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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo comparar os instrumentos clássicos 

de cooperação técnica da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e a Plataforma 

África-Brasil de Inovação Agropecuária. A concepção da Plataforma surgiu no 

âmbito das discussões sobre maneiras para se aperfeiçoar e tornar mais efetiva a 

cooperação Sul-Sul. Essa estratégia é um mecanismo arquitetado para agrupar 

pesquisadores e técnicos africanos e brasileiros em um esforço conjunto na busca 

por soluções para problemas que atingem a agricultura africana. Um ponto 

diferencial em relação a essa iniciativa é o uso de uma página eletrônica como 

principal mecanismo operacional da Plataforma África-Brasil de Inovação 

Agropecuária que permite uma maior interação e comunicação entre os 

pesquisadores do Brasil e os pesquisadores do continente africano. A coleta e 

análise de dados foram realizadas através do questionário aplicado por Buso (2011) 

aos pesquisadores africanos e brasileiros da Plataforma África-Brasil, do 

questionário aplicado aos representantes dos parceiros da Plataforma África-Brasil e 

ao questionário aplicado aos pesquisadores responsáveis por dois projetos 

selecionados da ABC e dois da Plataforma. No final desse trabalho nota-se que 

apesar da Plataforma África-Brasil apresentar uma evolução dos instrumentos 

clássicos de cooperação devido ao fator inovação, as pessoas se mostram não 

preparadas para usar diferentes tecnologias sem ser o e-mail. 

Palavras-chave: 

Cooperação Sul-Sul. Plataformas Colaborativas. Inovação. Agência Brasileira de 
Cooperação. Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária. 
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INTRODUÇÃO 

A cooperação técnica representa nos dias atuais uma estratégia capaz de 

produzir impactos positivos sobre a população, alterar e elevar níveis de vida, 

promover o crescimento sustentável e o desenvolvimento social. Além de ser um 

importante instrumento de desenvolvimento, busca também auxiliar o país a 

promover mudanças estruturais no seu sistema produtivo e superar restrições que 

dificultam seu crescimento. Apesar desses benefícios, o modelo de cooperação 

usado hoje apoia na maioria das vezes projetos pontuais em alguns países, e não 

projetos abrangentes que envolvem, por exemplo, a participação de vários países 

africanos.  

Antes do lançamento da Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária 

as agências internacionais de cooperação quanto o governo brasileiro, assim como 

entidades como a Embrapa, buscavam um novo modelo de cooperação para 

transcender a prática então adotada de transferir conhecimentos e tecnologia e 

prestar assistência aos países africanos. O problema era como atender a 

necessidade de cooperação com os países africanos, abrangendo o conjunto do 

continente, e não apoiando projetos pontuais em alguns países. 

Várias premissas foram traçadas, uma nova estrutura foi desenhada, uma 

estratégia inovadora de cooperação Sul-Sul para promover pesquisa e inovação 

agropecuária entre Brasil e África foi criada. A Plataforma África-Brasil de Inovação 

Agropecuária foi lançada em 2010, em Brasília, no Diálogo Brasil-África em 

Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural, proposto pelo 

Ministério das Relações Exteriores (MRE). Essa iniciativa segundo Argollo (2011) foi 

concebida como um mecanismo capaz de envolver, de forma rápida, eficiente e sem 

grandes custos, pesquisadores e técnicos brasileiros e africanos unidos em um 

esforço conjunto para solucionar os problemas da agricultura africana.   

Alicerçada na internet, em uma plataforma virtual, a arquitetura desenhada 

conquistou rapidamente o apoio de organizações africanas e organismos 

internacionais como Banco Mundial, DFID, IFAD e FARA.  Essa iniciativa é 

inovadora devido à sua capacidade de mobilização e interação e pelo fato de colocar 

a Embrapa como parceira e não mais como doadora ou repassadora de 
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conhecimento e inovação técnica e por utilizar uma página eletrônica (www.africa-

brazil.org) como ponto principal de interação entre os participantes. Todos os 

contatos entre brasileiros e africanos, discussão, esclarecimento e encaminhamento 

são feitos por intermédio desse website. O autor acrescenta que não se trata de 

transferir tecnologia e prestar assistência técnica simplesmente, mas de dialogar e 

somar competências para desenvolver estudos adaptativos de soluções aplicadas 

no Brasil e pesquisa inovadora de interesse comum.  

