
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A publicação do terceiro levantamento da Cooperação Brasileira para o 
Desenvolvimento Internacional (Cobradi) consolida a metodologia de le-
vantamento e de sistematização dos dados referentes à atuação do Brasil no 
campo da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID).

A experiência acumulada com a realização dos estudos da Cobradi durante 
esses últimos sete anos (2010-2016) evidencia que o governo federal reúne condi-
ções técnicas para monitorar e avaliar suas políticas de cooperação internacional 
para o desenvolvimento.

A proposta metodológica do estudo orientou-se, inicialmente, para mensurar 
gastos do governo federal e sua segmentação segundo modalidades internacionais 
(Ipea, 2010), agregando, posteriormente, a apresentação segundo sua organização 
por região (Ipea, 2013).  

Esta edição com os registros da cooperação realizada no período 2011-2013 
explorou o que de fato o Brasil realizou e acrescentou ao método a abordagem inédita 
das práticas levadas aos países estrangeiros ou realizadas no país, mas amparadas 
na noção de desenvolvimento internacional – como a proteção aos refugiados e a 
concessão de bolsas de estudo.

Trata-se de exercício que buscou compreender como se configura a atuação 
das instituições brasileiras no âmbito da CID, mediante a descrição e explicação 
das diversas e diferentes formas de intercâmbio, visando identificar padrões, ca-
racterísticas e elementos para aperfeiçoamento das políticas públicas.

O esforço, ainda incipiente, projeta um caminho a ser explorado no estu-
do e na análise da Cobradi, em particular quando se busca a compreensão dos 
processos de transferência e difusão de políticas públicas brasileiras e de práticas 
bem-sucedidas originadas no Brasil.

Pensar o estudo da Cobradi é tarefa árdua, tendo-se em vista que a cooperação 
não se faz apenas no marco normativo dos acordos e compromissos assumidos, 
mas se realiza, também, mediante a mobilização de um alentado número de órgãos 
públicos e privados, em diferentes instâncias administrativas, configurando um 
arranjo institucional complexo e quase sempre desarticulado.

Oferecer ao público uma leitura estruturada dessa realidade complexa e frag-
mentada tem sido tarefa a mobilizar os pesquisadores do Ipea, exigindo empenho e 
engenho para a formulação de uma síntese minimamente articulada, que permita dar 
a conhecer a contribuição do país na promoção do desenvolvimento internacional.
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Mais do que um exercício de transparência, porém, o levantamento e a sis-
tematização das informações referentes à Cobradi têm instigado uma constante 
reflexão sobre as práticas brasileiras no campo da CID, o que se reflete tanto na 
evolução do método quanto nas possibilidades que se apresentam para a continu-
ação dos estudos no futuro.

Conscientes de que não caberia tratar exaustivamente de cada etapa do 
processo de levantamento e das lições aprendidas ao longo deste, optou-se por 
enfocar nessas considerações finais algumas das constatações feitas a partir da ex-
periência acumulada nesses sete anos de levantamento, abordando-se sucintamente 
as restrições que se mantêm e acrescentando-se recomendações que subsidiem os 
próximos estudos da Cobradi. 

Os estudos realizados até o momento evidenciam que o registro dos gastos 
realizados não é suficiente para explicitar o que foi feito na Cobradi, tampouco o 
é a abordagem fragmentada segundo projetos. 

Os esforços envidados até o momento indicam a adequação de se explorar 
mais amplamente, já a partir do Cobradi 2014-2015, tanto o Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) quanto o Sistema de 
Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) como ponto de partida para a captura 
dos gastos do governo. 

Nesse sentido, este levantamento contribuiu para evidenciar a possibilidade 
do uso de sistemas eletrônicos já existentes na administração pública federal para 
a captura dos gastos com a cooperação internacional brasileira. 

Informações complementares e detalhamento da execução dos gastos realizados 
pelos órgãos envolvidos com a Cobradi seriam buscados a partir da informação 
básica já constante desses sistemas, invertendo-se a lógica que orientou a elaboração 
dos estudos realizados até o momento.

