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O NuBrics pretende acompanhar em suas publicações a trajetória do grupo em relação

a acordos e medidas adotadas na área social. O objetivo é identificar o lugar que a

proteção social tem efetivamente no bloco, já que sua perspectiva inovadora e ousada

de uma nova governança global está sustentada no objetivo de desenvolvimento

econômico com desenvolvimento humano e social. Essa associação pode ser

considerada como desafiante ao modelo hegemônico de globalização, em especial no

contexto atual de reestruturação capitalista, com aumento de desigualdades e

emergências pandêmicas. Nossa promissa é de que políticas e estratégias na área

social não são somente resultado ou consequência do desenvolvimento econômico,

mas possuem centralidade em qualquer perspectiva de alteração do modelo

hegemônico global1. Nesse sentido, a direção que o bloco assume na defesa e

construção de estruturas de proteção social, assim como o padrão que adotam, diz

muito sobre seus princípios e objetivos de inclusão social.

A Cúpula dos BRICS 2022, realizada dia 23 de junho em Pequim, em modo virtual pelo

terceiro ano, reiterou propostas que já vêm sendo defendidas pelo bloco há várias

edições. Na área social, tem destaque o compromisso com os objetivos de redução da

pobreza da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, que a Declaração aponta

ameaçados pela Covid-19, assim como os objetivos de acesso a serviços de saúde,

educação e acesso a água limpa. Mas o tema mais presente foi o tratamento das

consequências da pandemia de Covi-19. A Declaração da Cúpula destaca que “a

pandemia do COVID-19 causou sérios choques e dificuldades à humanidade, (que) a

recuperação desequilibrada está agravando a desigualdade em todo o mundo (e que) o

ímpeto de crescimento global enfraqueceu e as perspectivas econômicas diminuíram”

(tradução livre).2 Nesse sentido, o bloco defende que seja garantida a disponibilidade

de diagnósticos, medicamentos, vacinas e produtos médicos acessíveis para todos,

especialmente países em desenvolvimento, assim como a distribuição equitativa de

vacinas. Defende também que seja fortalecida a cooperação em pesquisa e produção

de vacinas.

Entre as medidas propostas para o bloco estão a cooperação técnica em pesquisa e

desenvolvimento para melhorar a resposta dos países do BRICS às emergências de

saúde pública. O bloco já tem extensa cooperação em saúde e realiza desde 2011

reuniões de ministros de saúde dos BRICS, tendo sido 12ª em maio deste ano em
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Pequim. Nesta última reunião os países do BRICS aprofundaram intercâmbios sobre

COVID-19, saúde digital e sobre construção de sistemas de saúde. Sobre sistemas de

saúde, não se conhece a proposição desta última reunião, mas na Declaração da XIV

Cúpula o bloco destaca a expansão da Cobertura Universal de Saúde (CUS), defendida

por diversos organismos internacionais para a ampliação da cobertura em saúde. Essa

proposição, contudo, é bastante criticada por especialistas, já que não prevê o acesso

universal e integral às necessidades de saúde, como é caso dos sistemas públicos

universais3.

Outra inciativa importante foi a criação do Centro de Vacinas dos Brics. Proposto pela

África do Sul na Cúpula de Johanesburgo em 2018, o Centro de Vacinas dos Brics tem

ganho relevância nas declarações. Xi4, Modi5 e Ramaphosa6 mencionaram o centro em

suas falas. O centro foi lançado virtualmente durante a presidência chinesa em 24 de

março deste ano7. A Fiocruz é o representante brasileiro na iniciativa8. Além da criação

do centro, Ramaphosa e Modi também mencionaram a importância de alavancar as

capacidades produtivas dos países através de compras de países emergentes e da

padronização entre os membros dos Brics.
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