A evolução da cooperação técnica internacional iniciou-se no período pós-

guerra, onde a Cooperação Técnica Internacional ultrapassaria o discurso e levaria 

as ações concretas. É importante ressaltar que no momento da criação da Liga das 

Nações, em 1919, já se cogitava o uso da cooperação entre países, mas como 

instrumento de manutenção da paz e da segurança. No entanto, as primeiras 

iniciativas na área de cooperação internacional, como mecanismo auxiliar do 

desenvolvimento, se deram no final da Segunda Guerra Mundial, em decorrência de 

várias conferências no cenário Mundial. O Acordo de Bretton Woods (1944), por 

exemplo, estabeleceu a criação de duas importantes instituições: o Fundo Monetário 

e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 1 que 

tinham como objetivo de promover a reconstrução e o desenvolvimento do mundo 

no pós-guerra. Outro exemplo foi a criação das Nações Unidas, proporcionando 

nesse período uma mudança de visão em relação ao desenvolvimento mundial, ao 

processo de institucionalização da cooperação internacional e aos mecanismos de 

construção de paz como prática regular entre países, aspecto que não se notava 

anteriormente. É comum classificar o quarto de século do pós II Guerra como de 

“anos dourados”, quando foram implementadas políticas como o Plano Marshall, 

considerado por Landau (2008) o maior plano de cooperação internacional até então 

formulado e que teve como objetivo a reconstrução da Europa Ocidental.  

Do outro lado do Atlântico, o Tratado Interamericano de Assistência 

Recíproca (Tiar) teve por objetivo central a segurança na América Latina e Caribe, 

uma época em que a guerra fria se tornava um fator condicionante na política 

                                                           
1 BIRD, mais tarde dividido entre o Banco Mundial e o Banco para Investimentos Internacionais. 

Essas organizações tornaram-se operacionais em 1946, depois que um número suficiente de países 
ratificou o acordo. 
 

 

http://www.africa-brazil.org/
http://www.africa-brazil.org/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/1946
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internacional. Na IX Conferência Interamericana (1948), realizada em Bogotá, 

estruturou-se a Organização dos Estados Americanos (OEA), na qual já se 

prenunciava a cooperação econômica como mecanismo essencial para garantir o 

bem-estar dos povos do continente, estabelecendo também o Conselho 

Interamericano Econômico e Social com o fim de promover a cooperação efetiva 

entre seus membros (ARRIGHI, 2004).  

Nesse sentido amplo, pode-se dizer que desde 1889, com a Primeira 

Conferência Internacional Americana, realizada em Washington, pode-se falar no 

surgimento de um Sistema Interamericano. De fato, Segalin e Segala (2012) 

afirmam que foi a primeira vez que os países da região se reuniram na busca de um 

ideário comum, com objetivo de se tornar pacífico e buscar um maior 

desenvolvimento para o continente através de meios pacíficos de solução de 

controvérsias e da cooperação econômica entre os Estados americanos. Por outro 

lado, também pode-se dizer que desde a criação da OEA, tenta-se estreitar os 

vínculos econômicos dos países membros e diminuir a dependência dos Estados 

Unidos (ARRIGHI, 2004). 

A preocupação em conceituar a definição de cooperação técnica internacional é 

tarefa indispensável na pesquisa e nem sempre o conceito é universal.  O termo foi 

objetivo de várias modificações ao longo dos anos, evoluindo de acordo com o 

entendimento das negociações internacionais e os novos atores internacionais.  

Qualquer que seja o entendimento, a cooperação técnica internacional é vista como 

um importante instrumento de promoção das relações externas de um país e de 

apoio ao seu desenvolvimento. Além de despertar grande interesse num amplo 

segmento da sociedade, incluindo setores governamentais, ONG's e o público em 

geral, por possibilitar um acesso mais ágil a tecnologias, conhecimentos, 

informações e capacitação.  

A primeira definição para a expressão cooperação técnica internacional foi 

conhecida como assistência técnica onde foi estabelecida na Resolução n0 200 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas de 1948, onde afirmam ser: 

 

 



4 
 

A transferência não comercial de técnicas e conhecimento, através da 
execução de projetos em conjunto, envolvendo peritos, treinamento de 
pessoal, material bibliográfico, equipamentos, estudos e pesquisa entre 
atores de nível desigual de desenvolvimento (prestador e receptor). 
(VALENTE, 2010, pag. 63).  

