
CAPÍTULO 1 

COOPERAÇÃO TÉCNICA

A cooperação técnica (CT) constitui a mais ampla e diversificada modalidade da 
Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (Cobradi).

Sob essa denominação, atuaram, entre 2011 e 2013, 88 órgãos da administração 
pública federal, mediante ações de CT implementadas em 128 países1 e quatro grupos 
de países (Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa, Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul – Zopacas – e Mercosul).

Entendendo-se que a CT se funda em transferência e compartilhamento de 
conhecimentos e experiências, em bases não comerciais, entre países ou entre um 
país e um organismo internacional, o detalhamento das práticas executadas pelos 
órgãos da administração pública federal envolvidos na Cobradi deixa evidente a 
necessidade de considerar os registros sobre acordos de cooperação técnica interna-
cional, memorandos de entendimento, visitas oficiais e missões técnicas, participa-
ção em eventos internacionais e concessão de bolsas de pesquisa para estrangeiros 
como parte integrante dos esforços de cooperação internacional realizados pelo 
governo federal no período.

Note-se, ademais, que o entendimento prevalecente da cooperação técnica 
brasileira enseja uma abordagem centrada nos atores da CT quando pensada a 
partir da lógica dos dispêndios do governo federal, tendo como ponto de ligação 
as atividades financiadas pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Do ponto 
de vista da implementação da Cobradi, no entanto, este capítulo propõe enfocar 
as práticas realizadas pelo Brasil no âmbito da Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento (CID), com vistas a dar maior visibilidade aos conteúdos e ao 
modus operandi dos executores da cooperação técnica.  

Nesse sentido, vale observar que, do compartilhamento de experiências bem-
-sucedidas no âmbito nacional à capacitação de indivíduos e ao fortalecimento 
de instituições estrangeiras em países parceiros, a cooperação técnica brasileira 
distingue-se por ser efetivada por funcionários públicos federais ou por agentes 

1. Vale observar que parte da cooperação técnica brasileira no período se desenvolveu em território nacional, por meio 
de treinamentos, oferta de cursos, organização de eventos internacionais, entre outros, com a presença de técnicos ou 
delegações estrangeiras que vieram ao país conhecer as práticas brasileiras ou trocar experiências em variadas áreas 
do conhecimento.
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financiados com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), prevalecendo a 
necessidade de demanda externa para sua execução.

No centro da rede que se estabelece para implementação da CTI brasileira, 
está a ABC, criada em 25 de setembro de 1987, à qual compete, em conformidade 
com o art. 41 do Decreto no 7.304, de 22 de setembro de 2010, 

planejar, coordenar, negociar, aprovar, executar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacio-
nal, 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. 

Atente-se, porém, que, se em sua atuação a ABC se constitui em peça-chave 
para a formalização da cooperação técnica executada pelo governo brasileiro, não 
se pode resumir tal cooperação às ações financiadas ou coordenadas pela ABC.

De fato, a cooperação técnica levada a cabo pelas instituições da administração 
pública federal em muito excede os esforços envidados sob a coordenação da ABC, 
como deixam claro os dados obtidos junto a essas instituições.

Para fins desse levantamento, os dados referentes à cooperação técnica bra-
sileira serão organizados em dois grupos. O primeiro refere-se aos dispêndios do 
governo federal apresentados por órgãos federais. Vale ressaltar que os dispêndios 
do governo federal referem-se ao pagamento de passagens e diárias, horas técnicas, 
aquisição de materiais e equipamentos, adequação de instalações físicas e outros 
custos, associados ao fluxo de conhecimentos e saberes entre pessoas e instituições. 
Tais dispêndios não configuram fluxos financeiros do Brasil para o exterior, preva-
lecendo sua aplicação na mobilização dos profissionais brasileiros para atendimento 
das demandas de cooperação técnica internacional. 

O segundo grupo compreende as práticas que o governo brasileiro compar-
tilhou com os países parceiros. Portanto, sem se limitar a um exercício de quanti-
ficação de gastos, este capítulo busca, de forma não exaustiva e inédita, apresentar 
a atuação do governo federal e a natureza do conhecimento compartilhado. 

Em relação ao levantamento dos dispêndios, partiu-se dos dados disponi-
bilizados pela ABC sobre os gastos com a CT para, em seguida, buscar-se nas 
instituições parceiras da agência e nas demais instituições executoras da cooperação 
técnica brasileira a complementação das informações. 

No tocante à compreensão das práticas, mais do que mera complementação 
de dados, foi possível constatar o alcance das práticas autonomamente executadas 
por essas instituições, à margem daquelas financiadas e coordenadas pela ABC, 
bem como acessar o conteúdo da cooperação do Brasil para o exterior, indo além 
do registro de gastos.
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Nesse sentido, importa observar que, como parte do esforço de melhor dimen-
sionar e qualificar a cooperação para o desenvolvimento implementada pelo governo 
federal brasileiro, o levantamento selecionou seis políticas públicas,2 com vistas a 
aprofundar aquilo que se sabe sobre a cooperação a partir da descrição das práticas. 
Procurou-se, com isso, lançar luz sobre a atuação internacional do governo federal bra-
sileiro, mediante a cooperação técnica na promoção do desenvolvimento internacional.

O capítulo encerra-se com uma síntese das principais contribuições de órgãos 
do governo federal atuantes nessa modalidade durante o período do estudo. 

1.1 Dispêndios com a cooperação técnica

Esta seção detalha os dispêndios governamentais, considerando três aspectos cen-
trais: i) variação temporal dos desembolsos; ii) participação nominal e relativa de 
cada órgão do governo federal no total gasto ao longo do triênio 2011-2013; e 
iii) diferentes alocações de recursos do governo brasileiro com cooperação técnica 
internacional no triênio 2011-2013.

O governo federal dispendeu, entre 2011 e 2013, R$ 211,6 milhões com as 
ações da cooperação técnica internacional, notando-se aumento de gastos com a 
modalidade em 2013, após queda dos valores entre 2011 e 2012 (tabela 2).

TABELA 2
Dispêndios do governo federal com a cooperação técnica (2011-2013)
(Em R$)

2011 2012 2013 Total

Dispêndios com a cooperação técnica 76.390.347 66.412.814 68.803.402 211.606.564

Fontes:  ABC/Ministério das Relações Exteriores (MRE); Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde (Aisa)/Ministério da 
Saúde (MS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), CAIXA, Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura 
Cacaueira (Ceplac)/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Escola de 
Administração Fazendária (Esaf), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)/MS, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibram), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Ipea, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
Ministério das Cidades (MCidades), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério de 
Minas e Energia (MME), Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Ministério da Previdência Social (MPS), Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), Ministério do Turismo (MTur), Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR) e Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)/MS.

Elaboração: Ipea.

2. As seis políticas públicas escolhidas e seus respectivos executores foram: Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS); Desenvolvimento Urbano e Inclusão Bancária (CEF); Direitos Humanos (SDH); Pesquisa Agropecuária (Embrapa); 
Pesquisa Econômica (Ipea); e Saúde Pública (Fiocruz, Anvisa, Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, Aisa, Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES, Secretaria de Atenção à Saúde – SAS, Secretaria Especial de 
Saúde Indígena – Sesai, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e Instituto Nacional do Câncer José de Alencar 
Gomes da Silva – Inca); além da ABC. A escolha dessas políticas se pautou pela disponibilidade do detalhamento das 
ações, pelo acesso a este e por sua relevância.
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No período 2005-2013, os dispêndios do governo federal com a cooperação 
técnica experimentaram forte redução em 2011 e 2012, com leve recuperação 
em 2013, mantendo-se em patamar superior ao registrado em 2008 (gráfico 2).

GRÁFICO 2 
Dispêndios do governo federal com a cooperação técnica (2005-2013)
(Em R$ milhões)
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Fontes:  ABC/MRE, Aisa/MS, Anvisa, CAIXA, Ceplac/Mapa, Conab, CPRM, DNPM, Embrapa, Enap, Esaf, Fiocruz/MS, Ibama, Ibram, 
Inmet, Ipea, Iphan, MCidades, MDS, MME, MPA, MPS, MTE, MTur, SDH/PR e SVS/MS.

Elaboração: Ipea.

No que concerne à participação nominal e relativa dos órgãos do governo 
federal que exerceram atividades de CT, destacou-se a ABC, responsável por 71,6% 
desses gastos, realizados com dotações do MRE alocadas à agência, sendo os res-
tantes 28,4% provenientes desses outros órgãos da administração pública federal 
(tabela 3). Note-se que parte dos dispêndios apresentados pelos órgãos federais, à 
exceção da ABC, refere-se ao valor de horas técnicas dos profissionais desses órgãos 
federais disponibilizados para executar ações de cooperação técnica. 

TABELA 3
Dispêndios do governo federal com a cooperação técnica internacional por órgãos 
federais (2011-2013)
(Em R$)

Órgãos federais 2011 2012 2013 Total Participação (%)

ABC 59.857.297 45.683.440 45.914.223 151.454.961 71,6

Embrapa 3.474.823 4.761.012 3.408.398 11.644.233 5,5

Aisa/MS 2.544.997 3.862.190 3.132.525 9.539.712 4,5

Anvisa 1.847.279 2.227.076 1.754.220 5.828.575 2,8

MDS 378.651 883.074 3.908.804 5.170.529 2,4

CPRM 1.172.933 1.610.606 1.122.451 3.905.990 1,8

Ipea 924.808 1.166.722 911.448 3.002.978 1,4

SVS/MS 61.755 935.953 1.627.193 2.624.901 1,2

(Continua)
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Órgãos federais 2011 2012 2013 Total Participação (%)

MTE 1.073.653 811.137 711.931 2.596.721 1,2

MME 863.436 782.992 807.771 2.454.199 1,2

Fiocruz 744.700 746.040 768.260 2.259.000 1,1

Iphan 501.974 396.632 771.266 1.669.872 0,8

Enap 384.184 355.070 683.922 1.423.176 0,7

CAIXA 634.792 258.256 371.065 1.264.113 0,6

MPS 187.561 - 958.052 1.145.613 0,5

MCidades 242.006 388.964 395.186 1.026.156 0,5

Ibram 393.340 118.574 395.100 907.014 0,4

Mtur 267.153 312.538 301.794 881.485 0,4

Ibama 82.482 426.124 321.530 830.136 0,4

Esaf 325.471 251.649 212.062 789.182 0,4

Ceplac 197.143 224.308 44.482 465.933 0,2

DNPM 75.701 89.644 109.430 274.775 0,1

MPA 2.395 71.710 106.984 181.089 0,1

Inmet 74.087 29.198 27.485 130.770 0,1

Conab 73.981 6.920 32.671 113.572 0,1

SDH 3.745 12.985 5.149 21.879 0,0

Total 76.390.347 66.412.814 68.803.402 211.606.564 100,0

Fontes:  ABC/MRE, Aisa/MS, Anvisa, CAIXA, Ceplac/Mapa, Conab, CPRM, DNPM, Embrapa, Enap, Esaf, Fiocruz/MS, Ibama, Ibram, 
Inmet, Ipea, Iphan, MCidades, MDS, MME, MPA, MPS, MTE, MTur, SDH/PR e SVS/MS.

Elaboração: Ipea.

Apresentam-se, ademais, os dados sobre os dispêndios do governo federal a 
partir de sua distribuição geográfica, oferecendo-se, assim, abordagem complementar 
para compreensão dos gastos da União com cooperação técnica.

Cumpre observar que a cooperação técnica internacional do governo federal 
(apresentada na tabela 4 a partir dos órgãos que a executaram) resulta da soma dos 
gastos com cooperação com: i) países e grupos de países;3 ii) atividades regionais;4 
iii) organismos internacionais e regionais; iv) eventos no Brasil e no exterior; e v) 
gestão da CTI.

No período em estudo, destacaram-se a parceria com Moçambique, a pre-
dominância de países de língua portuguesa como principais países parceiros e a 
presença dos países que compõem o Projeto Cotton-4 (Benim, Burkina Faso, 

3. Nessa representação, manteve-se a indicação de registros com múltiplos parceiros, oriunda dos dados originalmente 
fornecidos pelas fontes. Revela-se, assim, a complexidade de se formular uma visão panorâmica e realista da cooperação 
técnica brasileira quando se busca enquadrá-la, por exemplo, na classificação bilateral versus multilateral.
4. Atividades regionais referem-se a ações de caráter regional, tais como seminários realizados em um determinado 
país, mas em benefício de um grupo de países.  

(Continuação)
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Chade e Mali), caracterizado pela difusão de boas práticas agrícolas para o algodão 
destes países (tabela 5).

Note-se que os dispêndios do governo federal em países desenvolvidos, tais 
como França, Estados Unidos, Itália, Espanha, entre outros países, referem-se à 
participação do Brasil em atividades de intercâmbio de técnicas e conhecimentos 
para a promoção do desenvolvimento internacional realizadas nesses países (tabela 4).

