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1 INTRODUÇÃO

Está em curso no cenário internacional debate sobre as formas de mensuração e 
quantificação da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID). Mais 
que mero exercício conceitual, o atual debate tende a marcar os rumos da CID 
nos próximos anos, definindo seus parâmetros, com impactos sobre a alocação de 
recursos, o alcance das iniciativas de cooperação e a própria legitimação das ações 
internacionais nessa área.

Alimentado pelo crescimento da importância de novos atores no campo 
da CID – de grandes países emergentes a atores privados – e pela redefinição do 
referencial internacional de desenvolvimento, consubstanciado nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), esse debate tem assumido diferentes formas 
em fóruns diversos, como os das Nações Unidas e da Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

No caso do Brasil, a discussão coincide com dois importantes movimentos: 
a consolidação do processo de levantamento da Cooperação Brasileira para o De-
senvolvimento Internacional (Cobradi) e a negociação da adesão do país à OCDE, 
estando a própria Cobradi incluída na agenda de aproximação. 

Nesse particular, vale destacar que o ano de 2017 marca o oitavo ano da 
parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e o Ipea, instituição 
responsável pelo levantamento de dados da Cobradi.

Iniciada em 2010, sob demanda da Casa Civil da Presidência da República, a 
parceria Ipea-ABC desenvolveu, ao longo dos últimos oito anos, uma maneira pró-
pria de levantar, compilar e apresentar os dados referentes à Cobradi, possibilitando 
conhecer e refletir sobre o papel do país no campo da cooperação internacional 

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte), 
do Ipea.
2. Professor do curso de relações internacionais da Universidade Católica de Brasília (UCB). Pesquisador de campo da 
Dinte, do Ipea.
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para o desenvolvimento a partir do dimensionamento da atuação internacional 
de instituições vinculadas à administração pública federal.

Vale lembrar que a primeira década dos anos 2000 foi marcada pela afirmação 
dos países emergentes como atores cada vez mais capazes de exercer protagonismo 
na arena internacional. Seja mediante participação nos grandes arranjos de gover-
nança global, como o G20 financeiro,3 seja por meio de iniciativas próprias, como 
o BRICS,4 os países emergentes passaram a participar de modo efetivo da gestão 
da ordem internacional do século XXI.

Tal fato implicou, via de regra, assunção de novos compromissos interna-
cionais e ampliação da atuação dos emergentes, redundando em ativismo externo 
e na criação de um renovado conjunto de expectativas quanto a seu potencial 
protagonismo, especialmente em seu entorno regional. 

No caso do Brasil, amparada pela estabilidade econômica, magnificada por 
um crescimento do produto interno bruto (PIB) consistente a partir de 2000, e 
pela consolidação democrática, com ampliação da agenda social e o consequente 
aumento do alcance e da variedade de políticas públicas, a inserção internacional 
do país pareceu alcançar um novo patamar nos primeiros anos do novo milênio.

No campo da cooperação internacional para o desenvolvimento, tal fato 
se fez sentir na inclusão do país entre os doadores emergentes,5 com atuação em 
várias áreas da cooperação internacional. Da cooperação técnica à participação em 
operações de paz, da contribuição para organismos internacionais à cooperação 
humanitária e à proteção e apoio de refugiados, da cooperação educacional à 
científica e tecnológica, a atuação internacional do país parecia querer confirmar 
o novo status.

Um olhar mais detido evidenciava, porém, a necessidade de parcimônia 
na análise de uma política externa que se propunha a um ativismo inédito, mas 
que ainda padecia das carências típicas de uma nação em desenvolvimento. Para 
ficar apenas no campo da cooperação para o desenvolvimento, observa-se que o 
pretendido protagonismo brasileiro na área ocorreu sem que o país deixasse de ser 
recipiendário da CID.6 Mais que isso, esteve constantemente sujeito às variações 
de humor interno, fossem decorrentes de dificuldades econômicas, fossem de 
natureza política.