 

A noção de CTI que prevalecia no sistema internacional até a década de 

sessenta supunha a existência de partes desiguais: um doador, fonte principal dos 

recursos e fonte do conhecimento técnico, e um recipiendário passivo desses 

recursos e técnicas. Essa relação segundo Cervo (1994) somente poderia dar-se 

entre países industrializados e países subdesenvolvidos. A reação a esse conceito 

primário de CTI esboçou-se na série das Conferências para o Desenvolvimento 

promovidas pela ONU nos anos sessenta (UNCTAD, Década do Desenvolvimento). 

Entre 1967 e 1970 chegou-se a um "consenso", definido dessa forma pela 

Resolução 2688 da Assembleia Geral de 1970. Evoluía-se, então, de assistência 

técnica internacional para a cooperação técnica internacional. Atualmente a Agência 

Brasileira de Cooperação define a cooperação técnica2 como um: 

 

Importante instrumento de desenvolvimento, auxiliando um país a promover 
mudanças estruturais nos seus sistemas produtivos, como forma de superar 
restrições que tolhem seu natural crescimento. Os programas 
implementados sob sua égide permitem transferir conhecimentos, 
experiências de sucesso e sofisticados equipamentos, contribuindo assim 
para capacitar recursos humanos e fortalecer instituições do país receptor, a 
possibilitar-lhe salto qualitativo de caráter duradouro. 

 

A institucionalização da cooperação técnica para o desenvolvimento começou 

a se intensificar no final dos anos 1960, quando foram criadas e consolidadas bases 

normativas e institucionais, precisamente com arranjos multilaterais e bilaterais. 

Valente (2010) afirma que a concepção e institucionalização das políticas para o 

desenvolvimento tem origem nos países centrais, principalmente nos Estados 

Unidos, país que assumiu liderança política e econômica no pós-guerra.  

 Na Conferência da ONU sobre CTPD de 1978, 138 países adotaram o Plano 

de Ação de Buenos Aires, que estabeleceu o quadro conceitual e operacional da 

                                                           

2 ABC. Cooperação Técnica: Histórico da Cooperação Técnica Brasileira. Disponível em: 
<http://www.abc.gov.br/ct/introducao.asp>.  Acesso em: 01 abr. 2012. 
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Cooperação para o Desenvolvimento (CTPD). Nessa mesma Conferência se 

estabeleceu o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) órgão 

coordenador das ações da CTPD, responsável por promover suporte financeiro. 

Esse tipo de cooperação serve como um meio para fomentar uma cooperação mais 

efetiva e ampla entre os países em desenvolvimento. É importante lembrar que a 

CTPD não substitui os programas tradicionais de cooperação, fossem bilaterais ou 

multilaterais, mas a eles se acrescentaria. Essa denominação ocorreu devido ao 

acúmulo de experiências positivas dos países em desenvolvimento, passíveis de 

serem transferidas para outros países com problemas semelhantes.3  

A cooperação técnica no Brasil é desenvolvida segundo duas vertentes: a 

cooperação horizontal, entre países em desenvolvimento e a cooperação recebida 

do exterior. De acordo com a definição da Agência Brasileira de Cooperação, a 

Cooperação para o Desenvolvimento (CTPD) ou horizontal refere-se à técnica 

implementada pelo Brasil com outros países em desenvolvimento, por meio da qual 

é promovido o adensamento de suas relações e o estreitamento dos seus laços 

políticos e econômicos. Por outro lado, a cooperação recebida do exterior abrange 

as cooperações técnicas bilaterais e multilaterais, e busca a internalização de 

conhecimentos técnicos disponibilizados por organismos internacionais (cooperação 

multilateral) e por países mais desenvolvidos (cooperação bilateral), dentro da ótica 

de aceleração do processo de desenvolvimento nacional. O poder das atividades de 

cooperação internacional, tanto prestada como recebida, está na possibilidade de 

transformar os conhecimentos transmitidos em resultados políticos e econômicos 

para o Brasil.  

Tal esforço de cooperação tem sido importante nas relações do Brasil com os 

países da América Latina e Caribe e África. Berndt (2009) afirma que o perfil do 

Brasil como receptor de ajuda internacional tem se transformado, em direção a um 

perfil de doador. A atuação do Brasil vem se destacando internacionalmente, sendo 

conhecida mesmo como liderança importante entre os países com grande influência 

sobre as mudanças do sistema de cooperação para desenvolvimento. 

