conheceram transformações institucionais 

e estruturais que contribuíram para os inserir de uma maneira inédita na economia mundial. Essas 

economias realizam cada vez mais trocas com o resto do mundo, e se beneficiam de investimentos 

industriais e dos serviços de empresas multinacionais. Algumas, e aqui vamos lembrar das empreiteiras 

brasileiras, desenvolvem elas mesmas uma capacidade de investimento (ou têm auxílio governamental 

com empréstimos de juros subsidiados, como, de novo, no caso brasileiro) e atuam no estrangeiro, 

contribuindo de maneira ativa na globalização. 

• Potencial de crescimento: tendo em vista o pequeno abismo que separa, ainda, o nível de vida dos países 

desenvolvidos dos países emergentes, a economia destes se beneficia de um potencial enorme de 

crescimento (principalmente pelo aumento da capacidade de consumo). Essa capacidade de produção 

e consumo, pouco a pouco, vai superando a dos países mais desenvolvidos. No final da década de 90, 

aconteceram várias crises econômicas que afetaram México, Rússia e até o Japão. Houve uma crise 

muito importante em 1999, nos EUA, que alterou as referências de investimento a nível global, fazendo 

com que os mercados emergentes fossem vistos como um potencial significativo de crescimento e 

referência em investimento. 

 

 

A influência e os desafios atuais dos países emergentes 

O crescimento econômico possante é uma das principais armas de negociação dos países. Será que esse 

crescimento também não é perigoso, tanto para a estabilidade das relações econômicas internacionais, 

quanto para suas respectivas sociedades e para a natureza em geral? 

As relações dos países emergentes com os países já industrializados são intensas. O mundo globalizado 

implica no conceito de multipolaridade: o surgimento de outras potências. Houve um crescimento dos blocos 

de poder mundial com países emergentes, que inclui a criação do G20, que são os países ricos junto com os 

emergentes, consolidando a multipolaridade do mundo atual. 

Ao mesmo tempo em que há uma interdependência bastante forte, grande parte pelo capital financeiro 

internacional e a globalização, há também uma desigualdade, no que diz respeito aos armamentos e acesso 

à tecnologia. Os velhos centros industriais ainda concentram certos tipos de atividades, principalmente as de 

pesquisa tecnológica para patentes. Mesmo assim, vê-se crescer nos países emergentes, principalmente na 

Índia e na China, grandes investimentos na capacitação profissional e na construção de tecnopolos, buscando 
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reverter esse quadro. Ao mesmo tempo, Índia, Rússia e China possuem armamento nuclear, e suspeita-se que 

a África do Sul também, o que faz pender um pouco a balança. 

Os desafios principais desses países emergentes consistem em reverter esses ganhos políticos e 

econômicos para a população. Em praticamente todos esses países, os indicadores econômicos são 

excelentes, mas os sociais não. A qualidade de vida e o padrão de consumo dos países emergentes são bem 

inferiores aos dos países já industrializados. Isso leva, alguns especialistas acreditam, a uma crescente 

insatisfação popular e luta por direitos, que pode ser observada em todos esses países. Como os governos 

respondem a essa demanda interna fica em questão. Ao mesmo tempo, elevar o consumo da população 

residente ao mesmo patamar da população americana, por exemplo, vai exaurir os recursos naturais. Muitos 

ambientalistas se preocupam com essa emergência econômica, porque ela vem acompanhada de poluição, 

de uso de recursos etc. Então fica outra questão no ar: quem tem mais direito a “usar” esses recursos? Os 

países emergentes, na iminência de desastres ambientais, teriam de frear seu crescimento? O clima, a 

natureza, os recursos e os desastres são novos debates e assuntos na geopolítica mundial, acompanhados 

pela ascensão dos emergentes. 

 

Outros grupos além do G20 

O G's são grupos de países que se reúnem para debater questões geopolíticas de interesse comum, 

estreitando laços estratégicos no cenário internacional. A letra “G” se refere a “grupo” e o número reflete a 

quantidade de países que participam dessas reuniões. Esses encontros podem ou não estar vinculados à 

ONU (Organização das Nações Unidas). 