TABELA 4
Dispêndios do governo federal com a cooperação técnica internacional por países e 
grupos de países (2011-2013)
(Em R$)

Países/grupos de países 2011 2012 2013 Total

Moçambique 5.771.000 6.618.212 7.355.734 19.744.946

São Tomé e Príncipe 2.473.347 1.581.042 3.620.022 7.674.411

Timor-Leste 2.196.603 1.739.022 1.072.548 5.008.173

Benim, Burkina Faso, Chade e Mali 322.040 1.246.612 3.039.660 4.608.312

Guiné-Bissau 2.892.354 969.213 680.440 4.542.008

El Salvador 1.358.042 1.376.380 1.056.637 3.791.060

Peru 1.113.694 905.567 1.732.108 3.751.369

Guatemala 2.289.895 440.481 58.848 2.789.224

Angola 1.066.361 936.444 726.824 2.729.630

Haiti A 1.388.288 -199.446 1.531.405 2.720.247

Cuba 920.631 1.261.696 490.080 2.672.407

Paraguai 1.367.709 965.840 74.130 2.407.679

Cabo Verde 1.259.199 462.827 625.850 2.347.876

Uruguai 751.717 769.888 789.794 2.311.399

Senegal 1.067.841 793.989 359.527 2.221.356

Jamaica 205.338 511.517 1.440.114 2.156.969

Equador 764.113 1.035.911 257.997 2.058.022

Venezuela 1.093.376 742.062 52.964 1.888.402

Benim 292.200 1.125.808 350.550 1.768.558

República Dominicana 384.105 806.698 552.073 1.742.876

França 444.383 540.205 693.733 1.678.321

Bolívia 509.731 642.537 353.765 1.506.033

Países do Mercosul 407.399 596.615 470.074 1.474.088

Suriname 631.673 594.307 134.493 1.360.473

Argélia 855.985 224.523 204.955 1.285.463

Colômbia 620.501 219.430 250.973 1.090.904

(Continua)
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Países/grupos de países 2011 2012 2013 Total

Guiana 479.833 415.098 169.364 1.064.296

Nicarágua 168.486 271.786 436.309 876.581

República Democrática do Congo 281.759 419.728 133.769 835.256

Argentina 553.488 84.794 148.371 786.654

El Salvador, Equador, Bolívia, Peru e Paraguai - - 675.879 675.879

Burkina Faso - 121.033 503.552 624.585

Togo 97.072 409.585 103.210 609.867

Honduras 4.652 310.291 292.808 607.751

Suriname e Guiana Francesa 288.651 318.897 - 607.548

Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai - 249.408 313.079 562.487

Itália 446.381
-                  

5.304
77.870 518.947

Gana 328.816 180.446 600 509.862

Estados Unidos 181.953 233.122 85.380 500.455

Países da Zona de Paz e Cooperação do 
Atlântico Sul (Zopacas)

79.113 - 408.498 487.610

Costa Rica 345.197 119.693 7.676 472.566

México 217.861 127.510 51.887 397.258

Panamá 108.810 209.138 76.774 394.722

Zâmbia 93.671 123.460 160.001 377.131

Tanzânia 187.869 137.594 43.397 368.861

Chile 80.562 191.022 76.776 348.360

Suíça 157.770 61.581 125.377 344.728

Espanha 15.122 182.130 141.767 339.019

República do Congo 147.020 167.762 - 314.782

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP)

261.409 26.389 23.960 311.759

Palestina 52.661 253.589 - 306.250

Camarões 44.894 235.304 24.400 304.598

Libéria 51.278 125.476 75.772 252.526

Quênia 119.461 109.266 - 228.727

Malaui 109.036 117.591 - 226.628

Costa do Marfim 57.148 137.609 27.544 222.301

Alemanha 20.419 109.464 80.888 210.771

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(Palop)

6.204 146.909 32.616 185.730

Tunísia - 184.197 617 184.814

China 129.773 16.859 37.272 183.904

(Continuação)

(Continua)
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Países/grupos de países 2011 2012 2013 Total

Nigéria 137.317 34.690 9.702 181.709

Etiópia 61.885 114.060 5.151 181.096

Japão 67.876 49.473 59.822 177.171

Trinidad e Tobago 131.530 40.486 - 172.016

África do Sul 97.974 31.165 40.452 169.591

Namíbia 112.324 42.818 - 155.141

Estônia - 154.538 - 154.538

Botsuana 23.138 74.212 39.032 136.382

Sri Lanka - - 134.508 134.508

Mauritânia 41.852 59.186 24.461 125.500

Fiji - 97.059 13.827 110.886

Sudão - 70.918 36.597 107.516

Canadá 62.971 19.359 19.641 101.971

Tailândia 53.264 47.036 - 100.299

Rússia - 63.730 34.911 98.641

Reino Unido 3.175 67.697 26.597 97.469

Armênia 80.732 - - 80.732

Granada 46.280 - 31.111 77.391

Índia 400 73.768 600 74.768

Moçambique e Portugal 2.800 - 67.338 70.138

Guiné Equatorial 65.489 - - 65.489

Zimbábue 64.309 - - 64.309

Israel - - 62.548 62.548

Argentina, Paraguai e Uruguai 58.878 - - 58.878

Bahamas - - 56.033 56.033

Paquistão 400 55.537 - 55.937

Guiné 53.449 1.598 - 55.047

Moçambique e Malaui - - 51.852 51.852

Noruega 20.268 14.066 16.836 51.170

Geórgia - 48.977 - 48.977

Síria 47.304 - - 47.304

Austrália - 16.091 29.983 46.074

São Cristóvão e Névis 15.700 - 27.654 43.354

Irã e Canadá 43.210 - - 43.210

Santa Lúcia 16.070 24.317 1.728 42.115

Portugal 16.252 - 24.711 40.963

Belize 40.519 - - 40.519

Coreia do Sul 18.623 19.626 - 38.249

(Continuação)

(Continua)



Cooperação Técnica  | 31

Países/grupos de países 2011 2012 2013 Total

Gabão 37.918 - - 37.918

Inglaterra 27.977 9.141 - 37.118

Moçambique e África do Sul - 2.450 33.570 36.020

Afeganistão 24.636 8.930 - 33.566

Bélgica 8.507 - 23.799 32.306

Angola e Moçambique - 24.840 2.800 27.640

República Dominicana, Equador e Paraguai - - 27.136 27.136

Filipinas 19.771 2.114 5.212 27.097

Índia e China 26.699 - - 26.699

Índia, Congo, Senegal, Tanzânia, Suazilândia 
e Malaui

- - 26.574 26.574

Bulgária 21.651 - - 21.651

Irã 19.654 - - 19.654

Suécia e Itália - - 18.771 18.771

Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas - 18.768 - 18.768

Áustria 2.350 14.208 2.188 18.746

Espanha e Suíça - 16.477 - 16.477

Equador e República Dominicana - 16.105 - 16.105

Alemanha, Portugal, Luxemburgo e Bélgica - - 15.980 15.980

Japão e Bolívia 14.721 - - 14.721

Alemanha e Suíça - - 13.847 13.847

Vanuatu - - 13.827 13.827

Moçambique e Tanzânia - - 13.200 13.200

Noruega e Suécia - - 12.857 12.857

Bélgica e Suíça - 11.452 - 11.452

Antígua e Barbuda - - 10.370 10.370

Bahamas, Barbados, Belize, Granada, Guiana, 
Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e 
Névis, São Vicente e Granadinas e Suriname

- - 8.642 8.642

Holanda 7.909 - - 7.909

Burundi 7.515 - - 7.515

Dominica - - 7.264 7.264

Suécia 6.270 600 - 6.870

Senegal e Níger - - 6.800 6.800

Nepal, Fiji e Nigéria - - 6.079 6.079

Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai 6.038 - - 6.038

Bangladesh - - 5.915 5.915

Eslovênia - 5.170 - 5.170

Tailândia e Malásia - - 5.170 5.170

(Continua)
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Países/grupos de países 2011 2012 2013 Total

Turquia - 5.135 - 5.135

Guiana Francesa - - 4.880 4.880

Uganda - - 4.202 4.202

Lesoto 3.424 - - 3.424

Colômbia e Bolívia 3.349 - - 3.349

Escócia, Polônia e Itália - 3.200 - 3.200

Irlanda - - 2.350 2.350

Arábia Saudita ¹ -4.524 4.815 1.752 2.043

Indonésia 1.379 400 - 1.779

Nova Zelândia - - 1.713 1.713

Uruguai e Portugal - 1.713 - 1.713

Egito - 400 1.000 1.400

Vietnã 430 400 - 830

Belize e Granada - 727 - 727

Gana, Quênia, Ruanda e Zimbábue 600 - - 600

Omã - 600 - 600

Ilhas Maurício 400 - - 400

Mali 400 - - 400

Serra Leoa - - 400 400

São Vicente e Granadinas 164 - - 164

Malásia 163 - - 163

Ucrânia ¹ -3.387 - - -3.387

Marrocos ¹ -8.531 - - -8.531

Coreia do Norte ¹ -33.019 - - -33.019

Total 39.140.346 34.066.863 33.402.107 106.609.316

Fontes:  ABC/MRE, Aisa/MS, Anvisa, CAIXA, Ceplac/Mapa, Conab, CPRM, DNPM, Embrapa, Enap, Esaf, Fiocruz/MS, Ibama, Ibram, 
Inmet, Ipea, Iphan, MCidades, MDS, MME, MPA, MPS, MTE, MTur, SDH/PR e SVS/MS.

Elaboração: Ipea.
Nota: ¹  Segundo a ABC, os dados apresentados com valores negativos referem-se a reembolsos de despesas de atividades não 

realizadas conforme originalmente planejadas nos documentos de projetos. Não houve nenhum caso de devolução 
de recursos financeiros por governo estrangeiro, haja vista o Brasil não realizar transferências monetárias para países 
parceiros no âmbito de iniciativas de cooperação técnica.

Complementarmente à indicação dos gastos realizados com países e grupos 
de países, os dados apontam dispêndios com “atividades regionais”, quais sejam, 
seminários realizados em um determinado país em favor de um grupo de países de 
uma mesma área geográfica, como no treinamento de militares sul-americanos e em 
projetos de alimentação escolar no continente africano. No que diz respeito à implan-
tação de bancos de leite humano, a ABC coordena um conjunto de projetos bilaterais 
de cooperação técnica brasileira, os quais contribuem para o fortalecimento da rede 
ibero-americana de banco de leite humano. Nesses casos, observou-se a prevalência 

(Continuação)
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dos gastos com a África, com cerca de R$ 9,2 milhões, seguidos por América do 
Sul, América Latina e países da Comunidade do Caribe (Caricom) – com, respecti-
vamente, R$ 1,4 milhão, R$ 1,2 milhão e R$ 1,0 milhão. Os gastos com América 
Central  (R$ 535 mil) e Ásia (R$ 5 mil) encerram esse tipo de registro (tabela 5).

TABELA 5
Dispêndios do governo federal com a cooperação técnica internacional por atividades 
regionais (2011-2013)
(Em R$)

Regional 2011 2012 2013 Total

Regional – África 3.835.537 2.846.310 2.558.022 9.239.870

Regional – América Central 16.795 449.702 68.809 535.306

Regional – América do Sul 392.989 704.029 342.017 1.439.035

Regional – América Latina 497.502 630.031 73.806 1.201.339

Regional – Ásia - 5.454 - 5.454

Regional – países da Caricom 474.546 239.143 305.759 1.019.448

Total 5.217.369 4.874.669 3.348.413 13.440.452

Fontes: ABC/MRE, Aisa/MS, CPRM e Embrapa.
Elaboração: Ipea.

Conforme registrado anteriormente, a atuação da cooperação brasileira não 
se restringe a países, grupos de países ou atividades regionais, mas compreende, 
igualmente, iniciativas executadas por meio de organismos regionais e internacio-
nais, bem como participação de representantes do governo brasileiro em eventos 
de intercâmbio de conhecimento no exterior e no Brasil.

No caso dos gastos com a cooperação técnica realizada por organismos regio-
nais e internacionais, destacam-se os dispêndios pela Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas), da Organização Mundial da Saúde (OMS), com R$ 5,1 milhões 
no acumulado do período disponibilizados pelo governo federal (tabela 6). 

Embora os referidos gastos estejam relacionados a iniciativas de cooperação 
técnica executadas por organismos internacionais com recursos financeiros dispo-
nibilizados por órgãos federais, tais atividades não compõem a carteira de projetos 
de cooperação técnica trilateral, coordenada pela ABC, desenvolvida no âmbito de 
programas de parcerias estabelecidos com organismos internacionais. 

TABELA 6
Dispêndios do governo federal com a cooperação técnica internacional por organismo 
regional/internacional (2011-2013)
(Em R$)

Organismos regionais e internacionais 2011 2012 2013 Total

Opas/OMS 2.350.006 1.162.021 1.643.855 5.155.882

Fonte: Aisa/MS.
Elaboração: Ipea.
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O compartilhamento de conhecimentos e técnicas em eventos internacionais 
realizados no Brasil e no exterior5 completa o quadro dos gastos do governo federal 
com essa modalidade de cooperação internacional. Nesse caso, observou-se uma 
prevalência nos dispêndios em eventos realizados no exterior, sendo os gastos com 
estes (R$ 20,6 milhões) superiores aos desembolsos realizados na promoção de 
eventos no Brasil (R$ 16,2 milhões), conforme tabela 7.

TABELA 7 
Dispêndios do governo federal com a cooperação técnica internacional segundo a 
localização dos eventos (2011-2013)
(Em R$)

Localização dos eventos 2011 2012 2013 Total

No Brasil 7.324.949 5.930.100 2.960.988 16.216.038 

No Exterior 5.054.828 5.493.453 10.039.631 20.587.912 

Total 12.379.777 11.423.553 13.000.619 36.803.950 

Fontes:  ABC/MRE, Aisa/MS, Anvisa, Ceplac/Mapa, DNPM, Embrapa, Enap, Esaf, Fiocruz/MS, Ibama, Ibram, Inmet, Ipea, Iphan, 
MCidades, MDS, MME, MPS, MTE, MTur e SVS/MS.

Elaboração: Ipea.

Por fim, R$ 40,3 milhões dos dispêndios compõem os gastos da ABC com a 
gestão da cooperação técnica quando apresentados de forma agregada. Além disso, 
R$ 9,2 milhões são discriminados como “outros registros”, por não se enquadrarem 
nas categorias apresentadas anteriormente (tabela 8). 

TABELA 8
Dispêndios do governo federal com a cooperação técnica internacional, por registro 
(2011-2013) 
(Em R$)

Registro 2011 2012 2013 Total

Países e grupos de países 39.140.346 34.066.863 33.402.107 106.609.316

Eventos 12.379.777 11.423.553 13.000.619 36.803.950

Regionais 5.217.369 4.874.669 3.348.413 13.440.452

Organismos regionais e 
internacionais

2.350.006 1.162.021 1.643.855 5.155.882

Gestão da CT (ABC) 17.302.848 11.589.270 11.454.291 40.346.409

Outros registros - 3.296.438 5.954.117 9.250.555

Total 76.390.347 66.412.814 68.803.402 211.606.564

Fontes:  ABC/MRE; Aisa/MS, Anvisa, CAIXA, Ceplac/Mapa, Conab, CPRM, DNPM, Embrapa, Enap, Esaf, Fiocruz/MS, Ibama, Ibram, 
Inmet, Ipea, Iphan, MCidades, MDS, MME, MPA, MPS, MTE, MTur, SDH/PR e SVS/MS.

Elaboração: Ipea.