                                                           

3 ABC. Cooperação Técnica: Histórico da Cooperação Técnica Brasileira. Disponível em: 

<http://www.abc.gov.br/ct/introducao.asp>.  Acesso em: 01 abr. 2012. 
 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=PNUD+&source=web&cd=8&ved=0CGEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrograma_das_Na%25C3%25A7%25C3%25B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento&ei=bK6FT6r5EsmUtweFraT4Bw&usg=AFQjCNHSX9nZPMT3KyTbEcKPTPC4IdlQJw
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A evolução da atuação brasileira no cenário internacional na área de cooperação 

internacional é importante ser destacada para entendermos o ponto de partida dessa 

trajetória. Desde o período colonial até 1930, o Brasil centrou sua atividade 

econômica na produção de produtos de bens primários para exportação, uma 

atividade dependente dos altos e baixos do mercado mundial. Este modelo se 

esgotou em consequência da crise econômica mundial, que afetou profundamente 

as exportações do Brasil em decorrência da crise desencadeada a partir da quebra 

da Bolsa de Nova Iorque em 1929. 

Nos anos 30, o modelo agrário-exportador foi substituído pelo modelo nacional-

desenvolvimentista, quando Getúlio Vargas sobe ao poder e inicia o período de 

industrialização no Brasil. Nesse período, Vargas buscava promover suas 

necessidades de modernização num mundo polarizado entre os países do eixo e os 

Estados Unidos: 

O Brasil fez jogo duplo em relação aos Estados Unidos e a Alemanha, no 
período que antecede a Segunda Guerra, com a finalidade de barganhar. 
Tal jogo fora-lhe facilitado pela crescente participação alemã no comercio 
exterior braseiro no período de 1934 a 1938, concomitantemente com o 
declínio da presença tanto norte-americana quanto inglesa nas compras e 
vendas do país (CERVO; BUENO, 2010, pag. 234). 

 

 O abandono do Brasil desse posicionamento ambíguo foi interrompido só no 

final dos anos 30, quando os Estados Unidos pressionam e oferecem vantagens 

significativas ao Brasil por um posicionamento mais definido, abandonando a 

equidistância e substituindo pelo alinhamento com os Estados Unidos. 

Até o fim da década de 50, as relações exteriores do Brasil eram voltadas 

prioritariamente, para os EUA, mas na medida em que essa relação se mostrava 

insuficiente como apoio ao desenvolvimento industrial, a política externa brasileira 

viu-se obrigado a alterar o seu perfil.  

De acordo com Vizentini (1999), a falta de uma resposta positiva por parte 

dos Estados Unidos convenceu lideranças brasileiras da época da necessidade de 

ampliar os vínculos internacionais do Brasil. Fazia-se necessário atuar num plano 

mundial, escapando à dependência hemisférica frente aos EUA. Esse processo só 

se configurou de forma explícita em nossa agenda diplomática com a Política 

Externa Independente (PEI) de Jânio Quadros e João Goulart, entre 1961 e 1964: 
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Diferente da OPA de Juscelino Kubitschek, que priorizava o contexto 
hemisfério- A PEI partia de uma visão universal, embora sem descurar do 
regional: possui um caráter pragmático, pois buscava os interesses dos 
países sem preconceitos ideológicos; e, para melhor consecução desses 
objetivos, adotava postura independente em face de outras nações que 
tinham relacionamento preferencial com o Brasil (CERVO; BUENO, 2010. 
pag.301). 
 
 

Foi nesse período afirma Berndt (2009) que a África, emerge pela primeira 

vez importante para o Brasil, em parte como desdobramento do movimento terceiro-

mundista de cooperação Sul-Sul e como mercado potencial para as exportações 

brasileiras de bens de consumo. No entanto, a PEI não seguiu adiante no governo 

João Goulart, pois, à medida que eram lançadas reformas estruturais e planos 

econômicos de origem do Estado, num ambiente de crescente deterioração 

econômica. 

O regime militar que ocorreu entre 1964 a 1985, trouxe consigo a aproximação 

dos Estados Unidos para a política externa, em conformidade com o 

desenvolvimento associado dependente conhecido anteriormente, junto à abertura 

para o capital estrangeiro. A década de 1964 a 1974, por outro lado, foi marcada 

pelas fronteiras ideológicas, a multilateralidade das relações exteriores e a busca do 

interesse nacional do desenvolvimento. Vizentini (1999) argumenta que o Brasil 

praticava, então, uma política exterior com o perfil de uma potência média.  

