
OBJETIVO
MELHORAR A

SAÚDE MATERNA

ESTABELECER UMA

PARCERIA MUNDIAL PARA

O DESENVOLVIMENTO

META 18: EM COOPERAÇÃO COM O SETOR 
PRIVADO, TORNAR ACESSÍVEIS OS BENEFÍCIOS 
DAS NOVAS TECNOLOGIAS, EM ESPECIAL DAS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
E DE COMUNICAÇÕES

8
OBJETIVO DE
DESENVOLVIMENTO
DO MILÊNIO

META 15: TRATAR GLOBALMENTE O 
PROBLEMA DA DÍVIDA DOS PAÍSES EM
DESENVOLVIMENTO, MEDIANTE 
MEDIDAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE 
MODO A TORNAR A SUA DÍVIDA SUSTENTÁVEL

META 16: EM COOPERAÇÃO COM OS PAÍSES EM
DESENVOLVIMENTO, FORMULAR E EXECUTAR
ESTRATÉGIAS QUE PERMITAM QUE OS JOVENS
OBTENHAM UM TRABALHO DIGNO E PRODUTIVO

META 13: ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PAÍSES 
MENOS DESENVOLVIDOS, INCLUINDO 
UM REGIME ISENTO DE DIREITOS E 
NÃO SUJEITO A COTAS PARA AS EXPORTAÇÕES 
DOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS; UM 
PROGRAMA REFORÇADO DE REDUÇÃO DA DÍVIDA
DOS PAÍSES POBRES MUITO ENDIVIDADOS E
ANULAÇÃO DA DÍVIDA BILATERAL OFICIAL; E UMA
AJUDA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO MAIS
GENEROSA AOS PAÍSES EMPENHADOS 
NA LUTA CONTRA A POBREZA

META 14: ATENDER ÀS NECESSIDADES 
ESPECIAIS DOS PAÍSES SEM ACESSO AO 
MAR E DOS PEQUENOS ESTADOS 
INSULARES EM DESENVOLVIMENTO

META 12: AVANÇAR NO DESENVOLVIMENTO 
DE UM SISTEMA COMERCIAL E FINANCEIRO 
ABERTO, BASEADO EM REGRAS, PREVISÍVEL 
E NÃO-DISCRIMINATÓRIO

META 17: EM COOPERAÇÃO COM AS EMPRESAS
FARMACÊUTICAS, PROPORCIONAR O ACESSO A
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A PREÇOS ACESSÍVEIS,
NOS PAÍSES EM VIAS DE DESENVOLVIMENTO
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BRASIL AMPLIA 
E REFORÇA

COMPROMISSO
COM O

MULTILATERALISMO 

tativo, em que a busca da  paz e da segu-
rança mundiais e a promoção do desen-
volvimento se reforcem mutuamente.

No relatório anterior, essa característica
já fora apontada, e o Brasil inovou ao
enfatizar  iniciativas que vem desenvol-
vendo tanto para intensificar a coope-
ração Sul-Sul na promoção de parcerias
para o desenvolvimento em áreas críti-
cas como educação e saúde quanto em
ações de redução de dívida dos países
mais altamente endividados. O atual re-
latório não somente atualiza algumas
informações sobre essa cooperação  co-
mo destaca temas importantes para a
agenda brasileira dentro do Objetivo 8.
Refere-se, ainda, à iniciativa do presi-
dente Lula de propor uma “Ação contra
a Fome e a Pobreza” no plano interna-
cional, por meio do desenvolvimento
de mecanismos inovadores de finan-
ciamento.

A contribuição brasileira foi reconhe-
cida no recente informe do secretário-
geral da Organização das Nações Uni-
das, Kofi Annan, quando apontou o pa-
pel de Brasil, Índia e China na constru-
ção das parcerias e na cooperação técni-
ca entre países em desenvolvimento.

Proposta é desenvolver
um sistema comercial 
e financeiro aberto
Na esfera multilateral, o Brasil vem pro-
movendo a articulação dos países em
desenvolvimento na Organização Mun-
dial de Comércio (OMC) para que se
avance na liberalização do comércio
agrícola e para que se implementem as
questões relativas ao desenvolvimento
da Rodada Doha. Entre os temas aos
quais se tem conferido maior atenção
estão o acesso melhorado a mercados,
o tratamento especial e diferenciado, as
regras equilibradas e os programas de
assistência técnica e de desenvolvimen-
to de capacidades que sejam bem
orientados e adequadamente financia-
dos. Para o Brasil, esses aspectos, todos
previstos na agenda da rodada de nego-
ciação, precisam ser assegurados no re-
sultado final dos trabalhos. E, em  rela-

Este oitavo Objetivo de Desenvolvi-
mento do Milênio foi estabelecido para
acentuar os compromissos dos países
mais desenvolvidos em relação à alo-
cação de recursos de ajuda aos países
mais pobres do planeta e nas condições
econômicas, tecnológicas e sociais ne-
cessárias para que as metas dos demais
ODM sejam alcançadas. Relaciona-se,
também, aos esforços que devem ser
empreendidos para reduzir as desigual-
dades no plano internacional e para
promover um ambiente favorável ao de-
senvolvimento, especialmente nas áreas
de comércio e finanças internacionais.
São inúmeros os obstáculos que os paí-
ses em desenvolvimento continuam a
enfrentar,tais como o protecionismo co-
mercial, a instabilidade financeira e
níveis insuficientes de assistência oficial
ao desenvolvimento, entre outros.

O Brasil situa-se num ponto interme-
diário na execução deste objetivo. Por
um lado, é um país que ainda registra,
em regiões ou áreas específicas, neces-
sidades semelhantes às de países muito
pobres. Por outro, gera riquezas, tem
acesso a recursos naturais e maneja tec-
nologias que podem possibilitar o apoio
e a cooperação a outros países em situa-
ção similar ou em menor desenvolvi-
mento relativo. E é, sobretudo, um país
comprometido com a construção de um
sistema multilateral mais justo e eqüi-

ção à rodada anterior (Rodada Uru-
guai), o país tem insistido no fato de
que vários compromissos acordados
ainda não foram implementados, pre-
judicando particularmente as nações
em desenvolvimento.

No contexto das negociações a respeito
da abertura comercial sobre agricultura,
o Brasil tem insistido vigorosamente pa-
ra que se opere a liberalização do setor,
e alertado a comunidade internacional
para as dificuldades que alguns países
têm criado para isso. A abertura do co-
mércio agrícola é de fundamental im-
portância para uma série de nações cuja
economia depende primordialmente da
exportação de produtos dessa natureza.
A liberalização do comércio agrícola é
requisito imprescindível para a constru-
ção de um sistema multilateral de co-
mércio equilibrado, que contemple de
modo mais justo os interesses dos países
em desenvolvimento.

Mais recentemente, o Brasil tem con-
clamado os membros da OMC para que
definam as restrições que impõem à
importação de produtos agrícolas em
termos de tarifas ad valorem.Após uma
articulação bem-sucedida com outros
países da organização, obteve-se em
maio deste ano o compromisso de que
haverá a chamada “advalorização” das
tarifas. Essa iniciativa conferirá trans-
parência às restrições atualmente exis-
tentes, ao identificar o impacto econô-
mico, por exemplo, de cotas e tarifas
específicas que existem hoje. Apenas a
partir do conhecimento efetivo das res-
trições atuais, impostas sobretudo por
países desenvolvidos,será possível avan-
çar nas negociações relativas à elimina-
ção dessas barreiras.

Em termos de acesso a mercados para
produtos não-agrícolas, o Brasil chama
atenção para o mandato da Rodada
Doha que prevê – para atender aos in-
teresses dos países em desenvolvimento
e de menor desenvolvimento relativo –
que os compromissos de redução tari-
fária devem seguir, para estes, a regra de
“less than full reciprocity”, ou de menor

grau de reciprocidade, em relação às
reduções a serem promovidas pelos paí-
ses desenvolvidos. Sobre o mesmo te-
ma, o governo brasileiro com freqüên-
cia recorda os membros da OMC do
compromisso de reduzir (ou mesmo eli-
minar) picos tarifários, escaladas tari-
fárias e barreiras não-tarifárias que afe-
tem em especial as exportações dos
países em desenvolvimento (como pre-
vê o parágrafo 16 da Declaração de
Doha). Por fim, postula que os países
desenvolvidos, em especial, consoli-
dem integralmente suas linhas tarifárias
na OMC (a exemplo do que fez o pró-
prio Brasil),com vistas a imprimir maior
segurança jurídica ao comércio inter-
nacional e, também, assegurar que ele
seja mais equânime.