Isolados os gastos por região geográfica, nota-se a prevalência de dispêndios 
com a África (R$ 62,8 milhões), a América Latina e o Caribe (R$ 61,5 milhões), 

5. Tais eventos envolvem desde a realização de treinamentos no país até a participação de servidores públicos em 
reuniões, congressos, workshops, visitas técnicas e oficinas de trabalho.
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sendo que as demais regiões (Oceania, Europa, Ásia e Oriente Médio e América 
do Norte) somaram R$ 10,9 milhões dos gastos por região (tabela 9).

TABELA 9
Dispêndios do governo federal com a cooperação técnica internacional por região 
(2011-2013)
(Em R$)

Regiões 2011 2012 2013 Total Participação (%)

África 22.059.553 19.877.279 20.896.283 62.833.115 46,4

América Latina e Caribe 25.079.064 21.020.528 15.420.578 61.520.170 45,5

Oceania 2.196.603 1.755.113 1.118.071 5.069.787 3,7

Europa 1.195.047 1.184.626 1.277.571 3.657.243 2,7

Ásia e Oriente Médio 506.220 753.503 361.537 1.621.260 1,2

América do Norte¹ 244.924 252.481 105.021 602.426 0,4

Total² 51.281.412 44.843.530 39.179.060 135.304.002 100

Fontes:  ABC/MRE; Aisa/MS, Anvisa, CAIXA, Ceplac/Mapa, Conab, CPRM, DNPM, Embrapa, Enap, Esaf, Fiocruz/MS, Ibama, Ibram, 
Inmet, Ipea, Iphan, MCidades, MDS, MME, MPA, MPS, MTE, MTur, SDH/PR e SVS/MS.

Elaboração: Ipea.
Notas: ¹ Exceto o México.

²  Os valores referentes aos dispêndios com a CPLP, eventos no exterior, Opas/OMS, Zopacas, gestão da cooperação técnica, 
grupos de países de diferentes continentes e os valores destacados como “outros registros” não foram inseridos, por 
não ser possível classificá-los a partir das regiões da tabela.

1.2 Algumas práticas da cooperação técnica 

Para além dos gastos, a cooperação técnica pode ser compreendida a partir da des-
crição das suas práticas, agrupadas em conformidade com as políticas públicas a que 
se referem, destacando-se seu conteúdo – conhecimentos e técnicas a elas atrelados. 

Nesta seção, com vistas a apresentar uma primeira abordagem desta dimensão 
da Cobradi, estão elencadas as práticas vinculadas a estes temas: desenvolvimento 
social e combate à fome; desenvolvimento urbano e inclusão bancária; direitos 
humanos; pesquisa agropecuária; pesquisa econômica; e saúde pública.6 A seção 
encerra-se com um levantamento não exaustivo de outras práticas do governo 
brasileiro, apresentando possibilidades de desdobramentos futuros para a pesquisa.

1.2.1 Desenvolvimento social e combate à fome

Nos últimos anos, as políticas sociais brasileiras foram eficazes no combate à fome 
e à pobreza. De acordo com estudo do Banco Mundial, entre 2011 e 2013, o 
percentual da população vivendo em extrema pobreza caiu de 10% para 4% no 
Brasil. Ao todo, 25 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema ou moderada 
no país (Ceratti, 2015). 

6. Vale observar que a diversidade das fontes de dados e da natureza das práticas compartilhadas, além do nível de 
detalhamento disponível das informações, impossibilitou o tratamento uniforme dessas práticas, buscando-se, contudo, 
sua descrição e compreensão.
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No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS) foi 
responsável por executar políticas direcionadas para esta temática, o que o levou 
a receber diversas demandas de governos estrangeiros interessados em conhecer as 
experiências brasileiras.

Criado em 2004, o MDS é originário de três estruturas governamentais ex-
tintas: i) Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Nutricional (Mesa); 
ii) Ministério de Assistência Social (MAS); e iii) Secretaria Executiva do Conselho 
Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família.7

No MDS, o governo federal centralizou as iniciativas com a missão de 
promover inclusão social, segurança alimentar e nutricional, assistência integral 
e renda mínima de cidadania para as famílias que vivem em situação de pobreza.

Nesse sentido, criou em 2006 o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Sisan),8 com vistas a assegurar o direito humano à alimentação ade-
quada, por meio do poder público e da participação da sociedade civil organizada.9 
Nas disposições gerais da Lei Orgânica no 11.346, de 15 de setembro de 2006, em 
seu art. 6o, enfatiza-se que “O Estado brasileiro deve empenhar-se na promoção de 
cooperação técnica com países estrangeiros, contribuindo assim para a realização 
do direito humano à alimentação adequada no plano internacional”.

Para tanto, a cooperação executada pelo MDS foi baseada no compartilha-
mento de experiências por autoridades, especialistas e técnicos do ministério em 
eventos nacionais e no exterior. Os eventos foram de diversas naturezas, tais como 
audiências, conferências, debates, encontros, exposições, fóruns, mesas-redondas, 
missões, oficinas, painéis, reuniões, seminários e workshops. Além disso, o MDS 
desenvolveu os Seminários Internacionais “Políticas Sociais para o Desenvolvimento” 
e a recepção de missões bilaterais, em articulação com o MRE.

De acordo com o MDS, o órgão se fez presente no exterior em 88 missões 
em 2011, 73 em 2012 e 59 em 2013. As participações ocorreram tanto em 
eventos organizados por outros países – em desenvolvimento e desenvolvidos –  
e por atores regionais – como as reuniões do Mercosul, da União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul), da Organização dos Estados Americanos (OEA), do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da Comunidade de Estados 
Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da Comissão Econômica para a América 
Latina e Caribe (Cepal) – quanto em foros globais, com a participação de órgãos 

7. Para mais informações, ver Lei no 10.869, de 13 de maio de 2004, que altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 
2003. Disponível em: <http://goo.gl/49yfpl>.
8. Integram o Sisan: i) a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; ii) o Conselho Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional (Consea); iii) a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan); 
iv) os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional (SAN) da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios; e v) as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeitem 
os critérios, princípios e diretrizes do Sisan.
9. Conforme disposto na Lei Orgânica no 11.346, de 15 de setembro de 2006.



Cooperação Técnica  | 37

da Organização das Nações Unidas (ONU) – como a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Escritório das 
Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos (Acnudh), o Banco 
Mundial, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e o 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc).

A cooperação técnica também foi executada em solo brasileiro mediante 
o compartilhamento de experiências com delegações estrangeiras durante 
as missões recebidas. O MDS contabilizou 147 eventos nacionais com 
participação de delegações estrangeiras, sendo 57 em 2011; 49 em 2012; e 
41 em 2013.

Entre os eventos, destacaram-se o V Fórum Ministerial de Desenvolvimento do 
Pnud, que contou com a participação de 27 países em desenvolvimento da América 
Latina, do Caribe e da África; a Semana Sul-Americana de Desenvolvimento Social; 
e as reuniões da Comissão de Coordenação de Ministros de Assuntos Sociais do 
Mercosul (CCMASM), com a participação da Argentina, da Venezuela e do Uruguai.

Em 2011, oitenta delegações, representantes de cinquenta países, vieram ao 
Brasil para conhecer experiências brasileiras de desenvolvimento social e combate 
à fome. O aumento no número de delegações interessadas nos programas sociais 
em 2012 alcançou 136 delegações de 65 países, fruto do lançamento dos semi-
nários internacionais e de outros eventos promovidos pelo ministério naquele 
ano. Os dados não se repetiram em 2013 (gráfico 3).

GRÁFICO 3
Número de delegações e de países recebidos por ano (2011-2013)
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Fonte: MDS. 
Elaboração: Ipea.
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Autoridades estrangeiras vieram para o Brasil para estabelecer parcerias e 
aprofundar o conhecimento em áreas específicas das políticas sociais brasileiras.  
No país, buscaram conhecer estes aspectos: i) as políticas de crédito (Sudão); ii) as políti-
cas de proteção social (Botsuana, Bulgária, Costa do Marfim, Cuba, Egito, El Salvador, 
França, Haiti, México, Moçambique, Omã, Reino Unido, Tunísia e Vietnã); iii) os 
programas de cisternas (Timor-Leste); iv) o Cadastro Único (El Salvador, Índia, Peru e 
Venezuela); v) o Programa Bolsa Família (África do Sul, Alemanha, Bangladesh, China, 
Colômbia, Honduras, Índia e Suriname); vi) o Plano Brasil Sem Miséria (África do Sul, 
China, Colômbia, Peru e Suécia); vii) a Política de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Bolívia, Colômbia, Egito, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guiné-Bissau, 
Haiti, Indonésia, Mali, México, Quênia, Senegal, Serra Leoa, Suriname e Tanzânia); 
viii) o Programa de Alimentação Escolar (El Salvador, Mali e México); ix) a produção 
e comercialização de alimentos (Moçambique e Malauí); x) os programas de inclusão 
da juventude (Quênia); e xi) os sistemas de gerenciamento, monitoramento e avaliação 
de políticas (Peru, Quênia e Uruguai).

1.2.2 Desenvolvimento urbano e inclusão bancária

A cooperação técnica internacional também incluiu, dentre suas práticas, a gestão de 
pagamento de benefícios sociais; desenvolvimento urbano (habitação, saneamento 
etc.); inclusão bancária; correspondentes bancários; desenvolvimento regional e 
fronteiriço; e estruturação e gestão de fundos (quadro 1).

Essas atividades foram desenvolvidas pela CAIXA em países da América do 
Sul e da CPLP na África, além da Palestina, configurando uma ampliação do papel 
social dessa entidade.

QUADRO 1
Síntese das práticas de desenvolvimento urbano e inclusão bancária por país (2011-2013)

País Práticas

Cabo Verde

Elaboração dos manuais operacionais para o programa habitacional cabo-verdiano Casa para Todos.
Modelo financeiro para a sustentação do programa.
Apoio na construção de modelo de análise de renda não comprovada.
Modelo para estruturação de cadastro único de beneficiários de programas sociais.

Moçambique

Apoio à elaboração de proposta de política habitacional.
Transferência de tecnologia para concepção, fabricação e uso de equipamentos para moldagem de produtos.
Transferência de metodologias de construção não convencional adequadas à realidade moçambicana.
Transferência de tecnologia para a implantação de incubadoras de empreendimentos populares.
Desenho de cinco-projetos-tipo para construção de habitações de baixa renda na forma digital e impressa.
Formulação de metodologia para implementação de sistema de acompanhamento de custos e índices 
da construção civil. 
Apoio à estruturação e elaboração do projeto de ampliação do Centro Tecnológico de Namialo e na 
instalação de um laboratório para pesquisa e disseminação de conhecimento em tecnologias não 
convencionais de construção.
Apoio no planejamento e elaboração do termo de referência para implantação de mestrado interinstitucional 
na área de construção civil, voltado a docentes e técnicos do governo de Moçambique.

Palestina Oficinas técnicas sobre fundos públicos para habitação e manejo de resíduos sólidos urbanos.

(Continua)
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País Práticas

Peru
Fortalecimento das capacidades em microfinanças.
Gestão operacional de programas sociais.
Apoio à modernização da gestão municipal e assistência técnica a municípios.

São Tomé e Príncipe
Capacitação na estruturação e gestão de fundos de desenvolvimento social.
Ordenamento territorial.
Política habitacional e metodologias não convencionais de construção.

Venezuela
Urbanização de favelas em Caracas.
Modelagem do atendimento bancário público a serviço do cidadão.
Treinamento sobre comércio exterior.

Fonte: CAIXA. 
Elaboração: Ipea.

A cooperação prestada é basicamente conduzida pela ABC mediante parce-
ria com o Pnud, à exceção da parceria mantida com o Banco da Venezuela para 
intercâmbio de informações sobre segurança bancária e educação corporativa, 
entre outros temas.

1.2.3 Direitos humanos

A coordenação da Política Nacional de Direitos Humanos observa as diretrizes e os 
objetivos estabelecidos no III Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3).10 
O PNDH-3 inclui ainda diretrizes sobre as ações guiadas no plano internacional.

No PNDH-3, cabe à SDH/PR e ao MRE a promoção dos direitos humanos 
como princípios orientadores das políticas públicas e das relações internacionais. 
Neste sentido, as ações programáticas desses são voltadas tanto para o aprofunda-
mento da cooperação multilateral quanto para a agenda de cooperação bilateral 
com países em desenvolvimento, com foco em Haiti, Timor-Leste, países lusófonos 
do continente africano e América Latina (Brasil, 2010b, p. 32). 

A delegação de atribuições para órgãos da administração pública brasileira no 
PNDH-3 serve como marco legal para legitimar o uso dos projetos e programas 
desenvolvidos pela SDH/PR na cooperação técnica.

Em 2011, a secretaria atuou no registro de nascimento em Guiné-Bissau, sendo 
o órgão brasileiro responsável pela transferência de conhecimento para aquele governo.  
A experiência brasileira (Brasil, 2014) foi reconhecida por organismos internacio-
nais, tendo sido considerada como exitosa pelo Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef ), o que levou o governo de Guiné-Bissau a solicitar a cooperação 
brasileira (Muzzi, 2010). 

No Haiti, o governo brasileiro contribuiu para a formulação e a execução da 
política nacional para promoção dos direitos da pessoa com deficiência no país.  

10. O PNDH-3 foi aprovado pelo Decreto no 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Disponível em: <http://goo.gl/
G4WP8C>. Acesso em: 14 dez. 2015.

(Continuação)
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O projeto visou apoiar a Secretaria de Estado para Integração de Pessoas com  
Deficiência na adoção de estratégias nacionais para a atenção e a inclusão das pes-
soas com deficiências físicas, mentais e intelectuais, sobretudo após o terremoto 
que atingiu o país em janeiro de 2010. 

Em El Salvador, a SDH/PR transferiu conhecimentos, no período 2012-
2013, para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. 
A cooperação buscou o fortalecimento de políticas e instituições salvadorenhas, 
especialmente o Instituto Salvadorenho para o Desenvolvimento Integral da 
Infância e Adolescência (Isna).

A cooperação, realizada no intuito de fortalecer os canais de comunicação 
entre a população e o poder público, compartilhou as experiências do serviço de 
disque-denúncia nacional em direitos humanos (Disque Direitos Humanos – Disque 
100) e do Plano de Ações Integradas e Referências de Enfrentamento à Violência 
Sexual Infantojuvenil no Território Brasileiro (Pair).