Com o fim dos governos militares morte de Tancredo Neves e ascensão de José 

Sarney à Presidência, teve início à Nova República (1985 – Presente) e, novamente, 

a política exterior do Brasil prosseguia voltada para questões econômicas em prol 

dos interesses internos. O governo de Itamar Franco lançou “a ideia do Brasil como 

país continental e global trader, política que aproximou Brasília a outras potências 

médias como China, Índia e Rússia” (BERNAL-MEZA, 2002, p.39).  

Nesse período a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) foi criada por meio do 

Decreto Nº 94.973, como parte integrante da Fundação Alexandre de Gusmão 

(FUNAG), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores (MRE).4 A sua criação em 

1987, ocorreu em um momento de mudanças fundamentais na orientação dada à 

cooperação para o desenvolvimento pelos organismos internacionais. A ABC é 

                                                           

4 ABC. Cooperação Técnica: Histórico da Cooperação Técnica Brasileira. Disponível em: 
<http://www.abc.gov.br/ct/introducao.asp>.  Acesso em: 1 abr.  2012. 
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coordenadora e responsável pelos programas e projetos, além de representante 

oficial do Governo nas ações de cooperação técnica orientada pela política externa 

do MRE e pelas prioridades nacionais de desenvolvimento. 

 A ABC tinha por finalidade inicial operar programas de cooperação técnica em 

todas as áreas do conhecimento, entre o Brasil e outros países e organismos 

internacionais. Essa finalidade estendeu-se em 1992 à administração dos projetos 

desenvolvidos com organismos internacionais passando a desenvolver sua ação em 

coordenação com o Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica 

do Ministério das Relações Exteriores. 

No governo Fernando Henrique Cardoso em 1996, a ABC deixou de ser um 

órgão vinculado à FUNAG e foi integrada à Secretária-Geral do Ministério das 

Relações Exteriores, por meio do Decreto nº 2070/96, passando dessa forma a 

constituir-se em órgão da Administração Direta. Essa nova condição permitiu a ABC 

a coordenar, negociar, aprovar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, a 

cooperação para o desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, recebida 

de outros países e organismos internacionais e entre o Brasil e países em 

desenvolvimento.5 Além disso, esse governo deu certa continuidade à política 

africana de Itamar. As relações com Norte e MERCOSUL tinham prioridade, mas 

algumas iniciativas de aproximação ocorreram, com a criação efetiva da CPLP6 em 

1996 e a aproximação da África do Sul após o Apartheid. 

A ascensão de Lula a presidência em 2003, marcou uma nova fase de 

aproximação com o continente africano. A criação do Fórum de Diálogo Trilateral 

Índia-Brasil-Africa (IBAS), nesse mesmo ano representou um passo significativo para 

uma política externa mais voltada para a cooperação Sul-Sul. Nos anos mais 

recentes Argollo (2011) menciona que o Brasil intensificou o foco da cooperação 

com os países africanos em projetos estruturantes em vez de projetos pontuais. 

Segundo o autor os projetos estruturantes são considerados mais apropriados e 

                                                           
5 ABC. Cooperação Técnica: Histórico da Cooperação Técnica Brasileira. Disponível em: 
<http://www.abc.gov.br/ct/introducao.asp>.  Acesso em: 1 abr.  2012. 
6 Criada oficialmente 1996, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, congrega os 
sete países do globo de língua oficial portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Nos estatutos a CPLP é definida como “o foro 
multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua, político-diplomático e da 
cooperação entre os seus membros” particularmente  nos domínios econômico, social, cultural, 
jurídico, técnico-científico e interparlamentar. 
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capazes de promover mais benefícios devido ao fato de criar mecanismos 

permanentes, produzindo resultados mais consistentes e douradores.  

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vinculada ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é uma das principais instituições 

protagonistas da cooperação entre Brasil e África na área agrícola, atuando 

atualmente em 18 países africanos. A Embrapa foi criada há 39 anos e possui 

atualmente 42 unidades descentralizadas, distribuídas pelo território brasileiro e três 

laboratórios virtuais7, sendo um nos Estados Unidos, uma na Europa e outro na 

Ásia. A empresa tem como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade 

brasileira. 

A sua atuação tem sido intensa na área das relações internacionais desde sua 

criação ate os dias atuais.  É importante destacar que essa atuação se intensificou 

ainda mais no governo Lula, com a política externa de privilégio às ações de 

fortalecimento à cooperação com países em desenvolvimento. Marin (2009) afirma 

que desde o início de sua administração, em 2003, representações voltadas para a 

cooperação foram abertas na América do Sul e na África por organismos como a 

Embrapa e a FioCruz. A autora afirma que a ordem de Brasília é a 

internacionalização.   