A crise de 2007-2009 e, mais intensamente, a crise brasileira dos últimos anos 
impuseram uma profunda reflexão sobre o significado e a substância da projeção 

3. Grupo que reúne as vinte maiores economias do mundo.
4. Grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
5. A propósito, ver, por exemplo, Speak... (2010).
6. Dados sobre a ajuda recebida pelo país desde 1960 podem ser consultados no site da OCDE: OECD.Stat.
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internacional ensaiada pelo país no século XXI, ensejando um debate substantivo 
sobre a política externa brasileira (PEB)7 e, de modo mais pontual, sobre a coope-
ração brasileira para o desenvolvimento internacional.

Concomitantemente, também na cena internacional, ocorreram mudanças 
que resultaram tanto em transformações nos compromissos de desenvolvimento 
internacional – dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) para os 
ODS – quanto em diversos debates sobre a mensuração (ou quantificação) da CID, 
seja na Organização das Nações Unidas (ONU), seja na OCDE.

A experiência de oito anos de levantamento da cooperação brasileira para o 
desenvolvimento internacional, atrelada à expertise acumulada pela ABC ao longo 
de seus trinta anos de gestão de projetos de cooperação, garantiu ao Ipea e à agência 
um lugar de destaque nas mesas de discussão contemporâneas, ao possibilitar o 
compartilhamento de uma experiência singular, desenvolvida de forma autônoma 
desde 2010.

O objetivo deste texto é apresentar a evolução do levantamento da Cobradi, 
refletindo sobre os principais desafios para a continuação dos trabalhos nos próximos 
anos, bem como seu potencial desdobramento sobre a PEB. Para tanto, apresenta 
a experiência de levantamento da Cobradi, os desafios e as principais constatações 
da pesquisa desenvolvida até aqui, para, em seguida, refletir sobre seu vínculo com 
a política pública que ampara a Cobradi, a política externa brasileira.

2 A EVOLUÇÃO DO LEVANTAMENTO

Quando, em 2010, surgiu a demanda para o levantamento das ações de cooperação 
internacional patrocinadas pelo governo federal brasileiro, a Casa Civil atribuiu à 
ABC – agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável 
pela gestão da cooperação técnica do Brasil8 – e ao Ipea – instituto de pesquisa 
então vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da 
República – a tarefa de compilar os dados da cooperação brasileira para o desen-
volvimento internacional.

Para iniciar o levantamento da Cobradi, dois procedimentos complementares 
foram adotados. Partiu-se, inicialmente, da carteira de projetos da ABC para uma 
primeira aproximação da cooperação técnica prestada pelo Brasil e, paralelamente,  

7. Vale lembrar, por oportuno, que, partindo de uma leitura do interesse nacional, a política externa constitui-se em 
uma política pública cuja tarefa é “traduzir necessidades internas em possiblidades externas para ampliar o poder de 
controle de uma sociedade sobre o seu destino” (Lafer, 2004, p. 16).
8. Segundo o art. 41, do Decreto no 7.304, de 22 de setembro de 2010, competia à ABC “planejar, coordenar, negociar, 
aprovar, executar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, programas, projetos e atividades de cooperação para o 
desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, recebida de outros países e organismos internacionais e aquela 
prestada pelo Brasil a países em desenvolvimento, incluindo ações correlatas no campo da capacitação para a gestão 
da cooperação técnica e disseminação de informações” (Brasil, 2010). O referido decreto foi revogado pelo Decreto no 
8.817, de 21 de julho de 2016.
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buscou-se ancorar o mapeamento em experiências análogas já consolidadas, me-
diante a revisão de literatura.

A leitura da cooperação técnica a partir dos dados da ABC possibilitou 
capturar informações de projetos coordenados pela agência, bem como ter acesso 
ao conjunto de órgãos da administração pública federal engajados na cooperação 
internacional por ela financiada. Mais que isso, com base nos dados reunidos foi 
possível identificar experiências de cooperação não financiadas pela ABC que viriam 
a compor um quadro mais completo da Cobradi.