1.2.4 Pesquisa agropecuária

Com a missão de desenvolver um modelo de agricultura e pecuária tropical genui-
namente brasileiro, a Embrapa é um importante ator na inovação tecnológica e na 
geração de conhecimento e tecnologia para a agropecuária do país. Ao superar as 
barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e energia no país, a em-
presa também adquiriu importância na execução de projetos da cooperação técnica 
brasileira,11 concentrando parte significativa do financiamento de projetos da ABC.

No período estudado, a Embrapa difundiu as práticas da pesquisa agropecuária 
brasileira em todos os continentes por meio da troca de experiências direta com 49 
países e mediante acordos regionais na América Latina, na África e com a Caricom.

Observou-se a diversidade de atividades desenvolvidas em temas12 ligados a 
treinamento, capacitação, intercâmbio de experiências e técnicos em questões re-
lativas a: i) pecuária, como a caprinovinocultura (caprinos e ovinos), gado de corte 
e leiteiro, doenças em animais, genética bovina, leite, mel (apicultura), produção 
aquícola (peixe) e zoneamento agropecuário; ii) agricultura, como algodão, arroz, 
café, caju, cana-de-açúcar (setor sucroalcooleiro), castanha de caju, cebola, coco e 
palmeiras, feijão, frutas temperadas e tropicais, gergelim, hortaliças, horticultura, 
mandioca, milho, mosca da fruta, palma africana, pastagens, pimentão, pragas 
agrícolas e de frutas tropicais, processamento de cítricos, de frutas e de coco verde, 

11. Importante observar que a cooperação técnica implementada pela Embrapa constitui apenas uma parcela da atuação 
internacional da empresa, merecendo destaque também seu papel como ator da cooperação científica e tecnológica.
12. Para a descrição das atividades e das práticas compartilhadas no campo da pesquisa agropecuária, este estudo 
buscou palavras-chave que sintetizassem o conhecimento ou a técnica vinculada às práticas, possibilitando agrupá-las 
em grandes temas.
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sementes, soja, tomate e verduras em geral; iii) geração de energia e técnicas alter-
nativas, como biocombustíveis, biofertilizantes, etanol, látex e recursos genéticos 
vegetais; e iv) gestão do conhecimento, como cadeias e diversificações produtivas, 
capacitação em sistemas, manejo sustentável, programas de segurança alimentar, 
sistemas agroflorestais e suporte técnico.

Uma análise dos dados sobre a cooperação em pesquisa agropecuária permite 
inferir os temas a que as práticas compartilhadas se referem bem como os países e regiões 
a que se direcionaram as ações da cooperação técnica brasileira entre 2011 e 2013.

Para fins de sistematização, a cooperação brasileira em pesquisa agropecuária 
foi apresentada em torno dos grandes temas, das regiões, dos países e das práticas 
a que se referem (quadro 2).

QUADRO 2
A cooperação em pesquisa agropecuária – grandes temas, regiões, países e práticas 
(2011-2013)

Grandes temas Região Países¹ Práticas

Pecuária

África (3) Burkina Faso, Moçambique e Zâmbia. Agropecuária, doenças animais e leite.

América Latina e  
Caribe (10)

(Caricom) Colômbia, Cuba, Honduras, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
República Dominicana e Trinidad 
e Tobago.

Agropecuária, caprinos e ovinos, gado (carne), 
gado, genética bovina, leite, mel e produção 
aquícola.

Ásia e Oceania (2) Timor-Leste e Vanuatu. Gado e leite.

Europa (1) Geórgia. Agropecuária.

Agricultura

África (16)

(África, Cotton 4) Benin, Burkina 
Faso, Cabo Verde, Chade, Costa do 
Marfim, Etiópia, Gana, Mali, Malaui, 
Moçambique, Nigéria, República do 
Congo, Senegal e Tanzânia.

Algodão, arroz, castanha de caju, frutas tropicais, 
hortaliças, horticultura, irrigação, mandioca, 
palma africana, sementes de arroz e setor 
sucroalcooleiro.

América Latina e  
Caribe (24)

(América do Sul, Caricom) Bahamas, 
Belize, Bolívia, Costa Rica, Cuba, 
Equador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guiana, Haiti, Hon-
duras, México, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, São Cristóvão e 
Névis, Suriname, Trinidad e Tobago 
e Venezuela.

Açúcar, algodão, arroz, arroz de sequeiro, 
biofertilizantes, café, caju, cana de açúcar, 
castanha, castanha de caju, cebola, coco e 
palmeiras, feijão, frutas temperadas, frutas 
tropicais, gergelim, hortaliças, horticultura, 
irrigação, látex, mandioca, milho, mosca da 
fruta, pastagens, pimentão, pragas agrícolas, 
pragas de frutas tropicais, processamento de 
cítricos, processamento de frutas e coco verde, 
recursos genéticos, recursos genéticos vegetais, 
sementes, soja, tomate e verduras.

Ásia e Oceania (4) Fiji, Tailândia, Vanuatu e Sri Lanka. Arroz, caju, hortaliças e mandioca.

Energia

África (3)
República Democrática do Congo, 
Ruanda e Uganda.

Biocombustíveis.

América Latina e Caribe (6)
Colômbia, Costa Rica, Equador, El 
Salvador, Paraguai e Peru.

Biocombustíveis e etanol.

Ásia e Oceania (1) Tailândia. Biocombustíveis.

(Continua)
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Grandes temas Região Países¹ Práticas

Gestão do  
Conhecimento

África (4) Angola, Etiópia, Moçambique e Togo.

Apoio institucional, investigação agronômica e 
veterinária, manejo sustentável, programa de 
segurança alimentar, Prosavana, recursos hídricos, 
segurança alimentar, solos e suporte técnico.

América Latina e Caribe (6)
(América Latina) Cuba, El Salvador, 
Panamá, Paraguai e Peru.

Cadeias produtivas, capacitação em sistemas, 
diversificação agroprodutiva, manejo sustentável, 
sistemas agroflorestais, solos e zoneamento 
agropecuário.

Europa (1) França. Segurança alimentar.

Fonte: Embrapa. 
Elaboração: Ipea.
Nota: ¹ Inclusive regiões, quando assim indicado.

Note-se que, no período, os países da África, América Latina e Caribe con-
centraram a maior parte da cooperação técnica brasileira em pesquisa agropecuária.  
A presença de países asiáticos, oceânicos e europeus, a seu turno, confirma o alcance 
potencial global das práticas brasileiras por intermédio da atuação da Embrapa.

A síntese proposta sugere, ao mesmo tempo, um esforço mais aprofundado de 
detalhamento, com vistas a se conhecer melhor a contribuição brasileira no setor. 

No detalhamento que segue, tais práticas foram reunidas segundo o país 
onde foram implementadas e vinculadas a sistemas ou a projetos locais de modo 
a possibilitar seu entendimento. Cumpre registrar que não se trata de listagem 
exaustiva de países, nem de práticas segundo produto, mas de esforço de descri-
ção e compreensão da cooperação técnica internacional promovida pelo Brasil tal 
como é executada no campo da pesquisa agropecuária. Foram selecionados para 
esse fim nove países: Angola, Bolívia, Cabo Verde, Cuba, Moçambique, Peru, 
Senegal, Timor-Leste e Togo.

Práticas de pesquisa agropecuária com Angola

Após 25 anos de guerra civil, a República de Angola reconstrói estruturas e capa-
cita pessoas, incluindo-se nesse esforço o projeto de fortalecimento da pesquisa e 
inovação com fundamento na cooperação prestada pela Embrapa. Daí resultou 
que um grupo de pesquisadores dos Institutos de Investigação Veterinária (IIV) e 
Agronômica (IIA) estiveram na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em 
Brasília/DF, e participaram do “Workshop de elaboração preliminar da estratégia 
da inovação em agricultura e dos planos diretores”.

Além desse evento em Brasília, dez técnicos do Ministério da Agricultura 
de Angola foram aos centros de pesquisa da Embrapa conhecer, principalmente, 
a organização institucional e a gestão, a infraestrutura laboratorial e de campos 
experimentais, a equipe e a programação de pesquisa bem como dialogar com os 

(Continuação)
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especialistas em suas respectivas áreas. Um deles foi a Unidade Gado de Corte, em 
Campo Grande/MS, que recebeu cinco médicos-veterinários do IIV.

Ainda com o IIV, técnicos da Embrapa contribuíram para a articulação e o 
desenho do plano estratégico a ser implementado pelo instituto.

No caso do IIA, consta, dentre as prioridades do instituto, a incorporação do 
cultivo de cana-de-açúcar, oleaginosas e arroz nos programas de melhoramento das 
culturas alimentares. A pesquisa e o melhoramento dos recursos fitogenéticos de 
espécies de arroz vinculam-se à revitalização e massificação de seu cultivo, visando 
à redução da importação desse produto. 

Nesse contexto, a Embrapa ofereceu assistência técnica e formação de curta 
duração a 105 pesquisadores angolanos no período. 

Práticas de pesquisa agropecuária com a Bolívia

Pesquisadores da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília/DF) vi-
sitaram instituições voltadas às pesquisas de recursos genéticos vegetais e animais 
que vêm sendo desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Inovação Agropecuária 
e Florestal (Iniaf ), da Bolívia, e instituições parceiras nos departamentos de Santa 
Cruz de la Sierra, Cochabamba, Oruro e La Paz. A iniciativa fez parte do projeto 
de cooperação bilateral entre Brasil e Bolívia firmado em 2010 com o objetivo de 
fortalecer o sistema de recursos genéticos da Bolívia.

O enfraquecimento desse sistema decorreu da extinção do Instituto Boliviano 
de Tecnologia (IBTA), que ocasionou a dispersão do material genético por várias 
instituições do país, como fundações, universidades, organizações não governa-
mentais (ONGs), entre outras. Em 2010, foi criado o Iniaf com a missão de reunir 
novamente os recursos genéticos da Bolívia e organizar o seu manejo, com vistas 
à conservação e ao uso sustentável. 

O Brasil dispõe de sistema sólido e organizado para conservação de recursos 
genéticos vegetais, animais e de micro-organismos gerido pela Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia a partir da Plataforma Nacional de Recursos Genéticos. 
Assim, os pesquisadores brasileiros apresentaram o funcionamento da plataforma para 
seus colegas bolivianos no que concerne à conservação de recursos genéticos – vegetal, 
animal e micro-organismos – e curadoria, documentação, marco regulatório de acesso 
ao patrimônio genético, além de intercâmbio e quarentena de material genético.  
A adoção dessa plataforma possibilita a gestão em rede, integrando ações de recursos 
genéticos em âmbito nacional, envolvendo instituições de pesquisa locais, universi-
dades públicas e privadas, associações de criadores e produtores e empresas privadas.

Universidades e centros de pesquisa bolivianos mantêm os principais bancos 
de recursos genéticos do país, como: milho, mandioca, batata, cana-de-açúcar, 
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cucurbitáceas e pimentas, além dos bancos voltados aos cultivos andinos, como 
quinoa, amaranto e espécies florestais, entre outros. Entretanto, essas instituições 
não conservam coleções de base, que são cópias de segurança de espécies vegetais 
cultivadas no país e que servem de segurança alimentar para as gerações futuras.

A parceria Brasil-Bolívia recomendou a criação de coleção de base centrali-
zada no Iniaf, com recursos genéticos vegetais e recursos genéticos animais, além 
da criação de um sistema de curadorias, possibilitando organizar e gerir as infor-
mações relacionadas a recursos genéticos de forma integrada, bem assim integrar 
os pesquisadores das diversas instituições que vêm se dedicando à conservação de 
recursos genéticos naquele país.

Práticas de pesquisa agropecuária com Cabo Verde

Cabo Verde estende-se por dez ilhas de origem vulcânica de solo pedregoso, 
dispondo de apenas 10% de área agricultável. O país importa grande parte dos 
alimentos consumidos por sua população.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades cabo-
-verdiano firmou, em 2008, acordo de cooperação técnica com a ABC, incluindo-se 
nesse acordo a execução do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Horticultura 
e Fruticultura no país africano, sob a responsabilidade técnica da Embrapa.

Apesar das dificuldades, identificaram-se possibilidades de incrementar a 
produção de hortaliças, algumas desenvolvidas pela Embrapa Hortaliças e que já 
demonstraram suas qualidades nas unidades de observação (UOs) instaladas em 
Cabo Verde.

A Embrapa Hortaliças (Brasília/DF) treinou seis técnicos do Instituto Nacional 
de Investigação e Desenvolvimento Agrário (Inida) de Cabo Verde, capacitando-
-os na produção de hortaliças e proporcionando-lhes visitas técnicas aos campos 
experimentais e às zonas produtoras no entorno do Distrito Federal. Após essa 
capacitação, os técnicos do Inida foram treinados por pesquisadores da Embrapa 
Semiárido (Petrolina/PE) e da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (Cruz 
das Almas/BA). 

No âmbito desse projeto de cooperação técnica, os pesquisadores da Embrapa 
visitaram Cabo Verde, visando identificar possíveis ações de transferência de tec-
nologia em fruticultura, tendo em vista as semelhanças das condições climáticas e 
do regime de chuvas daquele país com a região Nordeste brasileira.

Avaliações feitas pela Embrapa dão conta de que a maioria das cultivares 
testadas apresentou um bom resultado, entre elas: a berinjela Ciça; os pepinos 
Shibata e Curumim; a abóbora Brasileirinha; as cenouras Alvorada, Planalto e 
Esplanada; e as cebolas Beta Cristal e Conquista. 
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Além da avaliação dos materiais enviados anteriormente, os técnicos brasileiros 
implantaram unidades demonstrativas de milho doce, que passariam por análises, 
juntamente com cultivares de grão-de-bico, lentilha e ervilha.

Cientes de que Cabo Verde tem um deficit hídrico muito acentuado, os 
técnicos da Embrapa implantaram equipamento de irrigação como forma de 
facilitar o controle e evitar o desperdício de água no país. Nessa oportunidade, 
foram ministrados cursos para multiplicadores e produtores nas localidades de São 
Domingos, São Jorge dos Órgãos e Tarrafal. Também foi ensinado como construir 
seu próprio equipamento a partir de vela, borracha e seringa, com um custo acessível.

Práticas de pesquisa agropecuária com Cuba

Mediante acordo de cooperação técnica firmado entre os governos de Cuba e do 
Brasil, a Embrapa realizou ações de assistência técnica ao projeto Cubasoy de cultivo 
de 40 mil hectares de soja, inicialmente definidas para as províncias de Ciego de 
Ávila (centro) e Matanzas (oeste).