• G4 Teve sua origem em 2006, é composto por Índia, Japão, Alemanha e Brasil. Trata-se da reunião dos 

quatro principais países que buscam reformar o Conselho de Segurança da ONU, a fim de se tornarem 

membros permanentes, podendo usufruir dessas vantagens, como possuir poder de veto em 

determinadas decisões. Esse poder atualmente é restrito a 5 países – Estados Unidos, Rússia, Reino 

Unido, França e China. O principal argumento é que o grande poder dado a esses cinco países não reflete 

a ordem multipolar em que o mundo se encontra atualmente nas instâncias decisórias, o que pode revelar 

a ONU como um órgão não imparcial politicamente. 

• G5 Formado em 2005, composto por China, Índia, África do Sul, Brasil e México, trata-se do grupo dos 

países em desenvolvimento se articulando para possuir maior coesão política perante as nações 

desenvolvidas, como o G8. 

• G7 Criado em 1976, trata-se dos 7 países mais ricos do mundo e os representantes da União Europeia. É 

composto por Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Com a entrada da 

Rússia em 1997, tornou-se G8, porém, o país foi suspenso em 2014, em virtude do conflito na Crimeia. 

• G10 Com sua origem em 1962, é composto por Japão, Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália, Reino 

Unido, Suécia, Suíça, Canadá e Estados Unidos. Trata-se da reunião dos países assinantes do Acordo 

Geral para Obtenção de Empréstimos, que visa auxiliar os empréstimos oferecidos pelo FMI (Fundo 

Monetário Internacional) aos países emergentes. 

• G15 A partir de 1989 cria-se o grupo, que se reúne por serem os países em desenvolvimento que ficaram 

relativamente isentos, pouco envolvidos com a parcialidade do mundo bipolar durante a Guerra Fria. Por 

isso, buscaram se apoiar no desenvolvimento econômico, fortalecendo suas relações internas. É 

composto por Índia, Indonésia, Irã, Malásia, Sri Lanka, Argélia, Egito, Nigéria, Quênia, Senegal, Zimbábue, 

Argentina, Brasil, Chile, Jamaica, México e Venezuela. 

• G24 A partir de 1971, se reúnem 24 países em desenvolvimento, a fim de garantir a representação dos 

seus interesses nas instâncias de organização financeira internacional, como FMI e ONU. É composto 

por Filipinas, Índia, Irã, Líbano, Paquistão, Síria, Sri Lanka, África do Sul, Argélia, Costa do Marfim, Egito, 
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Etiópia, Gabão, Gana, Marrocos, Nigéria, Quênia, República Democrática do Congo, Argentina, Brasil, 

Colômbia, Guatemala, Haiti, México, Peru, Trindad e Tobago, Venezuela e Equador. 

• Existe ainda um grande Grupo denominado G77, onde se reúnem representantes dos países emergentes 

do Hemisfério Sul que participam da ONU. Esse encontro tem por objetivo aumentar o poder de barganha, 

organizar estratégias políticas de votação aos interesses econômicos desses países dentro dos fóruns 

da ONU. 

 

BRICS 

O termo “BRIC” foi criado em 2001, por Jim O’Neil, destacando possíveis economias emergentes, como o 

Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2009, os chefes de Estado desses quatro países decidiram criar a “Cúpula 

do BRIC”, se reunindo a cada ano para debater assuntos econômicos e geopolíticos de interesse comum. A 

partir de 2011, a África do Sul foi incorporada ao grupo, que passou a ser denominado BRICS. 

As razões para o grande crescimento desses países no início do século XXI são: enorme mercado 

consumidor, cujo tamanho representa 40% da população mundial, possuem grandes riquezas minerais e 

apresentam um crescimento industrial formidável. 