No que se refere às negociações sobre o
comércio de serviços, o chamado "Pa-
cote de Julho" incorporou preocupa-
ções dos países em desenvolvimento
quanto à necessidade de completar a
arquitetura inacabada do Acordo Geral
sobre o Comércio de Serviço (GATS)
e o vínculo entre serviços e temas de de-
senvolvimento. O Brasil tem se mani-
festado sistematicamente sobre a ne-
cessidade de que os interesses dos paí-
ses em desenvolvimento sejam atendi-
dos na liberalização dos mercados, par-
ticularmente em relação à movimen-
tação de prestadores de serviços. Além
disso, há interesse em que as regras do
GATS, que contam com mandato para
disciplinamento, sejam elaboradas em
paralelo com a negociação da abertura
de mercados. Nesse sentido, o Brasil co-
patrocina proposta de disciplina sobre
regulamentação doméstica, que possi-
bilita que os países mantenham o di-
reito de regulamentar questões relacio-
nadas a qualificações, emissão de licen-
ças e requerimento de padrões técni-
cos, sem que a prática se constitua em
restrição do acesso a mercados.

É também digna de nota a iniciativa
brasileira na Rodada Doha, co-patro-
cinada pela Índia, de revisão do Acordo
sobre Medidas de Investimento Rela-
cionadas ao Comércio (TRIMs), para

Informe do 
secretário-geral da
ONU apontou o papel
de Brasil, Índia e
China na construção
de parcerias e
cooperação técnica
entre países 
em desenvolvimento
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tecionistas de países desenvolvidos que
tanto afetam as nações em desenvol-
vimento. Alguns dos contenciosos,
sobretudo na área agrícola, revestem-se
de importância especial pelos efeitos
sistêmicos que podem gerar e pela
influência que seus resultados podem
exercer sobre a definição de futuras
disciplinas multilaterais a serem nego-
ciadas na Rodada de Desenvolvimento
de Doha. Os resultados positivos alcan-
çados pelo Brasil no âmbito do sistema
de solução de controvérsias da OMC
poderão impulsionar o fim das distor-
ções no comércio agrícola mundial,
objetivo pelo qual o Brasil e os países do
G-20 têm lutado.

No contencioso do algodão, o país con-
testou os subsídios concedidos pelo go-
verno dos EUA aos cotonicultores nor-
te-americanos, os quais deprimem os
preços internacionais do produto e
causam pesados prejuízos aos produ-
tores competitivos de todo o mundo.
Do ponto de vista sistêmico, esse con-
tencioso assume importância particu-
lar, uma vez que tal disputa foi a primei-
ra a questionar, por exemplo, subsídios
agrícolas domésticos outorgados à pro-
dução e subsídios agrícolas concedidos
sob a forma de garantias de crédito à
exportação. Além de beneficiar os co-
tonicultores brasileiros, o êxito do Bra-
sil nesse contencioso favoreceu igual-
mente alguns dos países da África, co-
mo Benin, Burkina Faso, Chade e Mali,
nos quais a depressão dos preços inter-
nacionais do algodão tem provocado
graves danos à economia e à população.

No contencioso do açúcar foram ques-
tionadas as distorções causadas pelo
regime açucareiro comunitário euro-
peu, que ocorrem tanto pela via da de-
pressão dos preços internacionais do
produto como pelo deslocamento das
exportações de açúcar de terceiros paí-
ses mais competitivos. Nesse caso, o
Brasil não questionou o comércio pre-
ferencial do produto entre a União Eu-
ropéia e os países ACP, mas tão-somen-
te exigiu que os europeus adequassem
seu regime açucareiro às obrigações

multilaterais assumidas ao final da Ro-
dada Uruguai. A exemplo do caso do
algodão,os resultados positivos do con-
tencioso do açúcar deverão abrir novas
perspectivas não só para o Brasil como
para outros países que produzem açú-
car em condições mais competitivas do
que a União Européia.

De modo geral, no contexto da OMC o
Brasil vem insistindo na necessidade de
que os acordos resultantes da rodada em
curso não restrinjam excessivamente a
capacidade dos países de adotar medidas
indispensáveis à promoção de seu de-
senvolvimento econômico. Imbuído do
espírito que prevaleceu na XI Reunião da
UNCTAD (São Paulo, 2004), o governo
brasileiro defende a importância da
preservação do chamado “policy space”,
para que os países atendam a suas neces-
sidades específicas de desenvolvimento e
para que as regras do comércio interna-
cional não sejam obstáculo a isso. O
G-20, grupo de países no qual o Brasil
tem tido forte liderança,espera contribuir
para os temas de acesso a mercado e
subsídios às exportações agrícolas e obter
resultados já na próxima Conferência da
OMC, a ser realizada em Hong Kong até
o final de 2005.

Essas iniciativas, em grande medida,
relacionam-se com a meta 13 deste oi-
tavo ODM, que visa privilegiar, no âm-
bito comercial, as necessidades dos paí-
ses menos desenvolvidos. A diversifi-
cação de mercados e a busca por par-
ceiros não-tradicionais que se consoli-
daram no último ano privilegiam acor-
dos comerciais com países em desen-
volvimento e confirmam a preocupa-
ção do Brasil em promover o comércio
entre países com necessidades maiores
de crescimento econômico.

Mecanismos inovadores
ajudarão no combate 
à fome e à pobreza
O Brasil tem procurado atuar nos foros
internacionais no sentido de elevar a
prioridade dos assuntos relativos ao de-
senvolvimento econômico e social, no
entendimento de que o combate à fome
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que se reconheça tratamento especial e
diferenciado e maior flexibilidade que
assegure a países em desenvolvimento
capacidade de implementação de suas
políticas públicas.

Um dos principais atores do sistema de
solução de controvérsias da OMC, o
Brasil foi o país em desenvolvimento que
mais vezes participou de disputas nesse
âmbito. No total geral de contenciosos,
ocupa o quarto lugar em número de

participações, após os EUA, a União
Européia e o Canadá. Embora respon-
da por menos de 1% do comércio inter-
nacional, participou, como demandan-
te ou demandado, de mais de 10% dos
contenciosos submetidos ao mecanis-
mo da OMC. Se incluídos os casos em
que atuou como terceira parte interes-
sada, seu percentual de participação
eleva-se para mais de 16% do total de
contenciosos. Neste último ano, o Brasil
questionou com sucesso políticas pro-

QUADRO 1 • Brasil, Mercosul e América Latina buscam
aproximação e integração comercial 

O governo brasileiro identificou
como prioritário reconhecer e
promover a interdependência en-
tre o país e seus vizinhos sul-ame-
ricanos. O estreitamento dos la-
ços entre essas economias, a con-
vergência política e o aumento do
contato entre as sociedades e os
cidadãos da América do Sul se
consolidam por intermédio de
acordos comerciais como os fir-
mados nos últimos anos entre o
Mercosul e os países da Comuni-
dade Andina.

O Acordo Mercosul-CAN (Co-
lômbia, Equador e Venezuela), é
um importante passo na constru-
ção de uma área de livre comércio
na América do Sul. Somado aos
acordos já existentes entre o
Mercosul, a Bolívia e o Peru, igual-
mente membro da CAN, consolida
uma aliança econômico-estraté-
gica entre os dois blocos, abran-
gendo uma população de aproxi-
madamente 350 milhões de habi-
tantes e um PIB de mais de US$ 1
trilhão. Além disso, cria um novo
patamar para o processo de inte-
gração regional. Com 10 dos 12 paí-
ses sul-americanos já ligados por
acordos de livre comércio, estão

estabelecidas as bases econômi-
co-comerciais para a conforma-
ção da Comunidade Sul-America-
na de Nações, criada em Cuzco,
em 8 de dezembro de 2004.