A assistência técnica realizou-se mediante transferência de metodologias dos 
procedimentos utilizados para produção de sementes de soja e de milho híbrido 
e capacitação de recursos humanos na aplicação de tecnologias e conhecimentos 
sobre manejo das culturas de soja e, parcialmente, de milho.

Além do conhecimento relativo às culturas de soja e milho, as práticas brasi-
leiras compartilhadas com Cuba envolveram as culturas de pimentão e tomate, a 
produção de açúcar, a caprinovinocultura bem como as áreas de sementes, pragas 
agrícolas, solo e fertilizantes, compondo o quadro da cooperação brasileira em 
pesquisa agropecuária no país caribenho no período.

Práticas de pesquisa agropecuária com Moçambique

A cooperação brasileira em pesquisa agropecuária com Moçambique organizou-se 
sob quatro grandes iniciativas nas áreas de: i) pesquisa e de transferência de tecno-
logia para o desenvolvimento da agricultura; ii) nutrição e segurança alimentar; 
iii) suporte técnico à Plataforma de Inovação Agropecuária; e iv) desenvolvimento 
do setor algodoeiro, incluindo-se, neste caso, Malauí.

Em parceria com a Agência Japonesa de Cooperação Internacional (Jica) e 
o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (Iiam), a Embrapa conduziu 
e acompanhou a implantação de experimentos de campo; capacitou os técnicos 
moçambicanos em coleta e conservação de insetos e pragas; e identificou e ajudou 
a prever os impactos socioambientais do Projeto de Melhoria da Capacidade de 
Pesquisa e de Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Agricultura 
no Corredor de Nacala (ProSavana), voltado a melhorar a competitividade rural da 
região, localizada do centro ao norte do país. Espelhando a experiência da empresa 
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no Cerrado brasileiro, a cooperação nessa área tem como objetivo o aumento da 
produção agrícola e o fortalecimento em resposta aos problemas da população que 
depende da terra para sua subsistência.

No âmbito da Iniciativa Global de Combate à Fome e de Segurança Alimentar 
(GHFSI), a Embrapa prestou apoio técnico aos programas de nutrição e segurança 
alimentar e à plataforma de inovação agropecuária de Moçambique. O trabalho 
executado foi de acompanhamento e supervisão na implantação de experimentos 
de campo e operação de uma unidade coletiva de processamento agroalimentar na 
Estação Agrícola de Umbeluz e de avaliação da formação e da atuação das equipes 
das unidades coletivas de processamento agroalimentar, além da caracterização 
socioeconômica dos sistemas de produção e comercialização de hortaliças.

O desenvolvimento do algodão sela o trabalho brasileiro de ampliação da 
cooperação técnica em Moçambique na pesquisa agropecuária. Com o Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA), as ações brasileiras em Moçambique e Malauí con-
centraram-se na definição de parceiros, prioridades, objetivos e resultados a serem 
alcançados na regionalização das ações, assim como na coleta de informações de 
ordem técnica e logística que subsidiem a preparação de uma minuta de projeto a 
ser apresentada e discutida com os respectivos governos. A ênfase na capacitação 
técnica de recursos humanos constituiu outra preocupação da cooperação brasileira 
para o setor algodoeiro em Moçambique.

Práticas de pesquisa agropecuária com o Peru

A zona de fronteira comum é uma área periférica e marginal no tocante às atividades 
econômicas e produtivas do Brasil e do Peru, com ampla e variada oferta de recursos 
agroflorestais, bem como capital social e cultural, cuja articulação com a economia 
das comunidades locais seria de grande ajuda para a solução de problemas atuais 
de desnutrição, escassez de alimentos, poucas opções de trabalho justo e digno, 
índices de qualidade de vida abaixo da linha de pobreza, altas taxas de morbidade 
e mortalidade, alienação e outros. 

As bases da cooperação Peru-Brasil no campo da pesquisa agropecuária foram 
assentadas no fortalecimento das capacidades para melhoramento e recuperação 
dos solos amazônicos e na capacitação em técnicas orientadas à conservação e ao 
uso sustentável dos recursos florestais das bacias do Yavari e do Purus. A parce-
ria contribuiu com os processos de integração fronteiriça entre os dois países e 
fundamenta-se na capacitação de técnicos peruanos em tecnologias de manejo 
de solo e manejo florestal. Os diálogos, acordos e implementação das práticas de 
cooperação técnica contaram com a participação da Embrapa, da ABC, da Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) e do Ministerio de Agricultura y 
Riego do Peru.
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A cooperação decorreu do projeto trinacional Manejo Sustentável dos  
Recursos Agroflorestais nas Áreas de Fronteira Amazônica do Brasil, Colômbia 
e Peru, proporcionado pela Fundação Pérez Guerrero e pela Corporação Andina 
de Fomento (CAF), tendo como contrapartes o Projeto Especial Binacional de 
Desenvolvimento Integral da Bacia do Rio Putumayo (PEDICP – Peru), o Instituto 
de Pesquisa Científica da Amazônia (Sinchi – Colômbia) e a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam – Brasil) no ano de 2008.

A área de atuação englobou 330.446 ha do território peruano na fronteira 
com o Brasil. Esta área compreende o eixo fluvial que vai de Chimbota à ilha Santa 
Rosa, no Amazonas, e de Islândia a Buen Suceso, na sub-bacia do rio Yavarí, no 
distrito de mesmo nome, província de Mariscal Ramón Castilla, no departamento 
de Loreto.

A zona de fronteira comum entre o Brasil e o Peru não dispõe de agroindústria 
para a geração de emprego, valor agregado aos produtos agroflorestais e renda para 
elevação do nível socioeconômico da população. Ademais, a região se encontra 
isolada dos grandes centros urbanos de ambos os países, pois carece de vias de 
acesso por terra e sofre com os altos custos do transporte aéreo. 

A cooperação com o Peru objetivou o fortalecimento das capacidades locais, 
o intercâmbio de experiências que promovessem o desenvolvimento de sistemas de 
produção agroflorestal e a segurança alimentar da população, a geração de renda 
pela comercialização de produtos e serviços e a implementação de sistemas que 
substituíssem as práticas agrícolas não sustentáveis. 

Práticas de pesquisa agropecuária com o Senegal

O Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Rizicultura preconizava ações de 
cooperação técnica entre o governo brasileiro e o governo senegalês, mediante 
parceria entre o Instituto Senegalês de Pesquisa Agrícola (Isra) e a ABC. O acordo 
incumbia à Embrapa e à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/
DF) a execução das ações que objetivavam aumentar a oferta de arroz no Senegal. 

A mecanização agrícola mais favorável e menos onerosa e o manejo pós-
-colheita constituíam os principais objetivos com vistas ao aumento da produção 
de arroz. Além disso, definiu-se que o aumento dessa produção se daria por meio 
do treinamento de pesquisadores do Isra, técnicos e agricultores da cadeia de arroz 
em novas tecnologias de produção, transformação do produto, metodologias de 
extensão rural, intercâmbio de visitas técnicas e utilização de equipamentos agrícolas 
para pequenos produtores. Previu-se ainda o fornecimento de algumas máquinas 
agrícolas para as estações experimentais do Isra de Ndiol e Fanaye e a validação 
no Senegal de sementes de variedades brasileiras de arroz irrigável e de sequeiro.
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A Embrapa ministrou o “Cours sur la Practique de La Riziculture” (Curso 
sobre a Prática da Rizicultura) para técnicos e produtores de arroz senegaleses, 
na cidade de Saint Louis. Participaram do curso 23 técnicos e agricultores que 
trabalhavam com o cultivo do arroz em todas as regiões do país. O programa 
priorizou, em sua abordagem, a orizicultura no mundo, especialmente na África; 
diferenciação das espécies cultivadas de arroz; noções de morfologia e fisiologia 
da planta, recomendações técnicas indispensáveis para o sucesso do cultivo, como 
sistemas de plantio, escolha das variedades, qualidade de grãos, tipos especiais 
de arroz, nutrição mineral e adubação, controle de plantas daninhas, pragas e 
doenças, melhoramento genético e produção de sementes genéticas e básicas.

Os participantes do curso tiveram a oportunidade de conhecer o desempenho 
agronômico das variedades brasileiras de arroz irrigado e de arroz de terras altas 
desenvolvidas pela Embrapa e que estavam em avaliação no Senegal, inclusive 
com grande probabilidade de homologação pelo Isra para cultivo. 

A cooperação técnica justificou-se com o fato de a produção agrícola do 
Senegal estar exposta ao regime pluviométrico do sul do Sahara, com vulnera-
bilidade climática muito grande, colocando em risco a segurança alimentar e 
gerando dificuldades à população rural da região. As secas ocasionam também a 
desarticulação do sistema produtivo, fazendo com que o abastecimento de ali-
mentos básicos, como arroz e outros tipos de cereais, ocorra mediante importação. 

A cooperação brasileira objetivou, ainda, revitalizar e equipar as Estações 
Experimentais Serigne Moustapha Bassirou Mbacké, antiga Ndiol e Fanaye, loca-
lizadas no vale do rio Senegal, e Casamance, no sul do país, para funcionar como 
unidades-piloto de pesquisa adaptativa e de demonstração de tecnologias inova-
doras; desenvolver pesquisa adaptativa nas áreas de testes de cultivares; identificar 
a necessidade de desenvolver pesquisas adaptativas em solos/nutrição e manejo 
integrado de pragas e doenças; reforçar a capacitação de pesquisadores, técnicos e 
agricultores líderes do Senegal em novas tecnologias de produção e transformação 
de arroz; e transferir os conhecimentos validados em produção e transformação 
de arroz aos técnicos de extensão rural e agricultores no Senegal, possibilitando a  
distribuição de sementes naquela região. 

Práticas de pesquisa agropecuária com o Timor-Leste

O Ministério da Agricultura e Pescas (MAP) do governo do Timor-Leste estabe-
leceu as bases de parceria com a ABC e o Mapa para a implementação do Projeto 
de Reforço à Cadeia Produtiva do Leite, sob a coordenação técnica da Embrapa. 

A parceria com o Brasil representou uma das ações do Timor-Leste em 
busca de sua reconstrução. A maior parte da população timorense vive da 
agricultura de subsistência, e um dos desafios é tecnificá-la de forma a garantir 
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sua segurança alimentar. Essa parceria foi desenvolvida ao longo de quatro 
anos e previa o treinamento de técnicos timorenses em sistema de produção 
de leite a pasto no Brasil; introdução de forrageiras tropicais e cana-de-açúcar 
em sistema de produção e introdução de genética de gado de leite adaptada à 
produção de leite a pasto.

Além da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, participaram ainda 
como instituições executoras e colaboradoras do projeto: a Embrapa Gado de 
Leite; a Emater/DF; Cooperativa Agropecuária Unaí (Capul); o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (Ifet); e a Escola Agrícola Juvêncio 
Martins Ferreira, de Unaí/MG.

Os técnicos timorenses receberam treinamento no Centro de Transferência 
de Tecnologias de Raças Zebuínas com Aptidão Leiteira (CTZL) e em institui-
ções, empresas e propriedades ligadas à produção leiteira da região do Distrito 
Federal, Minas Gerais e Goiás.

Três técnicos da Escola Agrotécnica de Fuiloro, Los Palos, foram recebidos 
por pesquisadores da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e da Embrapa 
Cerrados. Numa primeira etapa, a parceria deteve-se na implantação de pasta-
gens, com introdução de cultivares de forrageiras de alta produtividade para dar 
suporte alimentar ao rebanho leiteiro já existente na escola. 

A capacitação em pecuária leiteira para os técnicos do Timor-Leste foi divi-
dida em módulos temáticos, quais sejam: estabelecimento de pastagens; produção 
de volumosos suplementares; manejo produtivo, reprodutivo e sanitário de raças 
zebuínas leiteiras; e melhoramento genético de rebanhos leiteiros.

Além das aulas teóricas, os técnicos timorenses participaram de visitas 
aos experimentos de campo e a outras unidades da Embrapa, como Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecnologia e Núcleo Centro-Oeste da Embrapa Gado 
de Leite (Santo Antônio de Goiás/GO).

A parceria possibilitou aos timorenses a visitação às propriedades rurais do 
Distrito Federal com produção de leite baseada em pastos tropicais e uso de vo-
lumosos suplementares e às propriedades em área de assentamento no município 
mineiro de Unaí/MG, com produção de leite em diferentes níveis tecnológicos. 

Práticas de pesquisa agropecuária com Togo

A execução das ações do projeto de cooperação técnica firmado pelo governo 
brasileiro (ABC) e o Instituto de Pesquisa em Agricultura do Togo (Itra) ficou 
a cargo da Embrapa Mandioca e Fruticultura (Cruz das Almas/BA), unidade 
da Embrapa, registrando-se a realização de diagnóstico do sistema de produção 
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de mandioca em uso naquele país e o treinamento de cinco técnicos do Itra em 
produção e processamento de mandioca.

A partir dos resultados do diagnóstico realizado, definiram-se as práticas 
necessárias para o incremento da mandiocultura no Togo, a exemplo da adoção 
de práticas culturais recomendadas, que podem aumentar entre 5% e 10% o 
rendimento do sistema de produção, a depender das condições de solo e clima. 
A profundidade, o material, o espaçamento e a época de plantio e colheita ma-
nejados de forma adequada podem aumentar de 20% a 40% a produtividade 
do cultivo, sem custos financeiros para o produtor. 

As demais etapas do projeto contemplaram: capacitação na análise da qua-
lidade física, fisiológica e sanitária de manivas; capacitação em processamento 
agroindustrial; introdução de novas cultivares de mandioca para testes no Togo; 
e monitoramento e avaliação do projeto, com a ida de especialistas da Embrapa.

A parte teórica abordou aspectos econômicos da produção de mandioca 
(gestão da matéria-prima e custos de produção), manejo e conservação do solo na 
cultura da mandioca, manejo fitotécnico, restrições fitossanitárias e alternativas de 
controle de pragas e doenças, recursos genéticos e melhoramento, processamento, 
manejo pós-colheita e programa de pesquisa e desenvolvimento em mandioca.

