
PREFÁCIO 

O Brasil segue mantendo um perfil alto como protagonista da Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento (CID), em diferentes modalidades. Não obstante a atual multi-
plicidade de mecanismos em operação – contexto em que merece ser destacada a evidente 
e positiva mobilização de um número cada vez maior de países em desenvolvimento no 
âmbito da Cooperação Sul-Sul –, as manifestações de interesse pela cooperação brasileira 
crescem anualmente, nas mais diversas dimensões.

O Relatório Cobradi referente ao triênio 2011-2013 demonstra, de forma 
inequívoca, que o empenho de instituições públicas brasileiras em dar uma resposta 
qualificada e tempestiva a propostas de parceria apresentadas por outros países em 
desenvolvimento não se arrefeceu desde 2005, início do levantamento sistemati-
zado dos fluxos de cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional. 
Essa constatação é de particular relevância para a política externa brasileira, que 
tem na solidariedade entre os povos um instrumento fundamental na promoção 
de um mundo que avance nas três dimensões do desenvolvimento sustentável, o 
social, o econômico e o ambiental, tal como preconizado pela Conferência Rio+20. 

Por reconhecer na cooperação internacional um importante instrumento de 
promoção do desenvolvimento, o governo brasileiro tem buscado aperfeiçoar sua 
capacidade de gestão nesse campo, inclusive no que diz respeito à demonstração de 
seus resultados. A evolução da metodologia que orienta a elaboração do Relatório 
Cobradi é um dos elementos desse processo. 

A experiência acumulada pelo Brasil na condução de diferentes modalidades 
de cooperação internacional com o exterior tem sido objeto de intercâmbio com 
contrapartes estrangeiras em diversos foros no exterior. Movem-nos dois objetivos, 
quais sejam, o de colaborar na consolidação das práticas associadas à diversidade 
do intercâmbio entre países em desenvolvimento e o de contribuir para a evolu-
ção da cooperação internacional a partir do enriquecimento de sua base política, 
conceitual e operacional, proporcionado pelas características singulares das relações 
horizontais entre países em desenvolvimento. 

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), que tem o mandato legal de co-
ordenar a cooperação internacional como ação integrada à diplomacia brasileira, tem 
realizado esforços significativos em prol da consolidação de uma política governamental 
específica para esse amplo rol de intercâmbios, o que inclui a proposição de uma série 
de novos instrumentos de trabalho e a consolidação das normas que regem o setor.  
As medidas ora em gestação para o fortalecimento da Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC), que em 2017 comemora seus trinta anos de criação, integram essa agenda.



Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (2011-2013)12 | 

As informações levantadas e organizadas pelo Ipea para a elaboração desta 
publicação demonstram o empenho e o firme compromisso das instituições 
brasileiras que atuam na Cooperação Sul-Sul em construir relações de parceria 
efetivamente alinhadas às prioridades nacionais de desenvolvimento dos países 
parceiros do Brasil. A cooperação brasileira busca conceber, de forma conjunta 
e participativa, iniciativas de natureza estruturante, cuja execução dá-se em total 
respeito às características nacionais de cada país. A eficácia dessa forma de atuar 
evidencia-se nos resultados alcançados em diversos campos, dentre os quais a se-
gurança alimentar e o combate à fome, o desenvolvimento agrícola, a educação, 
a saúde, as políticas de desenvolvimento e inclusão social e o desenvolvimento de 
capital humano, pautas que dão robustez adicional à política externa brasileira. 
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