Deve-se destacar que nessas
negociações procurou-se reco-
nhecer as diferenças nas estrutu-
ras dos países e desenhar meca-
nismos para potencializar os ga-
nhos do processo de integração
para todos os países participantes.
O reconhecimento das assimetrias
tem sido uma marca das negocia-
ções brasileiras com países de
economias de menor grau de de-
senvolvimento. Essa direção fo-
mentou o estabelecimento de pro-
gramas como o de Substituição
Competitiva de Importações, num
esforço especial entre países em
desenvolvimento de buscar equi-
librar as condições de intercâmbio
com os países da região.

O mesmo espírito de respeito
às assimetrias de desenvolvimen-
to e às sensibilidades existentes
vem norteando as negociações
brasileiras e do Mercosul em acor-
dos com o Sistema da Integração
Centro-Americano (Sica) e com a
Comunidade do Caribe (Caricom),

iniciadas em 2005. 
Outras iniciativas brasileiras

com países não-tradicionais no
seu comércio exterior foram
acordos comerciais do Mercosul
com a Índia e com a União
Aduaneira da África Austral (Sacu),
formada por África do Sul, Bot-
suana, Lesoto, Namíbia e Sua-
zilândia. Ainda no âmbito do Mer-
cosul há diálogos visando à apro-
ximação comercial e à possível
assinatura de acordos com países
como Egito; Marrocos; membros
do Conselho de Cooperação do
Golfo (GCC), formado por Arábia
Saudita, Bahrein, Catar, Emirados
Árabes Unidos, Kuwait e Omã; da
Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), formada por
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, São Tomé e Príncipe
e Timor Leste, além de Brasil e
Portugal; e da Cooperação Eco-
nômica Ásia-Pacífico (Apec), for-
mada por Austrália, Brunei, Cana-
dá, Chile, China, Hong Kong, Indo-
nésia, Japão, Coréia do Sul, Malá-
sia, México, Nova Zelândia, Papua
Nova Guiné, Peru, Filipinas, Rússia,
Cingapura, Tailândia, Estados Uni-
dos e Vietnã. 

O Brasil questionou
com sucesso políticas
protecionistas 
de países desenvolvidos
que tanto afetam 
as nações em
desenvolvimento
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Iniciativa para Países Pobres Altamente
Endividados (HIPC). Apesar de sua
condição de devedor líquido em sua po-
sição externa, o país participa do esfor-
ço de conceder perdão a dívidas bila-
terais de outras nações devedoras me-
nos desenvolvidas. Atualmente, os ina-
dimplentes em relação às linhas de cré-
dito e de comércio concedidas pelo Bra-
sil são, em sua maioria, nações africanas
assoladas por agudas crises sociais e
financeiras.No final de 2004,os créditos
externos brasileiros totalizavam cerca
de US$ 2,57 bilhões (não incluídos os
créditos de operações de exportações fi-
nanciadas pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social),
dos quais aproximadamente US$ 500
milhões, em valores nominais (19% do
total), encontravam-se vencidos.

A tabela 1 apresenta as reduções con-
cedidas pelo Brasil, distribuídas por
países, por tipo de perdão (swap de tí-
tulos ou contrato bilateral) e respectivos
montantes.Até o final de 2004, as redu-
ções concedidas pelo Brasil totalizavam
cerca de US$ 2,96 bilhões, dos quais
US$ 840 milhões referentes a países
africanos, US$ 304,9 milhões a países
do continente americano, US$ 16,9 mi-
lhões para o Oriente Médio e US$ 1,79
bilhão da dívida polonesa.

A Bolívia, beneficiária da Iniciativa
HIPC, recebeu do Clube de Paris, em
julho de 2001, perdão que representaria
100% de cancelamento de seus débitos
para com o Brasil. Dada a vedação legal
à remissão total de dívidas, o governo
brasileiro concedeu-lhe desconto de 95%,
o qual foi efetivado com a assinatura do
respectivo contrato bilateral em julho de
2004. Em valores, a dívida boliviana
com o Brasil foi reduzida de US$ 50,8
milhões para US$ 2,1 milhões.

Da mesma forma, depois de aprovado
o perdão no Clube de Paris, o Brasil
assinou contrato bilateral de reescalo-
namento de 5% da dívida moçambi-
cana e cancelamento dos 95% restan-
tes, equivalentes a US$ 315,1 milhões
em agosto de 2004.

Cresce o debate 
sobre o sistema
financeiro mundial 
Os ajustes realizados pela economia
brasileira nos últimos anos visaram não
somente à  consolidação da estabilida-
de econômica interna como também à
redução da vulnerabilidade aos cho-
ques externos. A evolução favorável
permitiu que os indicadores externos
brasileiros melhorassem de forma sig-
nificativa.A relação entre serviço da dí-
vida externa e exportação reduziu-se de
126,5% para 53,8% entre 1999 e 2004 e
a relação entre reservas internacionais
líquidas e dívida externa aumentou de
16,1% para 26,3% (ver gráficos 1 e 2).
Em conseqüência, criaram-se as condi-
ções adequadas para a retomada do
crescimento em bases mais sólidas, o
que possibilitou, depois de um período
de sete anos, a não-renovação do acor-
do com o FMI, em março de 2005.

Sabe-se que a primeira linha de defesa
contra crises financeiras é a solidez das
políticas e instituições econômicas do-
mésticas. O Brasil tem demonstrado es-
se esforço ao registrar melhoras em seus
indicadores macroeconômicos e bus-
car, por exemplo, o aprimoramento de
suas contas públicas. Na gestão da dí-
vida pública federal foi possível alterar
positivamente seu perfil, reduzindo a
participação do uso ou opção da va-
riação cambial como indexador de tí-
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e à pobreza é fundamental para a manu-
tenção da paz e da segurança no mundo.
E tem manifestado preocupação ante o
fato de que o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio não será
possível sem aporte significativo de re-
cursos adicionais, especialmente para os
países mais pobres. As estatísticas indi-
cam serem necessários o aporte de pelo
menos US$ 50 bilhões ao ano, em bases
estáveis, previsíveis, transparentes e
adicionais, para o financiamento das
metas dos ODM.

Com o objetivo de chamar atenção pa-
ra esse problema e propor soluções, em
especial no que se refere ao combate à
fome e à pobreza, o presidente Lula e os
presidentes da França e do Chile e o
governo da Espanha, com o apoio do
secretário-geral da ONU, lançaram em
Nova York, em 20 de setembro de 2004,
a “Ação contra a Fome e a Pobreza”. O
encontro contou com a participação de
mais de 50 chefes de Estado e de Go-
verno. A Declaração de Nova York, que
emanou da reunião e tem o apoio de
mais de 100 países,exorta a comunidade
internacional a buscar formas inovado-
ras de financiamento ao desenvolvi-
mento e ao combate à fome e à pobreza.
Na ocasião foi divulgado relatório téc-
nico que explora a possibilidade de im-
plementação de novas fontes de finan-
ciamento, tais como taxação sobre a
venda de determinadas armas, taxas
sobre transações financeiras internacio-
nais, investimentos voluntários e social-
mente responsáveis, facilitação das re-
messas dos emigrantes, entre outras. A
essa iniciativa veio juntar-se a Alemanha,
após encontro entre o presidente Lula e
o chanceler Schroeder em Davos, em ja-
neiro passado,e,recentemente,a Argélia.

O Grupo Técnico sobre Mecanismos
Financeiros Inovadores, criado pelos
quatro líderes e composto por represen-
tantes de Brasil, Chile, França, Espanha
e do Secretariado da ONU, ao qual se
juntaram representantes da Alemanha e
da Argélia, vem impulsionando o se-
guimento dessa iniciativa, com o obje-
tivo de ampliar o apoio político anga-

riado e aprofundar o conteúdo técnico
das propostas em exame. Os trabalhos
a serem desenvolvidos levam em conta
os diferentes graus de complexidade
técnica e as dificuldades políticas a se-
rem enfrentadas – dos quais decorrem
distintos tempos de maturação para
cada mecanismo analisado.