As visitas locais incluíram o mercado municipal de Cruz das Almas/BA; 
apresentação de uma unidade de processamento de beijus na zona rural do mu-
nicípio; e experimentos da Cooperativa dos Produtores de Amido de Mandioca 
do Estado da Bahia (Coopamido), em Laje, e na Cooperativa dos Produtores 
Rurais de Presidente Tancredo Neves (Coopatan), também na Bahia.

1.2.5  Pesquisa econômica aplicada

A cooperação técnica em pesquisa econômica aplicada realizada pelo Ipea se 
materializou por meio de acordos de cooperação técnica internacional, memo-
randos de entendimento, visitas oficiais e missões técnicas (ACTs); participação 
em eventos internacionais; e concessão de bolsas de pesquisa para estrangeiros. 

No que tange aos ACTs, o Ipea firmou 45 compromissos de cooperação 
internacional, além de acordo tripartite com o Comitê Nacional para os Refu-
giados (Conare), do Ministério da Justiça, e o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (Acnur) no Brasil para o tratamento das questões de 
refúgio no país. 

Estabeleceu, assim, uma rede de alcance global com um conjunto de mais 
de quarenta instituições estrangeiras espalhadas por todas as regiões do globo, 
destacando-se a predominância da cooperação em pesquisa econômica aplicada 
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com instituições sediadas em países da América Latina e do Caribe – dezoito 
(quadro 3). 

QUADRO 3
Acordos de cooperação técnica internacional e memorandos de entendimento do Ipea 
segundo a região (2011-2013)

Região Instituições

América Latina e Caribe 

Universidade Nacional de Moreno (UNM), da Argentina;
Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia e Finanças da Argentina;
Subsecretaria de Programação Técnica e Estudos de Trabalho da Argentina;
Conselho Nacional de Pesquisa (Conicet) da Argentina;
Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (Clacso) da Argentina;
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) da Argentina;
Universidade Nacional de Quilmes (UNQ) da Argentina;
Fundação América Mundial, da Colômbia;
Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de la Habana, de Cuba;
Ministério de Coordenación de Desarrollo Social (MCDS) do Equador;
Conselho de Pesquisa e Avaliação da Política Social (Cieps) do México;
Secretaria Técnica de Planificación (STP) do Paraguai;
Consorcio de Investigación Económica y Social (Cies), do Peru; 
Centro Nacional de Planejamento Estratégico (Ceplan), do Peru;
Escritório Nacional de Planejamento, do Suriname;
Ministério do Poder Popular para Ciência, Tecnologia e Indústrias Intermédias (MPPCTII), da Venezuela; 
Ministério do Poder Popular para Relações Exteriores, da Venezuela; e
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Europa 

Basque Center for Climate Change (BC3); 
Fundação France Libertés; 
Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam), da França;
Instituto Superior Técnico (IST), de Portugal; e
Agência de Seguridade Social Sueca.

África 

Human Sciences Research Council (HSRC), da África do Sul; 
Planning and Coordinating Agency, da África do Sul;
Ministério da Coordenação Econômica da Angola;
Instituto de Desenvolvimento Econômico (Idec), do Burundi; e
Instituto Africano para Estudos Agrários (Aias), do Zimbábue.

Ásia 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Conselho de Estado (DRC) da China;
Korea Development Institute (KDI) da Coreia do Sul;
Conselho Nacional de Pesquisas Econômica Aplicada (Ncaer) da Índia;
Instituto de Economias em Desenvolvimento, Organização de Comércio Externo do Japão (IDE-Jetro); e
Vietnam Academy of Social Sciences (Vass).

Organismos multilaterais

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur);
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e a Associação Internacional de 
Desenvolvimento (AID) – Grupo Banco Mundial)
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas (Cepal);
Corporação Andina de Fomento (CAF);
New Partnership for Africa’s Development (Nepad);
Organização Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi);
Sistema Económico Latino-Americano y del Caribe (Sela);
Secretaria-Geral Ibero-Americana (Segib);
Organização Internacional do Trabalho (OIT); e
United Nations Conference on Trade and Development (Unctad).

Fonte: Ipea.
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Oferecendo suporte legal para a cooperação entre o Ipea e instituições estran-
geiras, os ACTs objetivaram estimular desde a realização de pesquisas e publicações 
conjuntas até a capacitação de técnicos estrangeiros, como no caso do acordo com 
o Escritório Nacional de Planejamento do Suriname. 

Temas como desenvolvimento econômico e social; cadeias produtivas; segu-
ridade social; integração e desenvolvimento regional; desenvolvimento científico 
e tecnológico; desenvolvimento sustentável; regulação e políticas de competitivi-
dade; educação; e saúde, entre outros, compuseram a ampla gama temática a dar 
substância à cooperação em pesquisa econômica aplicada.

Sobre a participação de técnicos do Ipea em eventos no exterior, observou-se 
um aumento gradual no número de afastamentos com esse fim,13 somando 78 em 
2011, 92 em 2012 e 110 em 2013.14 

Com relação aos países de destino no âmbito da cooperação em pesquisa 
econômica aplicada, chama a atenção o volume de deslocamentos para os Estados 
Unidos (31), a Argentina (dezenove), países integrantes do BRICS15 (dezenove para 
a África do Sul, dezessete para a Índia e quatorze para a China), o Chile (dezenove), 
o Uruguai (dezesseis) e a França (dez).16

No caso específico dos deslocamentos para África do Sul, Índia e China, 
tiveram o BRICS e a cooperação em pesquisa econômica entre seus integrantes 
como objeto. Da participação nos foros acadêmicos do grupo à preparação do 
conselho de think tanks do bloco, o engajamento dos técnicos do Ipea contribuiu 
para a formalização do instituto como think tank brasileiro no BRICS.17

Destaque-se, ainda, que o Ipea concedeu quatorze bolsas de pesquisa para 
estrangeiros nos anos de 2011 e 2012,18 prevalecendo a concessão de bolsas a 
pesquisadores na Venezuela – doze de quatorze bolsas (quadro 4).

13. Dos 280 registros de viagem considerados no período, 30% relatou a realização de apresentações de estudos e 
trabalhos por parte dos servidores do Ipea deslocados, sendo esta uma importante forma de como se dá a cooperação 
técnica na área da pesquisa econômica aplicada.
14. Foram considerados os deslocamentos ocorridos com ônus total ou parcial para o Ipea, ressalvando-se que afas-
tamentos vinculados à formação pessoal dos funcionários do Ipea (tal como aqueles feitos em nome da realização 
de cursos de longa duração, como mestrado, doutorado e pós-doutorado) não foram incluídos nesse levantamento.
15. Grupo de países composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
16. Além desses, foram realizados afastamentos para: América Latina e Caribe (Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname e Venezuela); Europa (Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Espanha, Grécia, Holanda, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Noruega, 
Polônia, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suécia, Suíça e Turquia); Ásia (Indonésia, Japão e Vietnã); América do Norte 
(Canadá); África (Cabo Verde, Moçambique, Quênia, Tanzânia); Norte da África e Oriente Médio (Catar, Egito, Iêmen, 
Irã e Marrocos); e Oceania (Austrália). 
17. O Conselho de Think Tanks do BRICS foi estabelecido em 2013, sendo composto por Ipea (Brasil); National Commi-
ttee for BRICS Research (Rússia); Observer Research Foundation (Índia); China Center for Contemporary World Studies 
(China); e Human Sciences Research Council – África do Sul (Brasil, [s.d.]a).
18. Não há registro de concessão desse tipo de bolsa em 2013.
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QUADRO 4
Bolsas do Ipea para pesquisadores estrangeiros (2011-2012)

Ano País Descrição 

2011
Burundi; Haiti; 
Venezuela.

Intercâmbio de pesquisador do Burundi junto ao Ipea/RJ com o objetivo de obter know how a respeito 
do funcionamento institucional do instituto.
Intercâmbio de pesquisador haitiano realizado pelo Observatório Nacional da Pobreza e da Exclusão 
Social a convite do Ipea.
Planejamento e políticas públicas para a integração Brasil-Venezuela (Projeto Amazônia Orinoco).
Matriz institucional (Projeto Amazônia Orinoco).
Política industrial e integração produtiva Brasil-Venezuela com ênfase no setor petrolífero ou naval 
(Projeto Amazônia Orinoco).
Planejamento territorial com ênfase em política habitacional ou desenvolvimento agrícola (Projeto 
Amazônia Orinoco).
Planejamento e políticas públicas para a integração Brasil-Venezuela (Projeto Amazônia Orinoco).
A aliança bolivariana para os povos da nossa América – Tratado de Comércio dos Povos (Alba) e o 
Mercado Comum do Sul (Mercosul).
O sistema econômico latino-americano e do Caribe (Sela) e a política externa brasileira.

2012 Venezuela.

Planejamento e políticas públicas para a integração Brasil-Venezuela (Projeto Amazônia Orinoco).
Indústria petroquímica e cooperação industrial Brasil-Venezuela (Projeto Amazônia Orinoco).
Política industrial e integração produtiva Brasil-Venezuela com ênfase no setor petrolífero ou naval 
(Projeto Amazônia Orinoco).
Planejamento territorial com ênfase em política habitacional ou desenvolvimento agrícola (Projeto 
Amazônia Orinoco).
Recursos humanos do setor petrolífero e associados e integração Brasil-Venezuela (Projeto Amazônia 
Orinoco).

Fonte: Ipea.

A predominância da concessão de bolsas a pesquisadores venezuelanos coincide 
com a manutenção de escritório de representação do Ipea em Caracas. 

Na Venezuela, além da elaboração e publicação de estudos sobre temas 
diversos – como integração produtiva Norte do Brasil-Sul da Venezuela, petro-
química, indústria naval, habitação e desenvolvimento urbano, desenvolvimento 
da área de fronteira e evolução recente das economias da República Dominicana, 
Guiana e do Suriname e de sua inserção internacional –, a missão do Ipea realizou 
cursos sobre políticas públicas e planejamento estratégico participativo (para 360 
funcionários públicos e pesquisadores da Venezuela e República Dominicana) e 
sobre negociações internacionais e Mercosul (para duzentos funcionários públicos 
venezuelanos e brasileiros).

Destaque-se, finalmente, que a elaboração dos relatórios Cobradi abriram 
uma nova frente de ação para o Ipea no campo da cooperação técnica internacio-
nal, resultando na inclusão da discussão e apresentação da experiência Cobradi 
de levantamento e mapeamento das práticas de cooperação internacional para o 
desenvolvimento nas agendas do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (DAC), 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e 
nas mesas de discussão internacionais sobre o tema da quantificação da Coope-
ração Internacional para o Desenvolvimento (CID) conduzidas pela Cepal, das 
Nações Unidas. 
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O Ipea manteve diversos contatos com representantes de variadas instituições 
estrangeiras, além de participação em reuniões e oficinas de trabalho de organismos 
internacionais, com vistas a discutir o método desenvolvido no Brasil, assegurando 
ao instituto um lugar nos debates sobre os rumos da cooperação internacional nos 
próximos anos.

1.2.6 Saúde pública

O direito à saúde é um dos direitos sociais garantidos pela Constituição brasileira 
em seu art. 6o: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à mater-
nidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

Criado com a missão de “promover a saúde da população mediante a integra-
ção e a construção de parcerias com os órgãos federais, as Unidades da Federação, 
os municípios, a iniciativa privada e a sociedade, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida e para o exercício da cidadania” (Brasil, [s.d.]c), o Ministério 
da Saúde “é o órgão do Poder Executivo federal responsável pela organização e 
elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção, prevenção e 
assistência à saúde dos brasileiros” (Brasil, [s.d.]c).

Em sua atuação internacional, o MS conta com a Aisa, responsável formal pela

elaboração das diretrizes, coordenação e implementação da política internacional do 
Ministério da Saúde, assim como pela posição brasileira sobre temas de saúde em 
âmbito internacional, de acordo com as diretrizes da política externa do Brasil, e em 
permanente articulação com as áreas técnicas das secretarias e das unidades vinculadas 
do Ministério da Saúde (Brasil, 2013).

Tendo na Aisa seu ponto de articulação e convergência, destacaram-se quatro19 
das sete secretarias do MS na promoção da cooperação técnica internacional em 
saúde, disseminando políticas e práticas bem-sucedidas do sistema de saúde pública 
do Brasil para seus parceiros estrangeiros e compartilhando com eles a experiência 
nacional acumulada na área.

Além das secretarias, tiveram papel de destaque no período órgãos da admi-
nistração direta, como o Inca; fundações públicas vinculadas, como a Fiocruz; e 
autarquias vinculadas ao MS, como a Anvisa e a ANS.

Para uma melhor compreensão da cooperação técnica em saúde pública pres-
tada pelo Brasil no período, esta seção se subdivide em três partes: a cooperação 
implementada pela Fiocruz, a cooperação em vigilância sanitária e epidemiológica 
e a cooperação técnica dos demais órgãos da área de saúde pública.

19. Foram elas: a SAS, a SGTES, a SVS e a Sesai.
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A cooperação técnica implementada pela Fiocruz

Com mais de cem anos de existência, a Fiocruz20 se articula com o MS e com o 
MRE, por intermédio de suas secretarias técnicas e da ABC, para a disseminação 
de políticas públicas e práticas brasileiras na área da saúde. 

Atuando com trinta países (dezoito latino-americanos ou caribenhos,21 nove 
africanos,22 dois europeus23 e um asiático24), a fundação buscou aproveitar-se da 
capacidade e dos recursos endógenos dos países parceiros para a disseminação das 
práticas brasileiras em saúde pública.

No período, a Fiocruz concentrou esforços na disseminação dos conheci-
mentos brasileiros sobre bancos de leite humano, melhoria da saúde materna e 
redução da mortalidade infantil, manejo da tuberculose, apoio aos recursos hu-
manos em saúde pública e fortalecimento de institutos de saúde e de laboratório 
nacionais, além da implantação de uma fábrica de medicamentos antirretrovirais 
em Moçambique (quadro 5).25

QUADRO 5
Práticas selecionadas e países/blocos parceiros na cooperação em saúde pública 
da Fiocruz (2011-2013)

Práticas selecionadas Países/blocos

Vigilância nutricional Moçambique.

Bancos de leite humano
Bolívia, Cabo Verde, El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, México, 
Moçambique, Nicarágua, Paraguai, Peru, Rede Ibero-Americana, 
República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Manejo de tuberculose Palop.

Saúde materna Moçambique.

Medicamentos antirretrovirais Moçambique.

Fortalecimento dos institutos de saúde El Salvador e Venezuela.