Cumpre observar que todos os registros feitos nesta edição foram original-
mente levantados pelos órgãos executores da cooperação, analisados pelo Ipea e 
referendados pelos seus interlocutores, numa evidente demonstração de abertura 
e receptividade.

O aprimoramento da coleta dos dados e as dificuldades encontradas ao lon-
go do levantamento, no entanto, deixaram patente a necessidade de formalizar 
um processo que tem sido conduzido, até o momento, por meio da colaboração 
voluntária e da mobilização de parceiros nos diversos órgãos do governo federal.

É significativo, nesse sentido, que, apesar do interesse em transformar o 
relatório Cobradi em publicação anual – manifestado desde a publicação de sua 
primeira edição, em 2010 –, não tenha sido possível estabelecer uma periodicidade 
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nas publicações, haja vista a informalidade do processo de consecução dos dados 
junto aos variados órgãos da administração federal.

A institucionalização do Relatório Cobradi como um levantamento anual 
mandatório aos órgãos do governo federal contribuiria sobremaneira para a supe-
ração de muitos dos entraves encontrados até o momento, facilitando, entre outras 
coisas, o estabelecimento de uma periodicidade para a publicação dos dados sobre 
a cooperação brasileira, fortalecendo ainda mais o elemento de transparência.

A discussão é particularmente oportuna no momento em que o governo 
federal, mediante a criação da Comissão Interministerial de Participação em 
Organismos Internacionais, dispõe-se a “realizar o acompanhamento e avaliar o 
impacto orçamentário e financeiro da participação da República Federativa do 
Brasil em organismos, entidades e fundos internacionais” (Brasil, 2016, art. 3o, 
inciso I), contemplando, entre outras atribuições, a proposição de “medidas para a 
melhoria do desempenho da execução orçamentária e financeira das contribuições 
a organismos, entidades e fundos internacionais e das integralizações de cotas de 
organismos” (Brasil, 2016, art. 3o, inciso II).

Nesse sentido, é digno de nota que, desde sua primeira edição, o Relatório 
Cobradi tem se dedicado a apresentar os gastos do governo brasileiro com orga-
nismos internacionais, contribuindo para uma reflexão sobre a participação do 
país nessas organizações.

Ainda sobre os gastos do governo brasileiro com a Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento, é ilustrativo que, quando se abordam, por exemplo, os 
dispêndios com a proteção e o apoio a refugiados, o estudo se tenha limitado às 
dotações do Orçamento da União ao Ministério da Justiça e Cidadania (MJ), que 
não totalizam os gastos realizados no período.

As políticas governamentais destinadas à execução das ações necessárias à 
eficácia da proteção, assistência, integração local e apoio jurídico aos refugiados 
e solicitantes de refúgio mobilizam ministérios, entidades da sociedade civil e 
organismos internacionais, como ficou demonstrado, por exemplo, no capítulo 
5 deste estudo.

Constata-se, assim, que a Cobradi não se restringe às práticas executadas pela 
administração pública federal, cabendo acrescentar práticas realizadas por órgãos 
estaduais, municipais, organizações da sociedade, organizações religiosas, projetos 
da iniciativa privada, fundos internacionais etc. 

A inclusão no levantamento de dados e informações da Cobradi dos registros 
referentes a gastos e ações realizadas por outros órgãos governamentais com aten-
dimento a estrangeiros – como o Sistema Único de Saúde (SUS) e as secretarias de 
educação –, além da incorporação de informações sobre a atuação de organizações 
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religiosas, organizações não governamentais (ONGs), órgãos municipais e estadu-
ais, associações, fundações e empresas privadas – com participação crescente no 
tratamento do tema –, teve seu alcance limitado no caso da proteção e apoio aos 
refugiados, por exemplo, pelo viés adotado, com foco no Comitê Nacional para 
os Refugiados (Conare) e nos gastos do governo federal. 