No plano técnico, o Grupo vem pro-
curando centrar seus estudos, sobre-
tudo, no aprofundamento de mecanis-
mos baseados em taxas aplicadas na-
cionalmente e coordenadas internacio-
nalmente, assim como nas propostas de
contribuições voluntárias com a par-
ticipação do setor privado e da socie-
dade civil. Busca, igualmente, identifi-
car projetos-piloto capazes de demons-
trar a viabilidade da proposta e de gerar
recursos que possam ser canalizados, a
curto prazo, para fins específicos.

Os mecanismos analisados,vale lembrar,
não são vistos como substitutos ao ne-
cessário aumento dos atuais níveis de
Ajuda Oficial ao Desenvolvimento. Tam-
pouco se destinam a substituir esforços
em favor de um sistema multilateral de
comércio mais justo e eqüitativo e de um
sistema financeiro internacional favorá-
vel aos países em desenvolvimento.

Importante desdobramento foi a apro-
vação, ao final do ano passado, de reso-
lução na Assembléia Geral da ONU que
reconhece a contribuição do Encontro
de Líderes de Nova York para as dis-
cussões sobre financiamento ao desen-
volvimento e incorpora o tema dos me-
canismos financeiros aos debates na
organização. O Brasil espera que essa
iniciativa possa contribuir para gerar
resultados concretos durante o evento
de alto nível sobre a implementação da
Declaração do Milênio,nas Nações Uni-
das, em setembro de 2005.

Brasil reduz em 95%
débitos de países
altamente endividados 
O Brasil inseriu-se na promoção do alí-
vio da dívida externa dos países menos
desenvolvidos desde a aprovação da

HIPC* 1.011,9
África 815,2
Demais países 196,7

Outros países em desenvolvimento 149,9
África 24,8
Demais países 125,1

Total 1.161,8

TABELA 1 • Descontos concedidos pelo Brasil 
até 31 de dezembro de 2004 (em US$ milhões)

*Países Pobres Altamente Endividados 

Fonte: Ministério da Fazenda, Secretaria de Assuntos Internacionais
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presenta de maneira adequada sua cres-
cente importância na economia mun-
dial.A fim de elevar de forma moderada
a participação agregada dos países sub-
representados, o Brasil defende a com-
binação de definição de uma nova fór-
mula única de cotas mais simples, com
menos variáveis, que atribua elevado
peso ao PIB, bem como a adoção de au-
mentos seletivos das cotas dos países
mais sub-representados de acordo com
a nova fórmula.

Multilateralismo tem 
sido bandeira brasileira 
O Brasil tem trabalhado consistente-
mente pelo fortalecimento do multila-
teralismo e por uma reforma que torne
as Nações Unidas mais aptas a promo-
ver uma ordem internacional funda-
mentada na vigência do direito inter-
nacional e na justiça social, dentro dos
princípios propostos pelo secretário-
geral, Kofi Annan: uma Organização
das Nações Unidas que atue de forma
integrada e abrangente na promoção
do desenvolvimento sustentável, da se-
gurança e dos direitos humanos.A par-
ticipação brasileira na consecução des-
ses objetivos tem ocorrido no âmbito da
Assembléia Geral, na qual se realiza o
debate sobre a reforma das Nações Uni-
das; no Conselho de Segurança, no
exercício de mandato eletivo (2004-
2005), no qual a delegação brasileira
tem defendido com vigor a necessidade
de inclusão da dimensão do desenvol-
vimento na prevenção de conflitos e na
promoção da paz; e no Ecosoc, cuja re-
vitalização, em áreas como o diálogo
sobre a dimensão social da globalização
e o apoio à construção da paz pós-
conflito, tem sido uma bandeira distin-
tiva da atuação brasileira.

O país também é membro dos Grupos
Consultivos ad hoc para a Guiné-Bissau
e o Haiti (há ainda o do Burundi). Na
opinião do governo brasileiro, a expe-
riência desses grupos aponta o cami-
nho para a criação, nas Nações Unidas,
de uma capacidade específica para a
prevenção de conflitos e a construção
da paz pós-conflito, por meio da pro-

moção do desenvolvimento econômi-
co e social. Com base nisso, tem defen-
dido a criação de um novo órgão per-
manente, com representação eqüitativa
de países desenvolvidos e em desen-
volvimento, a Comissão para a Cons-
trução da Paz, que se reportaria ao
Ecosoc e, em caso de conflito, ao Con-
selho de Segurança. O órgão deve ser
dotado de secretariado próprio, com
capacidade para assessorar os países
interessados no planejamento da re-
construção e no lançamento das bases
para o desenvolvimento sustentável.
Deve contar também com fontes de
financiamento seguras e previsíveis, na
forma de um fundo rotativo, de modo
a evitar a incerteza resultante da de-
pendência excessiva de fontes volun-
tárias e bilaterais de financiamento.

Por fim, é importante frisar que a atua-
ção da diplomacia brasileira no apoio
às Nações Unidas na consecução deste
ODM parte do princípio de que o
propósito precípuo da parceria interna-
cional deve ser o fortalecimento da ca-
pacidade do Estado democrático de
Direito de atender às necessidades bá-
sicas da população e promover o de-
senvolvimento sustentável.A prestação
de cooperação externa deve ocorrer,
portanto, de forma respeitosa às prio-
ridades do Estado recipiendário, local-
mente determinadas, e não de acordo
com as preferências e conveniências dos
países doadores. Mecanismos multila-
terais no âmbito do sistema das Nações
Unidas,a exemplo do Ecosoc,da Unctad,
das comissões econômicas regionais e
da futura Comissão para a Construção
da Paz, podem desempenhar papel cru-
cial para dar voz aos países em desen-
volvimento na formulação e na imple-
mentação das políticas de cooperação
internacional.

País amplia ainda 
mais cooperação técnica
internacional
O Brasil considera a cooperação inter-
nacional um instrumento valioso, ca-
paz de promover o bem-estar e melho-
rar o padrão de vida dos povos, mo-
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tulos públicos (de 33,5% do valor total
dos títulos em dezembro de 2002 para
4,1% em maio de 2005).A apresentação
de um plano anual de financiamento, o
estabelecimento de maiores controles e
códigos de conduta na negociação de
títulos públicos e a criação de um mer-
cado de compra direta de títulos para
pequenos investidores individuais, o
Tesouro Direto, são exemplos de ini-
ciativas para dar maior transparência e
credibilidade à administração do endi-
vidamento público. O Tesouro Direto
possui mais de 40 mil investidores
cadastrados e, em dezembro de 2004,
iniciou-se a opção de esses investidores
contribuírem para entidades filantró-
picas usando títulos federais, tanto o

valor referente ao principal e juros co-
mo a remuneração oferecida por esses
títulos, o Tesouro Direto – Doação.

Tem sido notável, portanto, o esforço
desenvolvido pelo Brasil, e outras eco-
nomias de mercado emergentes, para
reduzir suas vulnerabilidades. Mas ain-
da há muito a ser feito no plano da ar-
quitetura financeira internacional para
chegar a uma solução mais eficiente do
ponto de vista da alocação dos recursos
produtivos na economia global. Para os
mercados emergentes que têm avan-
çado na integração com a economia
internacional, é particularmente im-
portante que sejam tratadas a criação
de linha de crédito preventiva para lidar
com crises de conta de capital e a ques-
tão da fórmula de cálculo das cotas e da
distribuição de cotas.

A atual arquitetura financeira carece de
mecanismos ágeis para prevenir a in-
cidência de crises na conta de capitais.
As linhas de crédito disponíveis mos-
traram-se inadequadas para lidar com
crises da conta de capital do balanço de
pagamentos, tipicamente caracteriza-
das por súbitas interrupções no ingres-
so ou fortes saídas de capital.Ao lado da
aplicação de boas políticas internas
como a primeira linha de defesa para
prevenção de crises, o acompanhamen-
to do FMI, apontando as vulnerabili-
dades a serem atacadas pelos países,
também contribui para a prevenção de
crises. Muitas vezes, no entanto, essas
iniciativas não são suficientes para pre-
venir as crises causadas pelo contágio
internacional, choques exógenos, com-
portamento de manada e vulnerabili-
dades associadas ao estoque de dívida.