Saúde pública (Proforsa) Angola.

Fortalecimento do laboratório nacional Cuba.

Fontes: Fiocruz, e ABC. 
Elaboração: Ipea.

20. Vale destacar que, no âmbito internacional, a fundação conta com o reconhecimento da Opas/OMS, é membro 
consultivo da CPLP, é uma das instituições colaboradas do Conselho de Saúde Sul-americano, braço da saúde da Unasul, 
e é também parceira de algumas das principais instituições científico-tecnológicas e de fomento ao desenvolvimento 
no mundo.
21. Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, México, Panamá, 
Paraguai, Peru, Uruguai, República Dominicana, Suriname e Venezuela.
22. África do Sul, Angola, Cabo Verde, Congo, Guiné-Bissau, Mali, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Tanzânia.
23. Portugal e França (Guiana Francesa).
24. Timor-Leste.
25. Embora não englobem toda a atuação da fundação no período, as práticas selecionadas mereceram destaque nos 
relatórios elaborados pelo seu Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris).
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Pode-se destacar que a Fiocruz, por meio do Instituto Fernandes Figueira, 
coordena a Rede Ibero-Americana de Bancos de Leite Humano, colaborando na 
implantação, adaptação e fortalecimento das redes nacionais de bancos de leite 
humano e na estruturação e formação de centros nos países parceiros.26

No caso da saúde materna e da redução de mortalidade infantil, a fundação 
apoiou a implantação do centro de telessaúde da biblioteca e do Programa de Ensino 
à Distância em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente de Moçambique.27 

No âmbito do apoio aos recursos humanos em saúde pública, o governo 
brasileiro, por intermédio da Fiocruz, coordenou o Programa de Fortalecimento 
da Atenção em Saúde em Angola (Proforsa), com o objetivo de desenvolver os 
recursos humanos no Hospital Josina Machel e em outros serviços básicos de saúde.

Trabalhando no fortalecimento de institutos nacionais de saúde na Venezuela e 
em El Salvador no período, a Fiocruz contribuiu para a construção do Sistema Público 
Nacional de Saúde na Venezuela, ajudando no fortalecimento do Instituto de Altos 
Estudos de Saúde Pública Dr. Arnoldo Gabaldón,28 e para a criação do Instituto 
Nacional de Saúde de El Salvador, instituição de suporte científico e tecnológico 
do Ministério da Saúde e Assistência Social e do Sistema de Saúde salvadorenho.

No campo da garantia de acesso a medicamentos, o governo brasileiro, por 
intermédio da Fiocruz, coordenou junto ao governo moçambicano o Programa 
de Apoio à Ampliação do Acesso e à Garantia da Qualidade de Antirretrovirais 
e outros Medicamentos em Moçambique, auxiliando na instalação da fábrica de 
antirretrovirais e outros medicamentos neste país.29

Vigilância sanitária e epidemiológica

Os programas e as ações de vigilância sanitária são fundamentais na prevenção e 
eliminação de riscos e proteção da saúde da população decorrentes da expansão 
do consumo e da diversificação dos produtos e serviços ofertados pelo mercado 
(Brasil, 2011, p. 54). 

O governo brasileiro tem cooperado com outros países para a superação de 
problemas sanitários a partir de experiências exitosas desenvolvidas em território 

26. A expansão do conhecimento brasileiro em bancos de leite humano foi marcada pela assinatura por representantes 
dos Ministérios da Saúde de países da América Latina em 2005. Em 2008, a Secretaria Executiva da Rede Ibero-Americana 
de Bancos de Leite Humano foi instalada na Fiocruz, fornecendo a base para o programa de apoio técnico no tema.  
No mesmo ano, o trabalho de cooperação internacional da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano foi ampliado 
para os países membros da CPLP. 
27. Essas atividades projetaram a redução da mortalidade materna, neonatal e infantil em Moçambique, em conformi-
dade com o Plano Integrado para o Alcance de alguns Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tais como a redução 
da mortalidade na infância e a melhoria da saúde materna.
28. Nesse caso, a ênfase recaiu sobre formação, investigação, intercâmbio científico e desenvolvimento do talento 
humano no campo da saúde pública, conforme dados disponibilizados pela Fiocruz.
29. Vale observar que, apesar da instalação da fábrica em Moçambique, o projeto visa ao abastecimento de outros países 
africanos, contribuindo para a melhoria do acesso a medicamentos nos países vizinhos a Moçambique.
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nacional e mediante o compartilhamento dessas práticas em foros, seminários e 
workshops de blocos regionais e organismos internacionais.

No período estudado, o governo brasileiro compartilhou conhecimentos so-
bre as normas sanitárias, a adoção de medidas preventivas e de controle de surtos, 
epidemias e agravos à saúde pública, além de saberes para controlar a importação, 
exportação e circulação de matérias-primas e mercadorias sujeitas à vigilância sanitária. 

Nesta seção do estudo, a cooperação brasileira em vigilância sanitária e epide-
miológica foi representada pela cooperação técnica executada pela Anvisa e pela SVS.

A Anvisa integra e coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS), definido como o conjunto de ações executadas por instituições da admi-
nistração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios que exerçam atividades de regulação, normatização, controle e fisca-
lização na área de vigilância sanitária (Brasil, 1990, §1o do art. 6o e arts. 15 a 18).

A agência promoveu a cooperação internacional mediante ações de fortaleci-
mento institucional, de programas mais específicos, principalmente com países da 
América Latina, e na participação de delegação brasileira em missões, seminários 
e workshops internacionais. 

No tocante ao fortalecimento institucional, o país contribuiu com a transferên-
cia de conhecimentos técnicos e a capacitação de profissionais para reforçar os sistemas 
nacionais de sangue, de hemoderivados e de vigilância sanitária de medicamentos. 

Em decorrência das boas práticas brasileiras, o governo brasileiro estruturou 
a Farmacopeia Regional, em parceria com a Argentina; fortaleceu a política de 
controle dos resíduos e contaminantes de alimentos, na Venezuela; e estruturou 
redes de autoridades reguladoras nacionais, em Moçambique. 

Entre os eventos, a Anvisa se fez presente em missões, workshops e seminários 
em 46 países e em todas as regiões do globo, implementando parte significativa da 
cooperação brasileira em vigilância sanitária e epidemiológica. 

A Anvisa tem como base para a sua atuação internacional as diretrizes da  
Política Externa Brasileira, da Política Nacional de Saúde e das definições estraté-
gicas da sua diretoria-colegiada. As ações direcionadas para o fortalecimento ins-
titucional buscaram a transferência e o compartilhamento de saberes por técnicos 
brasileiros na gestão de diferentes sistemas nacionais. O governo brasileiro cooperou 
na melhoria institucional de Sistemas Nacionais de Sangue e Hemoderivados em 
El Salvador, Honduras e Uruguai; no fortalecimento do Centro para Controle 
Estatal de Medicamentos (Cecmed) – o órgão ligado à vigilância sanitária de me-
dicamentos em Cuba; na consolidação da Agência de Regulação e Supervisão de 
Produtos Farmacêuticos e Alimentares (Arfa), em Cabo Verde; e no fortalecimento 
da Divisão Nacional de Vigilância Sanitária do Paraguai. 
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Para além do fortalecimento institucional, a agência desenvolveu três parcerias 
em áreas específicas da vigilância sanitária, conforme resumidamente apresentado 
a seguir. 

1) Em Moçambique, o governo brasileiro contribuiu para a promoção e 
proteção da saúde da população mediante o fortalecimento do órgão 
regulador de medicamentos do país, com o objetivo de regular o setor 
farmacêutico. Essa cooperação possibilitou o aprendizado sobre o con-
trole sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 
submetidos à vigilância sanitária. 

2) Na Venezuela, a cooperação foi concretizada com o Instituto Nacional de 
Higiene Rafael Rangel para o fortalecimento dos sistemas de vigilância 
e o controle e análise dos resíduos e contaminantes dos alimentos no 
país. Além disso, a agência capacitou os recursos humanos locais para o 
fortalecimento da vigilância e o controle dos produtos de uso e consumo 
humano. 

3) Na Argentina, o governo brasileiro assinou acordo de cooperação técnica 
com a Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia 
Médica (Anmat) para fortalecer as farmacopeias dos dois países, mediante 
intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos. Essa cooperação 
possibilitou o compartilhamento de experiências e saberes no desenvol-
vimento de substâncias químicas de referência e com baixo custo para os 
sistemas de saúde dos dois países. 

Por fim, o intercâmbio de experiências e a formação de redes com autoridades 
sanitárias de outros países foram realizados mediante a presença em eventos 
na África (África do Sul, Cabo Verde, Egito e Senegal), nas Américas e Caribe 
(Argentina, Barbados, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Equador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Peru, 
República Dominicana, Uruguai e Venezuela), na Europa (Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Croácia, Espanha, Estônia, França, Holanda, Hungria, Itália, Noruega, 
Portugal, Reino Unido, Suíça e Ucrânia), na Ásia (China, Coreia do Sul, Israel, 
Japão, Jordânia, Malásia, Tailândia e Turquia) e na Oceania (Austrália).

Responsável pelas “ações de vigilância, prevenção e controle de doenças trans-
missíveis, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e também pela análise 
de situação da saúde da população brasileira” (Brasil, [s.d.]b), a SVS participou tam-
bém da cooperação internacional brasileira em vigilância sanitária e epidemiológica.

A partir da articulação de suas diretorias e coordenadorias, a SVS contribuiu 
para a transferência de experiências e o fortalecimento das estruturas burocráticas 
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dos países parceiros em questões como epidemiologia, saúde ambiental, doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs), Aids e hepatites virais, laboratórios de saúde 
pública e doenças crônicas não transmissíveis. 

Em relação à saúde ambiental, o governo brasileiro cooperou em prol de po-
líticas e programas de avaliação de riscos à saúde humana por exposição a produtos 
químicos e locais contaminados.

No tocante aos conhecimentos acumulados na área laboratorial de saúde 
pública, o governo brasileiro transferiu conhecimento e estabeleceu parceria com 
Argentina, Peru, República Dominicana e Uruguai na aplicação de normas de 
qualidade de gestão laboratorial e na adequação de gestores para acreditação. Com 
o Chile, o governo compartilhou conhecimentos na gestão de riscos biológicos. 
Nos Estados Unidos, a cooperação ocorreu mediante a padronização e a criação 
de protocolos para controlar a qualidade de testes rápidos de HIV. O governo 
treinou delegações de técnicos do Panamá e do Peru para o transporte de amostras 
laboratoriais por vias aéreas. No Paraguai e na Venezuela, a SVS trocou experiências 
com as capacidades laboratoriais instaladas em cada país e fortaleceu o intercâmbio 
entre as redes de diagnósticos para a vigilância em saúde. Por fim, o Brasil coope-
rou com a China, o Reino Unido e a Suíça na prevenção da pandemia Influenza. 

Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, o governo brasileiro 
criou coalizões locais e regionais para estabelecer políticas intervencionistas para a 
redução das doenças crônicas não transmissíveis nas Américas, na harmonização 
da linguagem regional do marco conceitual da saúde e na definição de estratégias 
de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis. 

Por fim, o Brasil compartilhou políticas públicas nacionais de HIV, elaborou 
capacitação em prevenção para populações vulneráveis, articulou estratégias para 
mobilização da sociedade civil, difundiu experiências em assistência e tratamento e 
em transmissão vertical de sífilis e HIV de gestantes para crianças. Esta cooperação 
foi desenvolvida com países africanos – como Botsuana, Congo, Gana, Quênia, 
Tanzânia e Zâmbia – e com países sul-americanos, como Bolívia, Uruguai e Suriname. 

Outros órgãos da cooperação técnica em saúde pública

Além da atuação da Fiocruz e da cooperação em vigilância sanitária e epidemio-
lógica (com a Anvisa e a SVS), a cooperação técnica brasileira em saúde pública 
envolveu outras quatro secretarias do MS (SGTES, SAS, Aisa e Sesai), o Inca e a 
ANS, disseminando práticas brasileiras por todas as regiões do globo, seja na forma 
de transferência de conhecimentos ou técnicas, seja por meio de intercâmbio e 
troca de experiências (quadro 6).



Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (2011-2013)60 | 

QUADRO 6
Outras práticas da cooperação técnica do Brasil em saúde pública (2011-2013)

Região País Órgãos Práticas

América Latina 
e Caribe

Argentina, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, 
El Salvador, Equador, 
Haiti, Honduras, Jamaica, 
México, Paraguai, Peru, 
Porto Rico e Uruguai.

ANS,¹ SGTES,² 
SAS, Inca,³
Aisa e Sesai.

Saúde suplementar; Censo Nacional de Enfermagem; formação de recursos 
humanos na atenção primária à saúde; recursos humanos em saúde; Política 
Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme; Política 
Nacional de Saúde Mental; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Homem; prevenção e controle do câncer; transplante de medula óssea, 
especialização em oncologia, registros de câncer; banco nacional de sangue 
de cordão umbilical e registro de doadores de medula óssea; vigilância epi-
demiológica em câncer; sistemas de registro de rastreamento; organização 
do sistema e dos serviços de saúde; imunização e vigilância epidemiológica; 
agentes comunitários de saúde; e Política Especial de Saúde Indígena.

África

África do Sul, Angola, 
Benin, Gana, Guiné-
-Bissau, Moçambique 
e Senegal.

ANS, SAS e 
Inca.

Saúde suplementar; Política Nacional de Sangue e Hemoderivados; Política 
Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme; atenção à saúde 
de adolescentes e jovens; radioterapia; física médica; mamografia; e citologia.

Ásia e Oceania
Austrália, China (Taiwan) 
e Coreia do Sul.

ANS. Saúde suplementar.

América do 
Norte4

Estados Unidos e Canadá. ANS e Inca.
Saúde suplementar; controle do tabagismo; e rastreamento e detecção 
precoce do câncer.

Europa

Alemanha, Áustria, 
Escócia, Espanha, França, 
Holanda, Inglaterra, 
Itália, Noruega, Polônia, 
Portugal e Suíça.

ANS e Inca.
Saúde suplementar; pesquisa na área de custo-efetividade focado em 
câncer de mama; e oncobiologia, patologia molecular, medicina molecular 
e da genética populacional.

Fonte: Aisa/MS. 
Elaboração: Ipea.
Notas: ¹ Participação em eventos vinculados à política do subsistema de saúde complementar brasileiro. 