Situação semelhante pode ser encontrada em outras modalidades – como 
na cooperação educacional, por exemplo, que conta com ampla participação de 
instituições de ensino públicas e privadas, federais, estaduais e municipais para sua 
execução; na cooperação científica e tecnológica, que se realiza com a participação 
de instituições de pesquisa, da academia e de empresas privadas; nas operações de 
manutenção da paz, com a presença de ONGs brasileiras em paralelo à atuação das 
tropas do país –, o que confirma a limitação de se buscar a compreensão da Cobradi 
exclusivamente pelo viés do gasto e da atuação dos órgãos do governo federal.

Nesse contexto, se o mandato do Ipea restringe a captura dos gastos àqueles 
realizados pela União, no que se refere às práticas, abordar a ampla rede que se 
estabelece a partir da atuação do governo federal é empreitada promissora que 
muito contribuiria para a compreensão da Cobradi.

Como ponto de partida, vislumbra-se a possibilidade de, junto aos órgãos 
envolvidos na implementação direta da cooperação brasileira, buscar informações 
atinentes às práticas da Cobradi, concentrando esforços na descrição do modus 
operandi e dos conteúdos, conhecimentos e técnicas compartilhados internacio-
nalmente pelo Brasil com vistas à promoção do desenvolvimento.

Abrir-se-ia a partir daí um vasto leque de oportunidades para explorar analiti-
camente a atuação dos mais variados entes, públicos e privados, nacionais, estaduais 
ou municipais, na materialização da contribuição brasileira para o desenvolvimento 
internacional, sob a ótica da cooperação.

Este terceiro Relatório Cobradi buscou apresentar, nesse sentido, uma leitura 
da cooperação brasileira que considerasse as práticas dos mais diversos órgãos da 
administração pública federal, partindo, sempre que possível, das políticas públicas 
que fundamentam a atuação brasileira no campo da CID, servindo como ponto 
de partida e unidade de análise da contribuição brasileira para o desenvolvimento 
internacional.

Os levantamentos realizados até o momento consolidaram, a propósito, a 
percepção de inadequação da adoção das modalidades tradicionais para o estabeleci-
mento de uma imagem precisa da cooperação internacional promovida pelo Brasil. 

Se, por um lado, a manutenção dos rótulos tradicionais possibilita certo grau 
de comparabilidade com outras iniciativas internacionais no campo da cooperação 
para o desenvolvimento, por outro lado, ela limita a compreensão daquilo que de 
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fato é feito pelo país, não dando margem a nuances e à transversalidade inerente 
às várias práticas difundidas pela Cobradi.

Sugerindo que se parta de uma lógica de compartilhamento de experiências 
bem-sucedidas originadas no Brasil, este levantamento aponta para a adoção de 
um viés centrado em conhecimentos e práticas capaz de capturar a força e a singu-
laridade da contribuição brasileira, sem prejuízo de uma leitura que se possa fazer 
por meio de modalidades tradicionais.

Tome-se, por exemplo, o tema da pesquisa agropecuária. Realizada majori-
tariamente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a con-
tribuição brasileira para o desenvolvimento internacional decorrente dos avanços 
nacionais na área foi enquadrada na cooperação técnica, quando implementada em 
parceira com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC); e na cooperação científica 
e tecnológica, quando envolveu o desenvolvimento de novos produtos e patentes; 
e teve impacto, pode-se argumentar, na cooperação educacional, quando implicou 
a busca de formação na área em instituições brasileiras. 

O pagamento de bolsas a estrangeiros também é evidência da transversalida-
de comum a várias práticas da Cobradi. Enquadrada na cooperação educacional, 
quando de estudo, e na cooperação científica e tecnológica ou na cooperação téc-
nica, quando de pesquisa, a concessão de bolsas é uma prática brasileira que pode 
contribuir para o desenvolvimento internacional, embora seu enquadramento nas 
modalidades internacionais não seja simples nem linear.

Esses são apenas alguns exemplos que corroboram a percepção da adequa-
ção de uma leitura centrada em práticas e desvinculada da necessária adoção das 
modalidades tradicionais. 