Simultaneamente, a revisão da literatura ensejou a adoção de uma base teórica 
para direcionar o estudo, ao passo que sugeriu a adoção de outras modalidades (já 
consolidadas) para o cômputo geral da Cobradi. A opção inicial por sistematizar 
o primeiro levantamento segundo categorias pré-concebidas – como cooperação 
técnica, científica e tecnológica; bolsas de estudo para estrangeiros; ou assistência 
humanitária – cumpria, ademais, o propósito de possibilitar comparabilidade entre 
os dados a serem produzidos pelo governo brasileiro e aqueles disponibilizados por 
organismos internacionais.

O engajamento do corpo técnico do Ipea9 e o aprofundamento das discussões 
sobre o levantamento proposto acabaram resultando na incorporação de categorias 
não tradicionais, que viriam a se consolidar nos relatórios seguintes. A inclusão 
da participação brasileira em operações de paz e a proteção e o apoio a refugiados 
são exemplos da inovação apresentada já desde o primeiro levantamento, aos quais 
se juntaram considerações sobre a cooperação científica e tecnológica, naquele 
momento ainda apresentada em conjunto com a cooperação técnica.

Assim, ao apresentar o primeiro levantamento da cooperação brasileira para 
o desenvolvimento internacional em 2010 – cobrindo o período 2005-2009 –, 
já se sinalizava para a vocação do estudo de romper com considerações de cunho 
exclusivamente político, que tendiam a legitimar uma leitura parcial dos esforços 
brasileiros no campo da cooperação internacional para o desenvolvimento. 

Importante observar que, desde o início, “O caráter descentralizado das ações 
implementadas pelas instituições do governo federal configura desafio para definir 
com clareza o volume de investimento em cooperação internacional” (ABC e Ipea, 
2010, p. 11) realizado pelo Brasil. Tal fato não impediu, contudo, que, de forma 
inédita, fosse apresentado, em 2010, um primeiro levantamento da Cobradi, 
cobrindo o período 2005-2009. 

9. Compuseram as equipes técnicas do Ipea e da ABC na elaboração do primeiro relatório Cobradi os seguintes pesqui-
sadores: Guilherme de Oliveira Schmitz, João Brígido Bezerra Lima, Manuel José Forero Gonzalez, Hilbernon Delgado 
Onofre, Clineo Monteiro França Bisneto, Túlio Carrijo Soares, Alan Somaio, Gustavo da Frota Simões, Luara Landulpho, 
Alves Lopes, Márcio Lopes Corrêa, Laura Segall, Rodrigo Pires de Campos e Camila Ariza.
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No caso desse primeiro relatório, foi possível reunir os dados de 66 institui-
ções públicas federais que se somaram à ABC e ao Ipea na composição da primeira 
quantificação da contribuição brasileira para o desenvolvimento internacional. Como 
destaca o próprio relatório, focado nos gastos do governo federal com a Cobradi,

a identificação desta prática (destinação de recursos para a promoção do desenvol-
vimento de outros países) não era quantificada, tampouco sistematizada no âmbito 
da administração pública federal, o que representava um fator limitante no emprego 
desse instrumento para a execução de objetivos de política externa e o reconhecimento 
da contribuição do país para o desenvolvimento socioeconômico de outros países 
(ABC e Ipea, 2010, p. 11).

Assim, a publicação de 2010 confirmava a capacidade do governo federal 
de quantificar e sistematizar, em um único relatório, essas informações até então 
dispersas, visando contribuir para posterior análise e formulação de uma política 
específica para a área.

Em 2013, com a publicação do segundo relatório Cobradi, referente ao ano 
de 2010,10 foi possível aprimorar a compreensão da atuação brasileira no campo 
da cooperação internacional para o desenvolvimento, ampliando o escopo do 
levantamento.