Outra questão no contexto da estratégia
de médio prazo refere-se às cotas e à
sub-representação dos países em de-
senvolvimento no FMI – cuja influência
na tomada de decisão do Fundo é
pequena. As fórmulas de cálculo das
cotas atualmente empregadas discrimi-
nam esses países. Para número signifi-
cativo de economias emergentes de gran-
de porte, a alocação de cotas não re-

GRÁFICO 1 • Serviço da dívida externa/exportação (em %)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fonte: Ministério da Fazenda
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GRÁFICO 2 • Reservas líquidas/dívida externa total (em %)
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ao fazer uso, geralmente, de parcerias
com instituições estatais e para-esta-
tais, que não cobram nem por sua par-
ticipação nem pela capacitação que
aportam nos projetos de cooperação.

No qüinqüênio 2000-2004, a coope-
ração técnica brasileira despendeu cer-
ca de US$ 15 milhões em ações diretas
nos países, com distribuição pratica-
mente eqüitativa de gastos. Em 2004,
especificamente, a CTPD brasileira de-
senvolveu 175 ações de cooperação
técnica, entre missões, reuniões e se-
minários, e implementou, no mesmo
período, 64 projetos e 26 atividades.

Na área de capacitação profissional, fo-
ram estabelecidos centros para treina-
mento de pelo menos 1.500 estudantes
ao ano em áreas como construção civil,
eletricidade doméstica, tratamento de
esgotos industriais, mecânica, entre ou-
tros. O primeiro centro tornou-se ope-
racional em Luanda, em 2001, o segun-
do foi instituído em Díli e o terceiro em
Hernandarias, no Paraguai.

No que concerne ao treinamento em
CTPD, cabe assinalar que desde 1998 a
Agência Brasileira de Cooperação (ABC)
tem apoiado o treinamento de pessoal
na formulação e avaliação de projetos
técnicos de cooperação. Tal apoio tem
sido concretizado por meio de semi-
nários regionais, em países (Guatemala,
República Dominicana, Venezuela,
Portugal, Guiana/Caricom, Cabo Ver-
de e Angola) ou no Brasil, para grupos
de participantes da América Latina e da
África (Mercosul, países andinos, paí-
ses lusófonos da África etc.).

No campo da prevenção e tratamento de
DST/HIV/aids, a CTPD brasileira está
transferindo para muitos países da Áfri-
ca e da América Latina sua experiência no
planejamento de campanhas de preven-
ção e nos meios de prestação de assis-
tência a gestantes, mães e crianças com
HIV/aids. Encontram-se em execução
projetos em Angola,São Tomé e Príncipe,
Guiné-Bissau e Bolívia, com o apoio do
Ministério da Saúde do Brasil.

Desde 1996, o Programa Nacional
DST/Aids adota o conceito de coope-
ração técnica horizontal, isto é, baseada
na solidariedade e no respeito mútuo en-
tre as nações,uma vez que todas elas,sem
exceção, têm algo a aportar às demais.
Dentro dessa concepção, foi criado o
Grupo de Cooperação Técnica da Amé-
rica Latina e Caribe (GCTH) e vêm sen-
do desenvolvidos, desde 1999, projetos
de cooperação com países de língua por-
tuguesa (Palops),envolvendo atividades
de capacitação em áreas específicas.

Em 2002 foi estabelecido o Programa
Brasileiro de Cooperação Internacional
(PCI), que, além da capacitação, inclui
a doação de medicamentos anti-retro-
virais genéricos produzidos no Brasil a
outros países em desenvolvimento. Es-
se programa evoluiu para a criação do
Centro Internacional de Cooperação
Técnica em HIV/Aids (CICT), com o
acordo entre o governo brasileiro e o
Programa Conjunto das Nações Uni-
das sobre HIV/Aids (Unaids), assinado
em julho de 2005.No acordo,o governo
brasileiro e o Unaids comprometem-se,
cada um, a investir US$ 500 mil na es-
truturação do Centro, que vem funcio-
nando em Brasília, na sede do Progra-
ma Nacional de DST/Aids.

Em julho de 2004, Brasil, China, Ni-
géria, Rússia, Tailândia e Ucrânia inau-
guraram a Rede de Cooperação Técni-
ca em HIV/Aids, à qual aderiram Ar-
gentina e Cuba durante a 58ª Assem-
bléia Mundial da Saúde.A rede tem por
objetivo a transferência de tecnologia,
entre os signatários, para produção de
medicamentos para aids, realização de
exames e fabricação de preservativos.

As ações desenvolvidas com os países
da América do Sul em 2004 foram, em
grande parte, orientadas para a conso-
lidação e o aprofundamento da coope-
ração iniciada em anos anteriores, no-
tadamente com Bolívia, Colômbia,Ar-
gentina, Paraguai, Equador, Peru e Uru-
guai. Com a Argentina e o Uruguai, fo-
ram analisados projetos nas áreas de
agricultura, saúde e meio ambiente. No
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dificar realidades, ajudar o crescimento
sustentado e fomentar o desenvolvimen-
to social. Desse modo, tem desempenha-
do papel ativo na Conferência do G-77
sobre cooperação Sul-Sul e, nos últimos
três anos, atribuído especial ênfase ao
fortalecimento de sua cooperação técnica
com os países de língua portuguesa, com
os países anglófonos da África, com o
Timor Leste e com os países da América
Latina e do Caribe. Dos projetos de Coo-
peração Técnica entre Países em De-
senvolvimento (CTPD), cerca de 70%
correspondem aos setores de educação,
agropecuária, saúde e meio ambiente.

Dono de importante acervo de conhe-
cimentos técnicos e de soluções bem-
sucedidas que podem ser replicados em
países com carência de recursos e de
capacitação, o Brasil procura oferecer
cooperação técnica para solucionar pro-
blemas típicos de países em desenvol-
vimento por meio da adoção de res-
postas especialmente concebidas para
suas necessidades. Outra característica
importante da cooperação brasileira é
que, para cada US$ 1 despendido di-
retamente em sua execução, estima-se
que sejam utilizados recursos de vários
tipos no equivalente a outros US$ 12,

QUADRO 2 • Governo cria projeto-piloto 
de investimentos

A política fiscal brasileira vem
sendo direcionada, nos últimos
anos, para a geração de supe-
rávits primários compatíveis com
a redução do endividamento pú-
blico como proporção do PIB no
longo prazo. Assim, o ajuste fiscal
necessário para fazer frente a
esse objetivo tem limitado a ca-
pacidade do Estado de financiar
projetos de investimento.

Contudo, a recente recupera-
ção da capacidade de crescimento
da economia brasileira ampliou a
demanda por infra-estrutura adi-
cional. Várias medidas vêm sendo
tomadas pelo governo para ele-
var o volume dos investimentos
para ampliação da infra-estrutura
econômica, especialmente para a
atração de investimentos priva-
dos no setor por meio da apro-
vação da Lei das Parcerias Público-
Privadas e o aperfeiçoamento de
marcos regulatórios. Outras ini-
ciativas dizem respeito à própria
recuperação da capacidade de

poupança do setor público, para
que este possa voltar a investir em
projetos de infra-estrutura.

Nesse contexto, para equilibrar
a necessidade de maior investimen-
to com a necessidade de ajuste nas
contas públicas, o governo brasilei-
ro propôs para debate junto ao FMI
a criação do Projeto-Piloto de In-
vestimentos. Esse projeto terá im-
pactos diferenciados ao se calcular
os resultados do governo central.