Entre 2008 e 2013, essas economias representaram até 50% do crescimento econômico mundial, formando 

uma forte polarização com o G7, grupo de países economicamente mais poderosos do mundo, reafirmando 

o caráter multipolar da Nova Ordem Mundial. É importante destacar que esse crescimento foi puxado, 

principalmente, pela China, que forçou uma política de crescimento em meio à Crise de 2008, causando uma 

alta das commodities. Como Brasil, Rússia e África do Sul são grandes exportadores de commodities, suas 

economias foram beneficiadas com a alta desses produtos primários. 
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Exercícios  
 

 

1. Sobre a formação do BRIC.  

O termo Brics foi cunhado pelo economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, em 2001, para descrever o 

crescente poder das economias de mercado emergentes. De lá para cá, o grupo dobrou a participação 

no comércio mundial. Hoje, os Brics detêm 15% do total de 60,7 trilhões de dólares. Em 2000, a 

participação era de 7,2%. Nesse mesmo período de comparação, as exportações do grupo saltaram de 

451 bilhões de dólares para 1,8 trilhão de dólares em 2009.   
Disponível em: http://veja.abril.com.br - 14/04/20   

 

Marque a alternativa que apresenta todos os países que compõem o BRICS:  

a) Bangladesch, Ruanda, Itália, Chile e Suíça.  

b) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.  

c) Brasil, Rússia, Indonésia, Canadá e Suriname. 

d) Bulgária, Reino Unido, Itália, Chile e Suécia. 

e) Bolívia, Romênia, Islândia, Camarões, Suíça. 

 

 

2. Os líderes do G20 (Grupo dos 20), reunidos em Seul, manifestaram apoio à reforma do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) que deu a economias como China e Brasil maior peso de decisão no organismo. 
(Disponível em: http://economia.uol.com.br. 12.11.2010. Adaptado)  

 

Acerca de sua composição, é correto afirmar que o G20 reúne: 

a) apenas os países que integram o Conselho de Segurança da ONU. 

b) os países mais ricos do mundo e os principais emergentes. 

c) os países mais pobres do mundo, com economias dependentes. 

d) os países que recusam a intervenção do FMI. 

e) os países que não fazem parte de outros grupos, como o G8 e o BRIC. 

 

 

3. (Enem 2010) O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os mais industrializados do mundo (EUA, 

Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá), a União Europeia e os principais emergentes 

(Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, 

México e Turquia). Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e 

consulta. 
 ALLAN, R. Crise global. Disponível em: http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2010.  

 

Entre os países emergentes que formam o G-20, estão os chamados BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul), termo criado em 2001 para referir-se aos países que  

a) apresentavam características econômicas promissoras para as décadas a partir dos anos 2000.  

b) possuem base tecnológica mais elevada.  

c) apresentavam índices de igualdade social e econômica mais acentuados.  

d) apresentavam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global.  

e) possuem similaridades culturais capazes de alavancar a economia mundial. 
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4. O G-20, grupo composto pelos 20 países mais industrializados do mundo, vem discutindo alternativas 

energéticas que não sejam nocivas ao meio ambiente, sejam renováveis, tenham um custo acessível e 

que permita o desenvolvimento econômico. 
VIVER, aprender expandindo: conhecer, sobreviver e conviver: Ensino Médio. v. 1. São Paulo: Global, 2009. 

 

No Brasil, um exemplo de importante fonte energética alternativa dessa natureza, proveniente da 

biomassa tropical e utilizada como combustível nos veículos automotivos, é 

a) a cana de açúcar, utilizada na produção do álcool. 

b) o petróleo, utilizado na produção de energia nuclear. 

c) o xisto, utilizado na produção de energia termoelétrica. 

d) o urânio, utilizado na produção de energia geotérmica. 

e) o carvão mineral, utilizado na produção de energia eólica. 

 

 

5. Leia o texto que segue, em que o autor chama a atenção para algumas diferenças entre os membros 

do Bric. 