Com o engajamento de 91 instituições federais e a mobilização de cerca de 
250 servidores e colaboradores, o relatório de 2013 agregou aos dados sobre os 
dispêndios do governo federal com a Cobradi a caraterização dos arranjos insti-
tucionais voltados à sua execução. Mais que isso, consolidou a percepção de que, 
para além da transferência de recursos financeiros, a cooperação brasileira é movida 
pela utilização de servidores públicos, destacando-se os gastos a ela associados.

Nesse sentido, o relatório de 2013 reconhecia que

há, de fato, dois grandes tipos de gastos realizados pelo governo federal com a coo-
peração para o desenvolvimento internacional: i) com servidores e colaboradores da 
administração pública federal, incluindo passagens, diárias, salários, horas técnicas, 
com bolsas de pesquisa, e com doações; e ii) aqueles decorrentes de compromissos 
e obrigações do governo federal brasileiro junto a organismos internacionais (ABC 
e Ipea, 2013, p. 14).

Superava-se, assim, uma visão centrada essencialmente em transferência de 
recursos financeiros para consolidar a percepção de um modo peculiar de realizar 

10. Compuseram as equipes técnicas do Ipea e da ABC na elaboração do segundo relatório Cobradi os seguintes pes-
quisadores: João Brígido Bezerra Lima (coordenador), Marcos Antonio Macedo Cintra, Manuel José Forero Gonzalez, 
Rodrigo Pires de Campos, Gustavo da Frota Simões, Leana Silva Luz, Ricardo Mendes Pereira, Gabriela Barreto, João 
Carlos Nicolini de Morais, Juliana Neves Santos, Fernanda Patricia Fuentes Muñoz, Fernando José Marroni de Abreu, 
Marco Farani, Otávio Gabriel de Carvalho Santos Briones, Márcio Lopes Corrêa, Laura Segall Corrêa, Camila Guedes 
Ariza e Fernanda Campello Torres Lopes Asfora.
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a cooperação para o desenvolvimento, qual seja: o uso de servidores – e conheci-
mentos – públicos.

A propósito, ao avançar no detalhamento da cooperação brasileira para o 
desenvolvimento internacional, com a identificação dos arranjos institucionais, 
bem como da destinação dos recursos despendidos pelo governo brasileiro, o 
segundo relatório Cobradi lançou luz sobre os fundamentos e os modos da coo-
peração brasileira.

Apresentada em torno de sete modalidades (cooperação técnica; cooperação 
científica e tecnológica; cooperação educacional; cooperação humanitária; apoio e 
proteção a refugiados; operações de manutenção da paz; e gastos com organismos 
internacionais), a cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional 
ganhava traços próprios, embora mantivesse a moldura desenhada a partir da 
revisão da literatura. Mais que isso, o levantamento avançava na compreensão das 
peculiaridades de prestar cooperação a partir de um país em desenvolvimento e 
da importância de se reconhecer o esforço público manifesto no empenho de re-
cursos, mas também de servidores e conhecimentos desenvolvidos ou acumulados 
na superação de problemas locais, habilitados e legitimados por políticas públicas.

A publicação, em 2016, do terceiro relatório Cobradi – referente ao período 
2011-201311 – confirmou a vocação da pesquisa em buscar aprofundar o conhe-
cimento sobre a cooperação brasileira. 

Consolidou, nesse sentido, o método de levantamento dos gastos do governo 
federal com a Cobradi, possibilitando um detalhamento significativo dos dispên-
dios do governo federal (por modalidade, por destino,12 por órgão) e apresentando 
uma série histórica inédita, com quase dez anos de gastos do governo federal com 
a CID (tabela 1).