O Projeto-Piloto possui uma
carteira de investimentos em infra-
estrutura de US$ 3 bilhões, a ser
executada entre 2005 e 2007. A
escolha específica de projetos se
baseou, tanto quanto possível, em
análises de custo-benefício com
forte embasamento técnico, com
ênfase no retorno econômico rá-
pido e na economia intertemporal
de recursos, inclusive na capacida-
de de elevar a geração de impostos
em algumas regiões. Assim, para
que um projeto de investimento fa-
ça parte do Projeto-Piloto são ne-

cessários requisitos mínimos quan-
to à análise sintética do custo-be-
nefício; estimativa do potencial de
geração de empregos do projeto,
bem como seu impacto sobre o
crescimento do PIB e o comércio
internacional; potencial de geração
de impostos na fase de construção
e a posteriori; rentabilidade finan-
ceira de uma possível concessão
futura, quando houver essa opção,
e potencial de geração de pedá-
gios, tarifas e outros mecanismos
de recuperação de custos; custos
de depreciação e manutenção e
redução futura dos gastos públi-
cos resultante da conclusão do
projeto; análise de riscos jurídicos,
ambientais, entre  outros. 

A exigência desses requisitos
implica dizer que parte da pou-
pança pública da União será des-
tinada a projetos com rentabilida-
de econômica e financeira bas-
tante clara, não prejudicando, por-
tanto, a solvência intertemporal
do setor público.

Cooperação 
brasileira alcança
países na Ásia,
África, América 
Latina e Caribe
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Luta contra HIV/aids
exige aumento da
capacidade tecnológica 
Ao tornar-se signatário do Acordo
TRIPs, em 1994, o Brasil passou a re-
conhecer produtos e processos far-
macêuticos e alimentícios como maté-
rias patenteáveis. O acordo prevê situa-
ções em que poderá ser acionado o me-
canismo denominado “Licença Com-
pulsória”, visando coibir o exercício
abusivo das patentes. Nesse caso, o
TRIPs aponta cinco justificativas pos-
síveis para a adoção dessa medida: re-
cusa do titular da patente em negociar
a autorização de seu uso por terceiros;
casos de emergência ou extrema urgên-
cia; práticas anticompetitivas; uso não-
comercial; e existência de patentes
dependentes.

Nesse contexto, o Acordo TRIPs per-
mite o exercício de cada país membro
na definição dos “casos de emergência
ou de extrema urgência”, quando po-
derá emitir o licenciamento compulsó-
rio. No entanto, o TRIPs não restringe
a concessão de licenças compulsórias
apenas a esses casos, concedendo aos
países membros o direito de definir ou-
tras situações em que tal instrumento
seja aplicável. A exemplo disso, podem
ser citados o interesse de proteção ao
meio ambiente e os casos de interesse
público, este último previsto na legis-
lação brasileira (Lei de Propriedade In-
dustrial nº 9.279, de 14 de maio de
1996). Para possibilitar a implemen-
tação dessa flexibilidade,o governo bra-
sileiro editou os Decretos nos 3201 e
4830, de 1999 e 2003, respectivamente,
que estabelecem os procedimentos para
o possível uso de licenças compulsórias.

Em 1996, o governo brasileiro adotou
também iniciativa inovadora para com-
bater a epidemia de HIV/aids ao san-
cionar a Lei nº 9.313, que dispõe sobre a
obrigação do Estado em distribuir de for-
ma universal e gratuita os medicamentos
para o tratamento dos portadores do
HIV e doentes de aids. De lá para cá, o
governo brasileiro tem tentado estabe-
lecer um equilíbrio entre, de um lado, os

direitos advindos da patente e, de outro,
os direitos referentes à garantia do acesso
ao tratamento de doenças crônicas.

No que diz respeito à resposta brasileira
à epidemia de aids, a incorporação de
novos medicamentos patenteados tem
onerado sobremaneira o orçamento pú-
blico destinado à aquisição de anti-re-
trovirais e comprometido a sustentabi-
lidade da resposta nacional ao HIV/aids.
Atualmente, para garantir o acesso uni-
versal e gratuito dos 170 mil pacientes
em tratamento,cerca de 80% dos R$ 690
milhões imputados à compra desses me-
dicamentos destinam-se à importação
de medicamentos patenteados.

Para controlar essas pressões de custos,
o Brasil e os produtores de medicamen-
tos vêm negociando formas de redução
de preços, compatibilizando dentro das
possibilidades orçamentárias brasilei-
ras, muito restritas pelos compromissos
financeiros e outras importantes de-
mandas sociais, respaldadas em garan-
tias constitucionais. No entanto, quan-
do essas negociações não surtem os
efeitos desejados, o Brasil pode utilizar
dessas licenças compulsórias, como já
ocorreu em outros países tanto em de-
senvolvimento como desenvolvidos.

Por outro lado, para assegurar o acesso
a medicamentos, o país vem empe-
nhando esforços para melhorar sua ca-
pacidade tecnológica. Laboratórios pú-
blicos,por exemplo,conseguiram adqui-
rir o know-how da formulação de anti-
retrovirais, passando a obter maior po-
der de negociação de preços com os fa-
bricantes de princípios ativos no mer-
cado internacional, e se tornando, dessa
forma, um instrumento de regulação
dos preços de anti-retrovirais. No en-
tanto,nem os laboratórios públicos nem
os nacionais detêm conhecimento para
a realização da síntese química para a
fabricação de princípios ativos, os quais
constituem a parte farmacologicamen-
te ativa de um medicamento. Desse
modo, o governo tem realizado Ofici-
nas de Trabalho envolvendo os labora-
tórios públicos farmacêuticos e as em-
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Paraguai, colocou-se em andamento a
Fase-II do Centro de Formação Profis-
sional em Hernandarias. No Equador,
foram empreendidas ações nas áreas
social e de saúde, entre as quais se des-
tacam as iniciativas em matéria de alei-
tamento materno e criação de bancos de
leite humano. Na Bolívia, merecem des-
taque os programas para a prevenção e
controle da aids.

Na América Central e no Caribe, am-
pliou-se a cooperação técnica com os
países da região, particularmente com
Cuba, Haiti, Guatemala, Costa Rica e El
Salvador. Na Guatemala, foram apro-
fundadas as ações no âmbito dos pro-
jetos Bolsa-Escola, Alfabetização Soli-
dária e HIV/Aids, este último também
implantado em El Salvador.

No Haiti, o Brasil encontra-se empe-
nhado na reconstrução e recuperação
do país. Por ocasião da Conferência de
Washington, em julho de 2004, na qual
teve ativa participação, a delegação bra-
sileira anunciou o envio de uma missão
multidisciplinar, composta de especia-
listas em agricultura, saúde, saneamen-
to, Justiça, defesa civil, infra-estrutura e
desenvolvimento social, para identificar
áreas em que a cooperação brasileira
fosse mais urgente e necessária. Em de-
corrência, seguiram-se várias missões
setoriais destinadas a precisar pontos
focais para a rápida implementação de
iniciativas que respondessem às prio-
ridades indicadas pelas autoridades hai-
tianas. Como resultado, foram desen-
volvidos dez projetos, na área agrícola,
de reflorestamento, inserção social, vio-
lência contra a mulher, merenda escolar,
resíduos sólidos, saúde, defesa civil, cin-
co dos quais sob forma de cooperação
trilateral, fazendo uso, inclusive, de me-
canismos inovadores de triangulação.

A África constitui um dos maiores be-
neficiários da cooperação técnica brasi-
leira. Em 2004, foram privilegiados, a
exemplo dos anos anteriores, os países
de língua portuguesa. Deu-se conti-
nuidade aos projetos existentes e foram
previstas novas iniciativas em Angola,

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambi-
que e São Tomé e Príncipe, especial-
mente nas áreas de educação, formação
profissional, saúde, HIV/aids, inserção
social e agricultura.

Na Ásia, as ações concentraram-se em
Timor Leste, nos setores de formação
profissional, educação a distância, edu-
cação de adultos, alfabetização, agricul-
tura cafeeira e assistência ao Judiciário.

A cooperação horizontal brasileira está
presente ainda em iniciativas multila-
terais, em que são executados projetos
conjuntos com países desenvolvidos e
com organismos internacionais. Com o
Japão, o Brasil tem experimentado uma
profícua parceria, por meio da rea-
lização de cursos de treinamento para
profissionais africanos de língua por-
tuguesa e latino-americanos. Em 2004,
deu-se início ao primeiro curso des-
tinado a africanos não-lusófonos.

