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Políticas de cooperação internacional para o desenvolvimento encontram-se em um processo de transição. 
A ascensão de governos conservadores ou de perfil populista em vários países desenvolvidos levou ao 
poder grupos que questionam a responsabilidade destes para com o mundo em desenvolvimento. 
Dentre outros pontos, suas críticas têm como alvo as contribuições de governos para o desenvolvimento 
internacional, seja de forma bilateral, seja para organizações internacionais. Estas contribuições são 
frequentemente apontadas como um desperdício de recursos, os quais deveriam ser aplicados nos 
próprios países de origem em vez de transferidos para locais supostamente incapazes de resolver seus 
próprios problemas. Estes governos são apoiados, em larga medida, por grupos neonacionalistas, 
para os quais um conjunto de ideias liberais associadas à globalização implicou a redução de sua 
autonomia e bem-estar. Mesmo onde estes grupos não estão no poder, sua influência se expandiu, 
como indicado pelo crescimento do número de eleitores de grupos neonacionalistas e pelo aumento 
do número de cadeiras que estes detêm em parlamentos nacionais.

Este processo ocorre em um contexto em que países do Sul global vinham expandindo significativamente 
iniciativas de cooperação para o desenvolvimento, especialmente os BRICS, a Turquia e os países 
árabes, seja de forma bilateral ou trilateral, seja por meio de organizações multilaterais. A contribuição 
de países do Sul abrangeu também a introdução de novos conceitos e abordagens, tais como cooperação 
internacional para o desenvolvimento, parcerias, cooperação trilateral, cooperação estruturante e pacto para 
o desenvolvimento (development compact), algumas adotadas por países do Norte. Contudo, o fenômeno 
observado no mundo desenvolvido ocorre também em alguns países do Sul global: diversos grupos na Ásia 
e na América Latina têm questionado o avanço de ideias liberais, dentre as quais a importância atribuída 
à solidariedade entre os povos, um processo denominado de onda conservadora. Em tal contexto, como 
pensar políticas de cooperação Sul-Sul? E quais políticas deveriam ser adotadas pelo governo brasileiro? 

Esta edição do Boletim de Economia e Política Internacional (Bepi) traz um conjunto de artigos 
com análises e avaliações da cooperação Sul-Sul realizada pelo Brasil ou na qual o Brasil está envolvido 
indiretamente, apresentando ainda algumas recomendações de políticas. Destacam-se inicialmente dois 
pontos. Primeiro, o que se entende por cooperação internacional para o desenvolvimento em países 
desenvolvidos se distingue da concepção observada no Brasil. Esta abrange não apenas atividades de 
apoio ao desenvolvimento em outros países, mas também o fortalecimento de organizações multilaterais e 
projetos voltados ao desenvolvimento socioeconômico mútuo, tanto na América Latina como em outras 
partes do mundo. Trata-se de uma abordagem não hierárquica da cooperação, em que predominam 
parceiros em vez de recebedores. Esta abordagem está presente no texto de Luis Kubota sobre os BRICS, 
que destaca a horizontalidade da cooperação, ainda que heterogeneidades em termos de capacidades 
tecnológicas, econômicas e institucionais no bloco tornem tal cooperação imperfeita. Tal abordagem 
está presente também no texto de Pedro Barros e Sofía Samurio, no qual se destaca o caráter horizontal 
da cooperação transfronteiriça por meio da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e do Mercosul.

Segundo, a cooperação brasileira deve enfatizar a criação de condições sustentáveis para o 
desenvolvimento. Esta abordagem é observada no texto de André de Mello e Souza, o qual enfatiza 
a relação entre a governança da cooperação para o desenvolvimento, a oferta de bens públicos globais 
e a Agenda 2030. O mesmo argumento está presente no texto de Aline Rizzo sobre a cooperação 
brasileira, que apresenta as possibilidades e os limites para a avaliação de projetos estruturantes. 
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Desses trabalhos, extraem-se ao menos três recomendações de políticas. Primeiro, parcerias com 
países do Sul global complementam as realizadas com países desenvolvidos. Por estarem em níveis 
de desenvolvimento mais próximos, soluções encontradas no Sul global podem ser mais adequadas 
a outros países do Sul. Segundo, tanto a cooperação prestada quanto a recebida devem se concentrar 
na ideia de construção de capacidades, de forma que projetos sejam institucionalizados e ganhem 
vida própria após sua implementação. Terceiro, o Brasil deve utilizar suas vantagens comparativas 
em políticas de cooperação para o desenvolvimento. Estas encontram-se principalmente na ênfase 
historicamente atribuída ao multilateralismo como forma de organização do sistema internacional, 
assim como no acúmulo de experiência do país em várias áreas, incluindo combate à pobreza e à 
desigualdade, preservação ambiental e saúde. 

O Bepi tem como ênfase a análise e a avaliação da política externa de diversos segmentos do Estado 
brasileiro, incluindo as áreas de comércio exterior, cooperação internacional, defesa, governança global, 
integração regional, meio ambiente, relações bilaterais e relações com organizações internacionais. 
Busca-se auxiliar o processo decisório de órgãos do governo brasileiro, bem como qualificar o debate 
público sobre temas centrais na política externa do país.
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