11. Compuseram as equipes técnicas do Ipea e da ABC na elaboração do segundo relatório Cobradi os seguintes pes-
quisadores: João Brígido Bezerra Lima (coordenador), Rodrigo Pires de Campos, José Romero Pereira Júnior, Fernanda 
Patrícia Fuentes Muñoz, João Antônio dos Santos Lima, Luísa de Azevedo Nazareno, Karen Cursino Barbosa de Figueiredo 
(apoio técnico), Priscilla Mayna da Silva Lima Santana (apoio técnico), Ana Luiza Jardim de Carvalho Rochael Garcia 
(estagiária), Guilherme Vampré Homsy, Jhonatan do Rosário Ferreira (estagiário), Márcio Lopes Corrêa, Camila Guedes 
Ariza, Carlos Eduardo Lima e Carmen Roseli Caldas Menezes.
12. Nesse particular, é importante destacar que a indicação de destino não significou destinação de recursos a deter-
minado país, mas, antes – e mais comumente –, o uso de recursos públicos para a execução da cooperação com o país 
indicado como destino, seja com o pagamento de diárias e passagens para servidores públicos federais, seja com o 
pagamento de horas técnicas desses funcionários, por exemplo. 



A Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional  | 599

TABELA 1 
Gastos do governo brasileiro com a cooperação para o desenvolvimento internacional 
(2005-2013)
(Em R$ milhões)

Modalidade 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Cooperação técnica 27 32 35 58 97 101 76 66 68 565

Cooperação educacional 56 56 56 70 44 62 34 43 51 476

Cooperação científica e tecnológica - - - - - 42 122 140 114 420

Cooperação humanitária 1 5 31 29 87 284 121 214 46 822

Apoio e proteção a refugiados - - - - - 1 7 8 3 20

Operações de manutenção da paz 147 80 131 127 125 585 67 40 22 1.328

Gastos com organismos internacionais 299 509 445 457 495 548 555 490 549 4.349

Total 531 685 700 744 849 1.625 985 1.004 857 7.984

Fonte: ABC e Ipea (2016, p.15).

Mais que isso, ao tornar públicos os dados da atuação de 93 instituições da ad-
ministração pública federal no campo da CID, além do levantamento dos gastos do 
governo federal com a cooperação entre 2011 e 2013, o relatório de 2016 avançou na 
sistematização do repertório de conhecimentos técnicos e científicos veiculados pela 
Cobradi, assentando as bases para que se pudesse pensar, no futuro, a sustentabilidade 
das práticas brasileiras postas a serviço do desenvolvimento internacional.

 3 CONSTATAÇÕES E DESAFIOS

Oito anos de levantamento permitiram desenvolver uma percepção mais clara sobre 
os avanços representados pelo levantamento Cobradi, bem como sobre os desafios, 
persistentes e novos, para a continuação dos trabalhos. Esta seção se debruça, de 
modo não exaustivo, sobre eles, com vistas a possibilitar algumas considerações 
sobre a Cobradi nos próximos anos.

A primeira constatação que se impõe ao considerar o trabalho desenvolvido 
até o momento é que este possibilitou uma primeira aproximação dos esforços 
envidados pelo país no campo da CID. Marcada por grande dispersão e fragmenta-
ção, não havia, anteriormente ao levantamento Cobradi, uma tentativa consistente 
de sistematizar, em um só lugar, os dados e as informações sobre a totalidade das 
ações do governo federal na área. 

Embora ainda não tenha sido possível angariar as informações de todos os 
órgãos da administração pública federal que atuam na cooperação internacional, os 
relatórios Cobradi têm ampliado seu alcance a cada publicação, contribuindo para 
uma visão cada vez mais completa da cooperação internacional prestada pelo Brasil. 
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Observe-se, nesse sentido, que parte significativa dos gastos do governo federal 
com a Cobradi se destinou a organismos internacionais, que compuseram mais de 
50% dos dispêndios do Brasil com a CID nos nove anos levantados, 2005-2013, 
(tabela 1).