Também no campo multilateral são de-
senvolvidas ações específicas de coo-
peração Sul-Sul no âmbito dos blocos
regionais dos quais o Brasil participa.
Ainda nesse contexto, cabe assinalar o
Fundo IBAS, proposto pelo presidente
Lula, que congrega Brasil, Índia e África
do Sul, como exemplo de combinação
de esforços entre três países em desen-
volvimento em benefício de nações me-
nos favorecidas do Terceiro Mundo. Em
2004, foi lançado o projeto pioneiro do
Fundo IBAS,destinado à Guiné-Bissau.

A CTPD brasileira tem contribuído
substancialmente para o desenvolvi-
mento econômico e social dos países
recipiendários e, portanto, ajudado na
consecução dos ODM. O relatório do
secretário-geral da ONU para a Cú-
pula de Setembro de 2005 reconhece a
importância da cooperação Sul-Sul
para o cumprimento dos ODM, desta-
cando o papel de alguns países em
desenvolvimento, tais como o Brasil, os
quais vêm oferecendo, de forma cres-
cente, sua experiência a outros países
em desenvolvimento por meio da coo-
peração técnica.

O governo brasileiro
procura estabelecer
equilíbrio entre 
os direitos advindos 
da patente e os 
direitos referentes à 
garantia do acesso ao 
tratamento de 
doenças crônicas
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Classe Especial – assinatura residencial
reduzida, correspondente a cerca de
35% do valor atual. Tal medida visa
beneficiar a população de mais baixa
renda e diminuir o número de linhas
ociosas. O resultado potencial é dupla-
mente positivo: aumento no número de
linhas fixas e, conseqüentemente, maior
número de pessoas que poderão aces-
sar a internet.

Na questão do acesso à rede mundial de
computadores, sua vertente comercial
no país está completando dez anos de
existência. O crescimento da base de
computadores e o avanço da telefonia
permitiram, conseqüentemente, maior
uso da internet pelos brasileiros. Se-
gundo dados recentes da E-consulting,
há no país 25 milhões de internautas e,
em  junho  de 2005, de acordo com pes-
quisa do Ibope NetRatings, os brasilei-
ros ficaram em média cerca de 16 horas
e 54 minutos conectados à internet –
primeiro país no ranking mundial.

Dado que grande parte do acesso do-
miciliar à internet é feito de forma dis-
cada, um dos grandes entraves à expan-
são do seu uso é o pequeno número de
municípios brasileiros com provedores
locais. Segundo a Associação Brasileira
dos Provedores de Acesso, Serviço e
Informações de Internet (Abranet), em
2002 havia cerca de 6% dos municípios
com acesso local. Isso significa que 73
milhões de pessoas precisavam utilizar
serviços de discagem interurbana para
se conectar à rede mundial. Em suas
audiências públicas, a Anatel tem bus-
cado discutir com as empresas prove-
doras de acesso discado à internet e as
concessionárias de telefonia fixa uma
forma de permitir que o acesso à rede
seja feito por meio de ligação local,
qualquer que seja a localidade.

Em março de 2005, segundo a pesquisa
anual de Tecnologia da Informação da
Escola de Administração de Empresas
da Fundação Getulio Vargas, o Brasil
contava com uma base instalada de mais
de 24 milhões de computadores,incluin-
do os de uso doméstico, ou cerca de

12,46 computadores por 100 habitantes,
segundo a Pnad 2003.

Coerente com a visão ampla de inclu-
são digital, o governo brasileiro está ela-
borando dois projetos nesses moldes: o
Casa Brasil e o PC Conectado. O pri-
meiro tem como meta implantar 7.000
telecentros em regiões com baixo Ín-
dice de Desenvolvimento Humano, em
parcerias entre os governos federal,
estadual e municipal e a sociedade civil.
Além de acesso gratuito à rede, os tele-
centros visam oferecer à população ca-
rente capacitação e qualificação para o
uso de novas tecnologias. Já são 3.200
telecentros nos 26 Estados e no Distrito
Federal. Cada um deles possui de 10 a
20 computadores com softwares livres
instalados e conectados à internet via
banda larga. O uso livre dos equipa-
mentos, cursos de informática e ofici-
nas especiais são as principais ativida-
des oferecidas para as comunidades nos
locais que foram implantados.

Já o projeto PC Conectado tem como
alvo as famílias com renda entre três e
dez salários mínimos e pequenos e
microempresários. Seu ponto principal
é a isenção de tributos federais para as
indústrias e crédito diferenciado para o
consumidor. Os beneficiários do pro-
grama poderão adquirir um desktop
com configuração mínima de hardware
estabelecida pelo governo, 27 softwares
livres instalados e aplicativo de conexão
discada à internet. O governo negocia
com as operadoras de telefonia fixa pla-
nos diferenciados para acesso à rede e
oferecerá aos participantes suporte téc-
nico para uso do software livre. Com
esse programa, espera-se vender apro-
ximadamente 1 milhão de computado-
res, sobretudo a pessoas que nunca
tiveram acesso à microinformática.

Outra iniciativa que tem se destacado
no cenário da inclusão digital empresa-
rial são os Telecentros de Informação e
Negócios (TINs), que visam inserir o
pequeno e microempresário na era di-
gital por meio de capacitação e treina-
mento nas modernas ferramentas dis-
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presas privadas farmoquímicas, com
vistas ao estabelecimento de Parcerias
Público-Privadas para a produção na-
cional de todas as etapas de produção de
um medicamento anti-retroviral.

Inclusão digital depende
de inclusão social
Em uma sociedade que valoriza cada
vez mais o conhecimento e a informa-
ção, a inclusão digital e o combate à
exclusão social e econômica devem ser
ações concomitantes, pois a primeira
depende da segunda. Entende-se por
inclusão digital não apenas o acesso a
computadores e telefones, mas a junção
do acesso a hardware e software com
cursos de capacitação em informática,
para que as pessoas possam fazer uso
efetivo dessas tecnologias.

Existem vários obstáculos à inclusão
digital no Brasil, entre os quais se des-
tacam má distribuição de renda e baixa
média de escolaridade,entraves graves ao
acesso e utilização de novas tecnologias.
No entanto,no século 21,em plena socie-
dade da informação, fazer uso dessas
tecnologias pode significar melhores
oportunidades para emprego e renda e,
ao mesmo tempo, estimular a escolari-
dade. Existem ainda outros entraves à
inclusão digital que o governo vem ten-
tando equacionar, como o acesso à tele-
fonia,à internet,a computadores,além da
questão software livre versus proprietário.

Segundo dados da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), em 2004 o
Brasil possuía 42,3 milhões de telefones

fixos instalados e pouco mais de 70 mi-
lhões de telefones móveis. Tais números
significam 25 telefones fixos e 38,6 tele-
fones móveis por 100 habitantes. De
acordo com a Pnad de 2003, 62% dos
domicílios brasileiros contavam com
algum meio telefônico (telefone fixo ou
celular). Mas, se de um lado o acesso foi
facilitado com a redução de preço e me-
nor tempo de entrega para a instalação
de uma linha telefônica, de outro a res-
trição da renda para a manutenção das
linhas ficou mais evidente: o custo mí-
nimo de uma linha fixa representa mais
de 10% do valor do salário mínimo. O
mesmo pode ser dito em relação à tele-
fonia celular, embora com algumas res-
salvas, uma vez que o amplo uso de
aparelhos pré-pagos (80,47% do total
em operação em 2004) é uma forma de
superar restrições de renda para o uso
do celular. Também constituem formas
de superar restrição de renda o acesso à
telefonia a cobrar, inclusive no uso local,
e a ampla rede de telefones públicos,
com mais de 1,3 milhão de aparelhos.

A média nacional ou a magnitude do
número absoluto de um indicador não
retrata, porém, as diferenças regionais
existentes no Brasil. Como pode ser ob-
servado na tabela 2, quase 51% dos do-
micílios brasileiros contavam com tele-
fone fixo instalado em 2003. No entan-
to, os dados desagregados por região
mostram a grande disparidade entre elas.
No Nordeste,apenas 28% dos domicílios
possuíam telefone fixo, enquanto no
Sudeste a taxa alcançava 62,4%.Tais dis-
tribuições desiguais também ocorrem na
telefonia móvel. Apenas 23,3% dos do-
micílios da Região Nordeste possuíam
telefone celular, percentual que subia
para 47,7% na Região Sul.