O fim da ilusão dos Brics 

Países como China e Índia se distanciaram muito daquelas antigas fontes de bens primários e 

bugigangas. A Chíndia exporta também em massa produtos e serviços de alta qualidade. Não há 

nenhum outro país ou região comparável. O acrônimo Brics equivale à confusão (...) a partir de uma 

invenção do sistema financeiro. Sonhamos em ser um dos grandes emergentes que dominarão a 

economia no mundo. É o nosso excepcionalíssimo. Quanto mais cedo despertarmos melhor. Em 

comum com a Chíndia, o Brasil tem apenas o tamanho. 
Fonte: Marcelo Coutinho. O fim da ilusão dos Bric. (jornal O Globo, 9 OUT 11, p. 7.)  

 

O acrônimo (sigla), mencionado no texto, refere-se ao conjunto de países caracterizados como Brics 

a) subindustrializados. 

b) de democracia liberal. 

c) economicamente emergentes. 

d) os mais populosos do mundo. 

e) os maiores exportadores do mundo. 

 

 

 

6. (Enem 2015) Atualmente, as represálias econômicas contra as empresas de informática norte-

americanas continuam. A Alemanha proibiu um aplicativo dos Estados Unidos de compartilhamento de 

carros; na China, o governo explicou que os equipamentos e serviços de informática norte-americanos 

representam uma ameaça, pedindo que as empresas estatais não recorram a eles. 
SCHILLER, D. Disponível em: www.diplomatique.org.br. Acesso em: 11 nov. 2014 (adaptado). 

 

As ações tomadas pelos países contra a espionagem revelam preocupação com o(a) 

a) subsídio industrial. 

b) hegemonia cultural. 

c) protecionismo dos mercados. 

d) desemprego tecnológico. 

e) segurança dos dados. 
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7. (Enem 2014)  

 
Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2013. 

 

Na imagem, é ressaltado, em tom mais escuro, um grupo de países que na atualidade possuem 

características político-econômicas comuns, no sentido de 

a) adotarem o liberalismo político na dinâmica dos seus setores públicos. 

b) constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à socialdemocracia. 

c) instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. 

d) promoverem a integração representativa dos diversos povos integrantes de seus territórios. 

e) apresentarem uma frente de desalinha mento político aos polos dominantes do sistema-mundo. 

 

 

8. (Uerj 2010 adaptada) G-20 adota linha dura para combater crise 

Grupo anuncia maior controle para o sistema financeiro 

Cercada de expectativas, a reunião do G-20, grupo que congrega os países mais ricos e os principais 

emergentes do mundo, chegou ao fim, em Londres, com o consenso da necessidade de combate aos 

paraísos fiscais e da criação de novas regras de fiscalização para o sistema financeiro. Além disso, os 

líderes concordaram, dentre várias medidas, em injetar US$ 1,1 trilhão na economia para debelar a crise. 
Disponível em: http://zerohora.clicrbs.com.br. Adaptado. 

 

A passagem da década de 1980 para a de 1990 ficou marcada como um momento histórico no qual se 

esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional, cuja configuração 

mais clara ainda está em andamento. Conforme se observa na notícia, essa nova geopolítica possui a 

seguinte característica marcante: 

a) diminuição dos fluxos internacionais de capital 

b) aumento do número de polos de poder mundial 

c) redução das desigualdades sociais entre o Norte e o Sul 

d) crescimento da probabilidade de conflitos entre países centrais e periféricos 

e) aumento do protecionismo econômico 

  

http://zerohora.clicrbs.com.br/
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9. (Enem 2019) Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do Conselho de Segurança 

Os representantes do G4 (Brasil, Alemanha, índia e Japão) reiteraram, em setembro de 2018, a defesa 

pela ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) durante reunião 

em Nova York (Estados Unidos). Em declaração conjunta, de dez itens, os chanceleres destacaram que 

o órgão, no formato em que está, com apenas cinco membros permanentes e dez rotativos, não reflete 

o século 21. "A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos 

de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um conselho reformado, os ministros 

reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem 

multilateral global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas", afirma a declaração conjunta. 
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 7 dez. 2018 (adaptado). 