Complementarmente, o levantamento dos gastos da administração pública 
federal com a Cobradi e o posterior detalhamento das práticas evidenciaram uma 
profusão de ações e de atores envolvidos, forçando um redimensionamento da 
percepção do papel da ABC no cômputo geral da Cobradi. Embora a agência 
continue a ocupar lugar de destaque no campo da cooperação técnica – seja em 
seu financiamento,13 seja em sua gestão –, a contribuição brasileira no campo da 
CID extrapola em muito a ação da agência, quer pelo engajamento de dezenas de 
outros órgãos do governo federal,14 quer em termos de gastos.15

O detalhamento das práticas da Cobradi, ademais, permitiu lançar luz sob 
a atuação dos variados órgãos da administração pública federal em sua atuação 
internacional, sugerindo lógicas próprias de inserção internacional, sem necessária 
articulação com uma estratégia mais ampla. 

A ausência de uma política clara de cooperação internacional, que determine 
parâmetros para a análise das ações empreendidas por órgãos públicos brasileiros, 
resulta em uma profusão de ações, nem sempre coordenadas, que acabam por 
caracterizar a Cobradi. A partir da formulação de uma visão geral das ações de 
cooperação internacional realizadas por todo o governo federal e de sua articula-
ção, poder-se-ia avançar na utilização da Cobradi como base para a conformação 
de uma política brasileira de cooperação internacional para o desenvolvimento, 
articulada com a estratégia maior formulada pela PEB. 

Um desafio persistente nesse campo tem sido o de engajar as instituições 
federais no esforço do levantamento. Sem uma delegação formal que imponha a 
entrega dos dados, a participação tem estado sujeita a aspectos tão diversos quanto 
resistências burocráticas e constante necessidade de negociação. Tal fato – aliado 
às dificuldades inerentes ao levantamento sem uma plataforma ou formulário 
on-line16 – se reflete na dificuldade em se manter a periodicidade anual (afirmada 
como compromisso no relatório de 2013).

A propósito das soluções técnicas, destaque-se que se encontra atualmente em 
negociação o desenvolvimento de solução que viabilize a coleta on-line de dados.  

13. No último triênio pesquisado (2011-2013), a agência foi responsável por 71,6% dos gastos do governo federal 
com a cooperação técnica internacional (ABC e Ipea, 2016, p. 26).
14. Vale lembrar que, entre 2011 e 2013, por exemplo, foram computados dados de 93 órgãos do governo federal.
15. Observe-se que, na soma geral dos gastos com a Cobradi, os gastos com a cooperação técnica, com destaque 
para o peso da ABC, ocuparam, de 2011 a 2013, o quarto lugar, atrás dos gastos com organismos internacionais, da 
cooperação humanitária e da cooperação científica e tecnológica (ABC e Ipea, 2016, p. 16).
16. A plataforma utilizada nos dois primeiros levantamentos foi desativada em 2013.
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Vale observar que uma tal plataforma deverá necessariamente considerar as especifi-
cidades de cada área, viabilizando a inclusão de um núcleo comum de informações 
(por exemplo, aqueles referentes a gastos), ao passo que permita a customização 
por área ou tipo de ação.

Oito anos de pesquisa e interação com variados atores governamentais con-
solidaram a percepção de que cada área tem uma dinâmica própria de atuação, 
materializando a cooperação – e sua descrição – de modo particular. Daí decorrem 
duas constatações adicionais: i) a adoção das modalidades internacionais como ponto 
de partida, embora útil, há de ser superada no futuro pela proposição de categorias 
próprias, mais próximas da realidade brasileira, fundadas na experiência local;17 e 
ii) a diversidade de atores e formas de realização da cooperação internacional difi-
cultou, além da composição de uma visão geral da Cobradi, o desenvolvimento de 
um entendimento comum, compartilhado pelos órgãos do governo federal, sobre 
o que é a cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional.

