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Reunidos no Brasil, países do BRICS discutem população e desenvolvimento 

O Palácio do Itamaraty, em Brasília, abrigou na manhã desta terça-feira, 10 de fevereiro, a abertura 

do Segundo Seminário de Funcionários e Peritos em Questões Populacionais do BRICS (bloco 

formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O encontro reúne especialistas dos cinco 

países em diálogos sobre experiências, ações e respostas políticas aos desafios populacionais. 

A mesa da sessão de abertura foi composta pelo ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos 

da Presidência da República (SAE/PR), Marcelo Neri; pelo embaixador do Brasil na Rússia, Carlos 

Paranhos; pelo diretor da divisão técnica do Fundo das Nações Unidas para População (UNFPA), 

Benoit Kalasa; e por Carlos Cuenca, chefe da Divisão de Temas Sociais do Ministério das Relações 

Exteriores. 

Ao abrir a sessão, o embaixador Carlos Paranhos ressaltou que, após 20 anos da Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo, muitos desafios ainda 

persistem. “O diálogo entre os países do BRICS é essencial para melhor protegermos e 

promovermos os direitos de todos os grupos populacionais, garantindo às nossas populações níveis 

mais altos de bem-estar econômico e social. O compartilhamento de experiências nos permitirá 

dimensionar todo o grau de nossa convergência em temas que são do interesse de todos e 

propiciará, além disso, oportunidade para a adoção de alternativas concretas que aproximarão ainda 

mais os cinco países, dentro e fora dos âmbitos internacionais de discussão sobre população e 

desenvolvimento”, destacou o embaixador. 
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O ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), 

Marcelo Neri, representou o atual ministro da pasta, Mangabeira Unger, durante a abertura do 

seminário. Ele abordou os desafios da cooperação entre os BRICS e o recente progresso 

socioeconômico do Brasil. “O fato do BRICS congregar países de diferentes regiões o torna um 

retrato do mundo emergente. A grande riqueza desses países, que somam 25% do PIB mundial, é a 

sua população, com aproximadamente 2,9 bilhões de habitantes (42% do total global). São cinco 

países muito complementares que, devido a essa alta complementaridade, precisam de uma 

estratégia de cooperação para que as diferenças convirjam para objetivos comuns”, explicou. 

Neri disse ainda que a principal marca do Brasil no mundo, em geral, e nos BRICS em particular, é a 

redução da desigualdade, a ênfase social. “O Brasil tem percorrido o caminho do meio: um 

crescimento não tão forte quanto o chinês ou indiano, mas que é percebido pela população, 

especialmente a de baixa renda. Esta reunião nos permite olhar para a população, tema que é mais 

caro aos BRICS e a todos os países em geral”. 

Ao final da abertura, o chefe da Divisão de Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores, 

Carlos Cuenca, destacou a relevância do debate desses temas pelo fato de os cinco países que 

compõem o BRICS, por suas dimensões e importância no contexto internacional, reunirem-se para 

tratar de população e desenvolvimento. “A mensagem que passamos é que a temática é importante, 

é essencial e, independentemente da dificuldade com temas específicos, precisa ser tratada. Que se 

continue, com paciência, nesse caminho de avanço”. 

Seminário de Funcionários e Peritos em Questões Populacionais do BRICS 

A reunião de ministros dos cinco países e o seminário de peritos em questões populacionais são 

resultado do plano de ação aprovado na 6ª Cúpula do BRICS, em julho de 2014, em Fortaleza, e do 

1º Seminário de Peritos da Área, ocorrido em março do ano passado na África do Sul. 

No dia 12 de fevereiro, quinta-feira, será promovida a Primeira Reunião de Ministros Responsáveis 

por Assuntos Populacionais do BRICS. Após esse encontro, será adotada uma agenda de 

cooperação sobre questões populacionais para o período 2015-2020 
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