Telefonia será mais
barata para população
de baixa renda
Com o objetivo de buscar a universali-
zação dessas tecnologias, de acordo
com o Decreto Presidencial nº 4.733/03,
uma das novas regras previstas, que
entrará em vigor em janeiro de 2006,
trata da criação do Acesso Individual

Fixos Celulares
Norte 36,5 34,6
Nordeste 28,0 23,3
Sudeste 62,4 43,2
Sul 58,6 47,7
Centro-Oeste 52,0 46,4
Brasil 50,8 38,6

TABELA 2 • Distribuição de telefones nos domicílios – Brasil 
e Grandes Regiões, 2003 (em %)

Fonte: Pnad 2003

poníveis na internet e de fornecimento
de conteúdos que lhes possam ser úteis.
Além disso,criam oportunidades de ne-
gócios e trabalho que induzam ao cres-
cimento da produção e geração de em-
prego e renda em suas localidades.

O uso de plataformas abertas e software
livre é questão de suma importância na
discussão sobre inclusão digital. O go-
verno brasileiro, por intermédio do Ins-
tituto Nacional de Tecnologia da Infor-
mação (ITI), vem promovendo seu uso
nas instituições governamentais. Pes-
quisa encomendada pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia mostra que entre
as principais vantagens de adotar o soft-
ware livre está a economia. Esta foi es-
timada apenas com licenças dos soft-
wares proprietários em R$ 85 milhões
por ano. A grande desvantagem seria o
custo para migração das bases de dados
antigas dos sistemas proprietários para
os livres, que podem superar R$ 300 mi-
lhões. Ainda segundo a pesquisa, o uso
dos softwares livres tem se ampliado no
país, embora em base modesta: apenas
3% dos computadores operam com o
Linux (o mais popular dos sistemas
operacionais livres). Já entre os servi-
dores o programa está instalado em
15% das máquinas.

Brasil lidera em
número de 

horas conectadas 
à internet



AVANÇAR NO DESENVOLVIMENTO

DE UM SISTEMA COMERCIAL

E FINANCEIRO ABERTO, BASEADO

EM REGRAS, PREVISÍVEL

E NÃO-DISCRIMINATÓRIO

META 12
(NAÇÕES UNIDAS) 

ESTABELECER UMA PARCERIA MUNDIAL
PARA O DESENVOLVIMENTO

NÃO HÁ SUGESTÃO DE INDICADORES PELA ONU

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS

DOS PAÍSES SEM ACESSO AO MAR E

DOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES

EM DESENVOLVIMENTO

META 14
(NAÇÕES UNIDAS) 

NÃO HÁ SUGESTÃO DE INDICADORES PELA ONU

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

ATENDER ÀS NECESSIDADES

DOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS,
INCLUINDO UM REGIME ISENTO DE

DIREITOS E NÃO SUJEITO A COTAS

PARA AS EXPORTAÇÕES DOS PAÍSES

MENOS DESENVOLVIDOS; UM PROGRAMA

REFORÇADO DE REDUÇÃO DA DÍVIDA

DOS PAÍSES POBRES MUITO ENDIVIDADOS

E ANULAÇÃO DA DÍVIDA BILATERAL

OFICIAL; E UMA AJUDA PÚBLICA PARA

O DESENVOLVIMENTO MAIS GENEROSA

AOS PAÍSES EMPENHADOS NA LUTA

CONTRA A POBREZA

META 13
(NAÇÕES UNIDAS) 

NÃO HÁ SUGESTÃO DE INDICADORES PELA ONU

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS
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INDICADOR 33 • ajuda Pública para 
o Desenvolvimento (APD) líquida como
porcentagem da renda nacional bruta 
dos países doadores membros da
OCDE/Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento
(indicador não desenvolvido, pois não 
se refere ao Brasil)

INDICADOR 34 • proporção da APD
bilateral, para setores específicos dos
doadores da OCDE para serviços sociais
básicos (indicador não desenvolvido, pois
não se refere ao Brasil)

INDICADOR 35 • proporção da APD 
dos doadores da OCDE que não está
vinculada (indicador não desenvolvido,
pois não se refere ao Brasil)

INDICADOR 36 • APD dos doadores 
da OCDE aos países sem acesso ao mar 
como proporção da Renda Nacional Bruta
destes (indicador não desenvolvido, pois
não se refere ao Brasil)

INDICADOR 37 • APD dos doadores 
da OCDE aos pequenos Estados insulares
em vias de desenvolvimento como
proporção da Renda Nacional Bruta 
destes (indicador não desenvolvido,
pois não se refere ao Brasil)

INDICADOR 38 • proporção do total 
das importações dos países desenvolvidos
(por valor e excluindo armas) provenientes
de países em desenvolvimento e países
menos desenvolvidos, admitidas sem
pagamento de direitos alfandegários
(indicador não desenvolvido, pois 
não se refere ao Brasil)

INDICADOR 39 • tarifas médias 
de importação impostas aos produtos
agrícolas, têxteis e vestuários dos 
países em vias de desenvolvimento
(indicador não desenvolvido, pois 
não se refere ao Brasil)

INDICADOR 40 • apoios agrícolas
estimados para países da OCDE,
como porcentagem de seus PIB 
(indicador não desenvolvido, pois 
não se refere ao Brasil)

INDICADOR 41 • proporção da APD
outorgada para reforçar capacidades
comerciais (indicador não desenvolvido,
pois não se refere ao Brasil)

INDICADOR 42 • número cumulativo 
de países que tenham atingido pontos 
de decisão e de cumprimento da 
Iniciativa Países Pobres Muito Endividados
(indicador não desenvolvido, pois não 
se refere ao Brasil)

INDICADOR 43 • dívida oficial perdoada
como resultado da Iniciativa Países Pobres
Muito Endividados

INDICADOR 44 • serviço da dívida como
porcentagem das exportações de bens 
e serviços (indicador não desenvolvido)

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

ESTABELECER UMA PARCERIA MUNDIAL
PARA O DESENVOLVIMENTO

TRATAR

GLOBALMENTE O

PROBLEMA DA DÍVIDA

DOS PAÍSES EM

DESENVOLVIMENTO,
MEDIANTE MEDIDAS

NACIONAIS E

INTERNACIONAIS

DE MODO A TORNAR

A SUA DÍVIDA

SUSTENTÁVEL

META 15
(NAÇÕES UNIDAS) 
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INDICADOR 45 • taxa de desemprego 
na faixa etária entre 15 e 24 anos, por sexo e total

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

INDICADOR 46 • proporção da população com 
acesso a medicamentos essenciais a preços acessíveis,
numa base sustentável 

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

INDICADOR 47 • linhas telefônicas e assinaturas 
de celulares por 100 habitantes                                                   

INDICADOR 48 • computadores pessoais por 100 habitantes

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

ESTABELECER UMA PARCERIA MUNDIAL
PARA O DESENVOLVIMENTO

EM COOPERAÇÃO COM OS PAÍSES

EM DESENVOLVIMENTO, FORMULAR

E EXECUTAR ESTRATÉGIAS QUE

PERMITAM QUE OS JOVENS OBTENHAM

UM TRABALHO DIGNO E PRODUTIVO

META 16
(NAÇÕES UNIDAS) 

EM COOPERAÇÃO COM AS EMPRESAS

FARMACÊUTICAS, PROPORCIONAR

O ACESSO A MEDICAMENTOS

ESSENCIAIS A PREÇOS ACESSÍVEIS, NOS

PAÍSES EM VIAS DE DESENVOLVIMENTO

META 17
(NAÇÕES UNIDAS) 

EM COOPERAÇÃO COM O SETOR

PRIVADO,TORNAR ACESSÍVEIS OS

BENEFÍCIOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS,
EM ESPECIAL DAS TECNOLOGIAS DE

INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÕES

META 18
(NAÇÕES UNIDAS) 