²  No período, a SGTES trabalhou em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco e as Secretarias 
Municipais de Saúde de Recife e Olinda (no âmbito da Global Health Workforce Alliance/OMS), a Fiocruz, a UFSC, a 
UFRGS, e com os Ministérios da Saúde Pública do Uruguai e da Saúde e da População (MSPP) do Haiti. 

³  O Inca trabalhou em parceria com a Rede de Institutos Nacionais do Câncer da Unasul Saúde (RINC), com os Ministérios 
da Saúde do Brasil e do Peru, a Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea/ONU), a Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas/OMS), da União Internacional contra o Câncer (UICC) e da Agência Internacional para Pesquisa em 
Câncer (Iarc/OMS).

4 Exceto México.

Tal como em outros campos da cooperação técnica internacional promovida 
pelo Brasil, ficam consignados o alcance e a diversidade da cooperação técnica 
brasileira em saúde pública.

1.2.7 Outros registros

Além da atuação da ABC e das práticas relacionadas às políticas públicas referidas 
no texto, a cooperação técnica brasileira envolveu, precipuamente, o comparti-
lhamento de conhecimentos e técnicas desenvolvidos no Brasil, seja por meio de 
capacitação e treinamento, seja por intermédio da participação em eventos para a 
difusão desses conhecimentos e trocas de experiência. 
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De modo a exemplificar30 o alcance da cooperação técnica brasileira e o tipo 
de conhecimento compartilhado pelos servidores públicos federais nela engajados, 
os quadros a seguir apresentam os países onde a presença brasileira se fez sentir no 
período do estudo, os órgãos brasileiros envolvidos em cada região do globo e o 
conteúdo das práticas levadas pelo país a seus parceiros.

A cooperação técnica brasileira com países do continente africano realizou-se 
por onze instituições, que atuaram em onze diferentes países, disseminando práticas 
relativas a temas bastante diversos, como poda de cacaueiro, alimentação escolar, 
gestão de risco de calamidades, segurança e saúde no trabalho, elaboração de roteiros 
de viagem, cartografia censitária, defesa pessoal policial, inventário de patrimônio 
material, bioenergia, gerenciamento de projetos e contratações públicas (quadro 7).

QUADRO 7
Outras práticas da cooperação técnica do Brasil com países da África (2011-2013)

Países Órgãos Práticas

África do Sul, Angola, 
Benin, Cabo Verde, 
Camarões, Congo, 
Guiné-Bissau, Mo-
çambique, Ruanda, 
São Tomé e Príncipe 
e Senegal. 

Ceplac, Conab, Inmet, 
MTur, MTE, Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística(IBGE), 
Departamento de Polícia 
Federal (DPF), Iphan, 
MME, Enap e Esaf.

Poda de cacaueiro e raleamento de sombreamento definitivo; cultivo intensivo do 
cacaueiro; alimentação escolar e abastecimento alimentar; monitoramento hidrome-
teorológico; gestão de risco de calamidades; serviços de hospitalidade em hotelaria; 
serviços de alimentação em restaurante; formação de guias turísticos; elaboração de 
roteiros de viagem; estratégias de marketing; administração de agências; operadoras 
e sites; segurança e saúde no trabalho; processo de fiscalização; estatística agrícola; 
cartografia censitária; sistema estatístico nacional; inquérito às despesas e receitas; 
base territorial; análise e consistência dos dados segundo os temas investigados; 
cadastro nacional de endereços; divulgação de resultados georreferenciados por áreas 
de interesse; aplicação para divulgação dos resultados preliminares; preparo de dados 
para disseminação de produtos; divulgação de resultados/contatos com a imprensa; 
recenseamento geral da população e da habitação; censo demográfico; inteligência 
de Estado; polícia de trânsito; defesa pessoal policial; metodologia de inventário 
de patrimônio material; inventário nacional de diversidade linguística; bioenergia; 
desenho instrucional; didática para facilitadores de aprendizagem; gerenciamento 
de projetos; administração pública para a boa governança e desenvolvimento; e 
orçamento, finanças e de contratações públicas.

Fontes: Ceplac, Conab, Inmet, MTur, MTE, IBGE, DPF, Iphan, MME, Enap e Esaf. 

Elaboração: Ipea. Para a América Latina e o Caribe, os registros mostram o 
engajamento de dezesseis órgãos do governo federal, em contato com 22 países, 
tratando de temas relativos a plantio de seringueira; sementes transgênicas e crioulas; 
prognóstico de clima; ecoturismo e turismo de aventura; reassentamento de popu-
lação; geodiversidade; trabalho decente; censo demográfico; lavagem de dinheiro 
e capitais; repressão ao crime organizado; gestão do patrimônio natural; proteção 
e gestão do patrimônio museológico; marco regulatório de energia; importação 
de tetracloreto de carbono; combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerâncias; e administração tributária (quadro 8).

30. Não se pretende, no momento, esgotar o tema, mas sinalizar a possibilidade de resgatar nas instituições públicas 
federais as informações necessárias para caracterizar a cooperação técnica prestada pelo Brasil, identificando seus 
temas e conteúdos.
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QUADRO 8
Outras práticas da cooperação técnica do Brasil com países da América Latina e 
do Caribe (2011-2013)

Países Órgãos Práticas

Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Equador, 
Guatemala, Guiana, 
Haiti, Honduras, 
Jamaica, México, 
Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, Re-
pública Dominicana, 
Suriname, Uruguai 
e Venezuela.

Ceplac, Conab, Inmet, 
MTur, MCidades, 
CPRM, MTE, IBGE, 
Secretaria Nacional 
de Justiça e Cidadania 
(SNJ) – Departamento 
de Recuperação de 
Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional 
(DRCI), DPF, Iphan, 
Ibram, MME, Ibama, 
Seppir e Esaf.¹

Plantio de seringueira; vassoura de bruxa do cacaueiro, fertilidade de solo e produção de mudas 
clonais de cacau; manejo integrado do cacaueiro; compra com doação simultânea; sementes 
transgênicas e crioulas; prognóstico de clima; serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais; 
estações meteorológicas automáticas; ecoturismo e turismo de aventura; reassentamento de 
população; mecanismo de integração; operadores de água e saneamento; formação viária; manejo 
sustentável do sistema de águas pluviais; comunidades sustentáveis; recursos minerais em áreas 
de fronteira; geodiversidade; mapa geológico e de recursos minerais; sistema público de emprego, 
trabalho e renda brasileiro; implementação de sistema de formação para o trabalho; compreensão 
da psicogenética do trabalhador; trabalho decente; trabalho infantil e trabalho forçado; acesso 
à informação; sistema de proteção dos direitos das crianças e adolescentes, contribuindo para 
a erradicação do trabalho infantil; garantia de direitos laborais dos trabalhadores domésticos; 
migração e certificação de competências; sistema de codificação assistida; pesquisa de orçamentos 
familiares; recenseamento geral da população e da habitação; censo demográfico; avaliação de 
membros da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; lavagem de dinheiro e capitais; 
crimes cibernéticos; controle sobre crimes ambientais; representação facial humana e montagem 
de banco de imagens faciais; inteligência policial; exame de local de crime; defesa pessoal policial; 
repressão ao crime organizado; inventário nacional de referências culturais; sistema integrado de 
conhecimento e gestão; gestão do patrimônio arqueológico; gestão do patrimônio natural; conservação 
e valorização do patrimônio imaterial; sistemas de conservação integrada e patrimônio cultural; 
preservação do patrimônio cultural missioneiro; manejo e gestão de centros históricos; arqueologia 
subaquática; gestão turística; vida cultural, museus e desenvolvimento local, pontos de memória; 
proteção e gestão do patrimônio museológico, investigação no campo dos museus,  integração, 
consolidação, modernização, qualificação e desenvolvimento dos museus; marco regulatório de 
energia, planejamento e integração energética, delitos no campo da energia e impactos nacionais 
e internacionais de políticas; planos e regulação no processo de integração energética, mercúrio, 
biocombustíveis e hidrocarbonetos não convencionais; comércio ilícito de SDO, HCFC, HCFC em 
poliol; HCFC-22, refrigeração, mercúrio metálico, emissões de metal, importação de tetracloreto de 
carbono; combate a racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias; transparência fiscal; 
educação financeira; e administração tributária.

Fontes: Ceplac, Conab, Inmet, MTur, MCidades, CPRM, MTE, IBGE, SNJ (DRCI), DPF, Iphan, Ibram, MME, Ibama, Seppir e Esaf. 
Elaboração: Ipea.
Nota: ¹ Para funcionários públicos selecionados de países da América Latina e da CPLP, a Esaf ofereceu também cursos sobre: 

mercados financeiros e novos instrumentos financeiros; e estatísticas de finanças públicas.

Manejo de resíduos sólidos urbanos; gestão integrada de riscos de desastres 
naturais; fortalecimento da administração pública; inovação no sistema de inspeção 
do trabalho; legislação estatística; conservação dos sítios; e suprimento de energia 
limpa estiveram entre os temas levados pelas sete instituições brasileiras em suas 
atuações com dez parceiros asiáticos e oceânicos (quadro 9).

QUADRO 9
Outras práticas da cooperação técnica do Brasil com países da Ásia e da Oceania 
(2011-2013)

Países Órgãos Práticas

Austrália, Camboja, 
China, Emirados 
Árabes Unidos, Índia, 
Malásia, Palestina, 
Tailândia, Timor-Leste 
e Turquia.

MCidades, CPRM, 
Esaf, MTE, IBGE, 
Iphan e Ibama.

Manejo de resíduos sólidos urbanos; gestão pública; fortalecimento da administração 
pública; inovação no sistema de inspeção do trabalho, unidades móveis de fiscalização e 
a inspeção do trabalho no setor da pesca; legislação estatística; conservação dos sítios e 
assistência internacional a sítios; suprimento de energia limpa, integração e capacitação de 
recursos humanos, bioenergia, gás, mineração e petróleo; camada de ozônio, aquecimento 
global, HCFC e mudanças climáticas; e energia nuclear, meteorologia, oceanografia física, 
produtos químicos, mercúrio, resíduos eletroeletrônicos, resíduos contaminados com 
poluentes orgânicos persistentes e mitigação/compensação dos impactos ambientais.

Fontes: MCidades, CPRM, Esaf, MTE, IBGE, Iphan e Ibama.  
Elaboração: Ipea.
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Finalmente, merece destaque a presença brasileira na Europa e na América do 
Norte, difundindo práticas em campos bem variados, como mirmecologia; exploração 
mineral; direitos dos turistas e consumidores em relação aos agentes de viagens; soluções 
construtivas; mapa geológico e de recursos minerais; trabalhadores nas cadeias globais 
de produção; censo demográfico; assistência internacional a sítios arqueológicos de-
mandantes; políticas públicas na área de museus e da museologia; e compensação dos 
impactos ambientais e cobrança administrativa como mecanismo efetivo de aumento 
de arrecadação. Estiveram envolvidos, nesse sentido, onze órgãos da administração 
federal, em cooperação com instituições de dezenove países (quadro 10).

QUADRO 10
Outras práticas da cooperação técnica do Brasil com países da Europa e da América 
do Norte¹ (2011-2013)

Países Órgãos Práticas

Andorra, Áustria, 
Bélgica, Canadá, 
Croácia, Espanha, 
Estados, Finlândia, 
França (e Guiana 
Francesa), Holanda, 
Inglaterra,
Irlanda, Itália, 
Noruega, Portugal, 
Reino Unido,² 
Rússia, Suécia e 
Suíça.

Ceplac, DNPM, 
MTur, MCidades, 
CPRM, MTE, IBGE, 
Iphan, Ibram, 
Ibama e Esaf.

Mirmecologia; formicida em regiões cacaueiras; exploração mineral; direitos dos turistas e 
consumidores em relação aos agentes de viagens; soluções construtivas; políticas urbanas e 
habitacionais brasileiras; mapa geológico e de recursos minerais; trabalhadores nas cadeias 
globais de produção; adoção de políticas estruturais de emprego, fortalecimento dos sistemas de 
proteção social, promoção do respeito aos direitos trabalhistas e sociais, e aumento da coerência 
entre as organizações internacionais e as políticas sociais, econômicas, financeiras, comerciais 
e de desenvolvimento; distribuição de jornada e tempo de trabalho; conhecimento global da 
segurança e saúde no trabalho; trabalho forçado e tráfico de pessoas; direitos e deveres dos 
trabalhadores; censo demográfico; conservação dos sítios, assistência internacional a sítios de-
mandantes, políticas públicas na área de museus e da museologia, valorização de monumentos 
históricos, propriedade intelectual, recursos genéticos, conhecimentos tradicionais, folclore, 
patrimônio cultural imaterial, preservação de paisagens culturais, políticas culturais e valoriza-
ção do patrimônio, tráfico ilícito de bens culturais; gestão de museus, proteção do patrimônio 
museológico, coleções de obras de arte, qualidade na educação em museu, patrimônio cultural, 
padronização dos processos de catalogação, adoção de sistema comum de acervos; proteção e 
gestão do patrimônio museológico, investigação no campo dos museus, integração, consolida-
ção, modernização, qualificação e desenvolvimento dos museus; desenvolvimento energético, 
segurança energética, desenvolvimento econômico, consciência ambiental, bioenergia, metais 
não ferrosos, meio ambiente marinho, mercúrio, pedras preciosas; serviços modernos de energia, 
eficiência energética, energia renovável, matriz energética global, biocombustíveis, petróleo, gás 
natural, energia nuclear, segurança nuclear, indústria mineral; energia nuclear, meteorologia, 
oceanografia física, produtos químicos, mercúrio, resíduos eletroeletrônicos, resíduos contaminados 
com poluentes orgânicos persistentes, mitigação/compensação dos impactos ambientais; gás, 
petróleo, óleo, desastres naturais; cobrança administrativa como mecanismo efetivo de aumento 
de arrecadação; desafios da política econômica; e gestão de projeto e cooperação internacional.

Fontes: Ceplac, DNPM, MTur, MCidades, CPRM, MTE, IBGE, Iphan, Ibram, Ibama e Esaf.  
Elaboração: Ipea.
Notas: 1 Exceto México.

2  Optou-se por manter tanto o Reino Unido quanto a Inglaterra como países distintos no quadro, haja vista suas respectivas 
citações nas fontes consultadas.
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