Embora muito se tenha evoluído nesse sentido desde o primeiro levantamento, 
persiste o desafio de difundir nas variadas instituições públicas uma noção comum, 
com claras implicações sobre a possibilidade e a utilidade mesmo de uma plataforma.

A propósito da consolidação dessa visão compartilhada, a pesquisa tem en-
sejado ajustes em várias instituições parceiras no sentido de uma maior adequação 
aos propósitos do levantamento, ao mesmo tempo que tem buscado constante 
aprimoramento nos processos de coleta e tratamento dos dados.

Nesse sentido, a consolidação de um método de quantificação dos recursos 
despendidos pelo governo federal com a Cobradi representou um dos grandes 
avanços do estudo até o momento. A constatação de que parte significativa da 
Cobradi é executada por servidores públicos federais tem implicações significativas 
que se devem considerar.

O cálculo dos recursos despendidos tem que levar em conta – além de eventuais 
transferências de recursos e da contribuição com os organismos internacionais –  
gastos com diárias, passagens, horas técnicas, entre outros custos associados ao 
exercício do serviço público, neste caso destinados à cooperação internacional. 
Afinal, são funcionários públicos e pessoal a serviço do Estado brasileiro que têm 
se dedicado à difusão de conhecimentos, técnicas e tecnologias desenvolvidas e 
consolidadas a partir da execução de políticas públicas brasileiras, conformando a 
essência das práticas da Cobradi.

17. Nesse sentido, a utilização de uma lógica comum nas grounded theories, que derive da análise dos dados dos 
conceitos e categorias a serem usados na sistematização da Cobradi, parece ser mais adequada do que a adaptação 
de categorias pré-concebidas. Não se trata, necessariamente, de negar as modalidades tradicionais, mas, sim, de ajustar 
as modalidades às práticas brasileiras. 
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Decorre daí outra importante constatação, a de que a cooperação brasileira 
não é realizada a fundo perdido, mas envolve o uso, nem sempre quantificado ou 
quantificável, de recursos públicos brasileiros, que podem tomar a forma de gastos 
com pessoal, custeio ou dispêndios ainda mais difusos, como aquela parcela empe-
nhada no atendimento de estrangeiros nos sistemas públicos de saúde e educação.

A difusão de uma leitura comum sobre os gastos efetuados com a Cobradi 
cobre, contudo, apenas uma parte daquilo que se poderia chamar de dimensiona-
mento da cooperação brasileira. Uma vez compilados os gastos do governo federal 
com a CID, impõe-se pensar o desenvolvimento de indicadores que capturem a 
massa de conhecimentos, técnicas e tecnologias difundidos mediante a atuação 
internacional de servidores e órgãos públicos brasileiros.

O ponto de partida para a formulação de tais indicadores parece estar no 
aprimoramento da leitura das políticas públicas que sustentam e dão fundamento 
à Cobradi, bem como na catalogação e descrição do conjunto de suas práticas. 
Nesse sentido, o relatório publicado em 2016 traz importante avanço, ao se deter 
sobre algumas dessas práticas, buscando trazer à luz as formas e os conteúdos da 
cooperação brasileira. 

Investir no aprimoramento dessa leitura centrada nas práticas e na constru-
ção de indicadores significa reconhecer que o alcance da Cobradi não se resume 
aos gastos e que o aprofundamento da análise das práticas enseja a persecução do 
terceiro objetivo do estudo da cooperação brasileira, qual seja: “analisar a susten-
tabilidade das práticas postas a serviço do desenvolvimento internacional” (ABC 
e Ipea, 2016, p. 13).

Admite-se que repousa possivelmente nesse aspecto uma das grandes contri-
buições que a experiência brasileira pode levar para o debate internacional sobre 
a mensuração da cooperação internacional para o desenvolvimento, qual seja: a 
de que é imperativo desconstruir a noção de que a quantificação da CID deva 
centrar-se em gastos governamentais. 