O uso de instituições públicas (ou mesmo privadas) de ensino para a execução 
das bolsas (sem falar na própria oferta de vagas) e o caráter individual dos bene-
ficiários suscitam, ademais, dúvidas sobre a adequação de categorias tradicionais, 
como cooperação bilateral ou multilateral, haja vista o envolvimento de atores 
subnacionais (como as universidades), o engajamento individual dos contemplados 
e a enorme dispersão verificada tanto na concessão quanto na execução das bolsas.

Exemplos de descompasso entre tais modalidades e as práticas brasileiras 
estão presentes nos mais variados capítulos do atual estudo, suscitando questões 
que deverão ser abordadas nas próximas publicações.

Na abordagem da cooperação humanitária, por exemplo, a maioria dos 
dispêndios do governo brasileiro se direciona para organizações internacionais, 
permitindo uma leitura da modalidade a partir do fortalecimento do sistema 
multilateral humanitário. Apesar da grande participação multilateral, parte des-
tes gastos é voluntário, permitindo a identificação do destino, das parcerias dos  
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interesses da política externa brasileira. Assim, observa-se que o governo cooperou, 
em perspectiva humanitária, nas questões relacionadas à Palestina – contribuições 
financeiras para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da 
Palestina (Unrwa); nas políticas de segurança alimentar e nutricional – da Orga-
nização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO); na ideia de 
cooperação humanitária estruturante – projeto Purchase from Africans for Africa 
(PAA Africa); e na doação de alimentos para fins emergenciais – via Programa 
Mundial de Alimentos (PMA); denotando certo grau de seletividade em sua opção 
pelo multilateralismo – e impondo uma reflexão sobre a própria natureza deste. 

Outro exemplo desse descompasso, o Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS) atua na cooperação internacional, mas não participa 
do desenho da modalidade humanitária, apesar de ser um dos principais atores 
brasileiros no campo da segurança alimentar e nutricional (SAN). Participa, con-
tudo, da cooperação técnica, compartilhando práticas que objetivam a criação de 
resiliência nas comunidades e a quebra do círculo de crises alimentares.

As dificuldades de compilação e tratamento dos dados referentes à Cobradi 
podem ser exemplificadas, também, pela composição da modalidade cooperação 
técnica. Carregando um dos desenhos mais complexos do ponto de vista organiza-
cional e orçamentário, a cooperação técnica padece da falta de uma política pública 
para a cooperação internacional brasileira, o que se traduz na multiplicidade de 
atores envolvidos e nos desafios ligados à coordenação de todo este aparato pela 
ABC. Vale lembrar que alguns atores executam a cooperação técnica para além 
dos recursos técnicos e gerenciais da ABC, alcançando quase a metade dos gastos 
da modalidade.

Assim, consolida-se a convicção de que um retrato mais preciso da Cobradi 
somente será possível a partir da formulação de categorias próprias, que, derivadas 
da prática brasileira, possibilitem acessar conteúdos, conhecimentos e técnicas com-
partilhados pelo Brasil com vistas à promoção do desenvolvimento internacional.

Interessante notar, também, que a experiência brasileira retratada em mo-
dalidades como cooperação científica e tecnológica (capítulo 3) impõe refletir 
sobre o discurso predominante, que tende a limitar a cooperação brasileira a uma 
leitura política, associando-a à Cooperação Sul-Sul (CSS). Não se trata aqui de 
desconstruir um tal discurso, mas apenas de reconhecer que, por sua diversidade, 
seu alcance e sua complexidade, a Cobradi extrapola os limites tradicionalmente 
impostos pelo discurso político – que tende a resumi-la à CSS.

Nesse particular, a compilação e sistematização de dados sobre a Cooperação 
Brasileira para o Desenvolvimento Internacional realizada pelo Ipea – e que tem 
fundamentado os estudos Cobradi – poderia se constituir em subsídio para a 
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formação e disponibilização de um banco de dados sobre o tema, facilitando seu 
acesso pelos mais variados setores do governo, da academia e da sociedade civil.

A criação de um banco de dados da Cobradi teria, assim, a vantagem de 
possibilitar a pesquisadores, acadêmicos e servidores públicos a elaboração de 
leituras próprias da cooperação realizada pelo Brasil, ampliando o debate público 
sobre o tema.
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