 

Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum: 

a) Extensividade de área territorial. 

b) Protagonismo em escala regional. 

c) Investimento em tecnologia militar. 

d) Desenvolvimento de energia nuclear. 

e) Disponibilidade de recursos minerais 

 

 

10. (Enem 2019) A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da 

cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo 

produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de 

investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global 

deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático 

com o dos demais países, sobretudo os latino-americanos, no período 1980-2000. 
SARTI, F.; HIRATUKA, C. Indústria mundial: mudanças e tendências recentes. Campinas: Unicamp, n. 186, dez. 2010. 

 

A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementaridade entre 

dispersão espacial e 

a) autonomia tecnológica. 

b) crises de abastecimento. 

c) descentralização política. 

d) concentração econômica. 

e) compartilhamento de lucros. 

 

 

 
  

Sua específica é humanas e quer continuar treinando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios. 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/exercicios-economias-emergentes-g20-e-brics
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Gabaritos 
 

1. B 
É abordada a composição do agrupamento BRICS, que conta com os principais países emergentes no 
início dos anos 2000. 

 
2. B 

O G20 é um grupo de países formado pelas principais economias centrais (incluído os países da União 
Europeia) mais os países de economias emergentes. As vantagens para os países integrantes vão desde 
facilitação nas relações comerciais entre eles à criação de fóruns de discussão para a tomada de 
decisões conjuntas. 

 
3. A 

O G20 é um grupo composto pelas maiores economias mundiais, pelos países da União Europeia e pelos 
principais países emergentes, dentre estes os que formam o BRICS. Criado em 2001 pelo economista 
Jim O’Neil como BRIC, e em 2011 transformado em BRICS, o termo foi muito utilizado por cientistas 
políticos, até que se tornou de fato um agrupamento entres esses países considerados economicamente 
promissores para as décadas seguintes, devido ao crescimento de suas economias. 

 
4. A 

Os países do G20, mais importantes economias mundiais, têm apresentado uma preocupação em 
investir em novas fontes de energia, em especial as consideradas limpas, isso porque o crescimento 
econômico passa pelo crescimento da produção, o que demanda fontes energéticas. Nesse sentido, o 
Brasil tem investido na produção de etanol a base de cana-de-açúcar para a garantia de abastecimento 
do setor automotivo. 

 
5. C 

BRICS é um agrupamento econômico composto por países considerados emergentes, com grandes 
expectativas e possibilidades de crescimento, se constituindo também como uma alternativa a 
investimento nos países já desenvolvidos.  

 
6. E 

As relações entre os países que compõem o G20 nem sempre são amistosas, a exemplo do ocorrido em 
2013, com a repercussão do caso envolvendo Edward Snowden, que denunciou programas de 
espionagem realizados pela Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos. A denúncia 
gerou preocupação em vários governos em relação aos vazamentos de dados sigilosos de seus países. 

 
7. C 

Os países destacados correspondem ao BRICS. A partir de fóruns e acordos multilaterais buscam uma 
aproximação comercial e uma maior força expressiva no cenário financeiro contemporâneo. 
 

8. B 
A nova ordem geopolítica mundial difere da ordem geopolítica vigente durante a Guerra Fria, sendo 
marcada pelo maior número de países que se constituem como polos de poder e que possuem peso 
crescente nas decisões mundiais. A formação do G-20 aponta para essa configuração do poder global 
contemporâneo, que não está mais restrita a um pequeno grupo de grandes países desenvolvidos, como 
no passado. 

 
9. B 

O Conselho de Segurança, órgão da ONU responsável pela segurança internacional, é composto por 
quinze membros, sendo os rotativos com direito ao voto, e os permanentes com direito ao veto. Ao pedir 
as reformas, com vistas ao aumento dos membros permanentes, os países do G4 justificam sua 
importância no cenário mundial, por estarem exercendo liderança em nível regional. 
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10. D 
A dispersão espacial da indústria no período apontado favoreceu o modelo de plataforma de exportação 
adotado pelos países do leste asiático, em detrimento dos países latino-americanos, criando assim a 
assimetria mencionada no texto, haja vista que os fortes investimentos e a alavancagem da produção 
industrial levam à concentração econômica na Ásia. 

 

 