A experiência brasileira tem legitimado a percepção de que, para além dos 
gastos, as formas e os conteúdos compartilhados é que tendem a definir o alcance e a 
sustentabilidade da cooperação ofertada. Afinal, não se trata de quanto se gasta, mas 
de quanto se é capaz de contribuir para a superação de problemas locais por meio 
da difusão e adaptação de soluções duradouras para problemas de desenvolvimento. 

Vale observar, ademais, que, tal como consignado nos relatórios publicados 
até o momento, uma leitura da cooperação brasileira para o desenvolvimento in-
ternacional deverá se debruçar, no futuro, sobre o papel de estados e municípios, 
seja de modo autônomo, seja em sua articulação com o governo federal. Haverá de 
considerar também a articulação do poder público com as várias organizações da 
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sociedade civil que têm se dedicado ao enfrentamento de temas caros à cooperação 
brasileira, ampliando seu alcance e seu potencial.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em dezembro de 2014, o Comitê de Assistência ao Desenvolvimento (DAC, da 
sigla em inglês), da OCDE, reuniu seus ministros em Paris, França, para discutir, 
entre outros temas, a possibilidade de uma nova definição de assistência oficial 
para o desenvolvimento (ODA, da sigla em inglês). Nesse contexto, desenvolve-se 
hoje, entre os membros do DAC/OCDE, a noção de uma nova definição, de total 
official support for sustainable development (TOSSD), que pretende substituir a 
noção de ODA, atualizando-a para contemplar os ODS. 

Essas discussões ocorrem tendo como pano de fundo a constatação de que 
o crescimento econômico de países em desenvolvimento tem incrementado ações 
de cooperação para além do escopo da ODA, impondo-se novas formas de men-
suração que sejam capazes de capturar não apenas os aspectos quantitativos da 
CID, referentes essencialmente a gastos, mas também a dimensão qualitativa da 
cooperação envidada por países como o Brasil.

De fato, no caso brasileiro, os estudos da Cobradi têm mostrado uma di-
versidade temática crescente de ações, objetivos e arranjos institucionais que di-
ficultam, sobremodo, as percepções e as interpretações meramente quantitativas, 
marcadamente presentes nos modelos tradicionais de mensuração.

O amplo engajamento de instituições públicas federais, criadoras e deposi-
tárias de conhecimentos e soluções técnicas de baixo custo e amplo impacto no 
equacionamento de questões relativas ao desenvolvimento – instituições públicas 
brasileiras reconhecidas internacionalmente, como a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Caixa Econômica 
Federal (CEF) e o Ipea, para citar apenas algumas – impõe considerar a formulação 
de uma proposta de dimensionamento da CID que não se restrinja ao aspecto 
quantitativo, tampouco à dimensão de gastos, mas que reconheça a importância 
da difusão de práticas bem-sucedidas na promoção do desenvolvimento internacio-
nal. Negligenciar a importância de sua contribuição, para além dos gastos arcados 
pelo país, é subestimar a importância da difusão de programas de amplo alcance 
e profundo impacto que têm sido exportados por meio da Cobradi.

Para a política externa brasileira, finalmente e de modo pontual, fica a missão 
de aproveitar-se do conhecimento acumulado nesses oito anos de pesquisa sobre 
a Cobradi com vistas a construir uma posição que, sem se fechar ao diálogo com 
os demais atores internacionais envolvidos no tema da cooperação internacional 
para o desenvolvimento, saiba reafirmar os valores e as formas legitimadas pela 
experiência brasileira no campo da cooperação internacional. Mais que isso, fica o 
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desafio de buscar articular uma estratégia de cooperação internacional (se não uma 
política) que seja capaz de instrumentalizar a diversidade de ações dispersas que 
caracteriza a Cobradi, consolidando-a como elemento estratégico para a realização 
do interesse nacional e de uma inserção internacional mais madura.
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