Um exemplo da ação da internacionalização da Embrapa foi a criação de um 

escritório, Embrapa África, inaugurado em 2006, na cidade de Acra, capital de Gana 

que proporcionou o fortalecimento de um extenso programa de cooperação científica 

e tecnológica com diversos países do continente por meio do compartilhamento de 

conhecimentos e de experiências no campo da transferência de tecnologia.    

Segundo Lobo (2010) a Embrapa África coordena e monitora as atividades e 

projetos de cooperação com os países do continente africano, interage com 

governos e entidades locais e articula-se com o suporte técnico e científico dos 

quarenta e cinco centros de pesquisa com mais de dois mil pesquisadores da 

empresa no Brasil. As atividades da Embrapa podem ser operacionalizadas por 

                                                           
7 Para intensificar a cooperação científica e tecnológica com outros países, a Embrapa começou em 
1998, a implantar laboratórios virtuais no exterior (Labex). É interessante observar que a 
internacionalização da Embrapa em termos formais governamentais somente veio a ocorrer em 
setembro de 2010, quando um ato do governo alterou a lei n0 5.851 que criou a Embrapa, conferindo 
respaldo oficial para exercer atividades fora do território brasileiro. 
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meio de projetos de cooperação técnica pontuais, cursos, capacitações e estudos 

estratégicos, projetos estruturantes ou por meio da Plataforma África-Brasil de 

Inovação Agropecuária.     

 A concepção da Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária surgiu no 

âmbito das discussões sobre o que fazer para aperfeiçoar e tornar mais efetiva a 

cooperação Sul-Sul. A Plataforma foi concebida como um mecanismo capaz de 

envolver, de forma rápida, efetiva, eficiente e sem grandes custos, brasileiros e 

africanos, propiciando-lhes meios para atuar em parceria na busca de soluções para 

problemas do campo. Esse mecanismo segundo Argollo (2010) foi criado para 

mobilizar todo o continente africano em projetos com foco no atendimento às 

demandas de fortalecimento da agropecuária via transferência de tecnologia. Essa 

estratégia é um mecanismo arquitetado para agrupar pesquisadores e técnicos 

africanos e brasileiros em um esforço conjunto na busca por soluções para 

problemas que atingem a agricultura africana com a diferença de que a ação não se 

trata de transferir tecnologia e prestar assistência técnica simplesmente, mas sim 

atuar em parceria com pesquisadores do continente africano. Um ponto diferencial 

dessa iniciativa é o uso do website como principal mecanismo operacional da 

Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária. Essa ferramenta permite uma 

maior interação e comunicação entre os pesquisadores do Brasil e os pesquisadores 

do continente africano.  
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1. OBJETIVOS  

O objetivo dessa pesquisa é apresentar os instrumentos clássicos de 

cooperação técnica, tomando como exemplo, a Agência Brasileira de Cooperação e 

a Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária e analisar comparativamente 

qual deles tem obtido um melhor resultado como instrumento de cooperação técnica. 

Nesse sentido, esse trabalho vai procurar descrever os objetivos, a iniciativa, a 

governança e a funcionalidade da Plataforma África-Brasil; comparar os 

instrumentos de cooperação técnica da ABC e a Plataforma e discutir a sua 

eficiência real e potencial. Foram preparados três questionários: o primeiro 

elaborado por Buso (2011), o segundo enviado aos parceiros da Plataforma África-

Brasil e terceiro questionário aplicado aos pesquisadores responsáveis pelos 

projetos da ABC e da Plataforma. Ao longo da discussão serão analisadas a 

complexidade, a burocracia e a transparência dos instrumentos de cooperação 

técnica da ABC e a Plataforma África-Brasil. 

A hipótese implícita neste trabalho é a de que a Plataforma África-Brasil 

constitui uma evolução dos instrumentos clássicos de cooperação da ABC tornando- 

os mais compatíveis com as demandas do mundo atual. Esse caráter mais atual 

aparece nas iniciativas inovadoras da Plataforma como a página eletrônica África-

Brasil - ferramenta importante de interação e diálogo entre os participantes, e o 

Forum, instrumento inovador e importante na estratégia de continuidade do diálogo 

que tem como objetivo ampliar a compreensão dos participantes em relação à 

Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuário.   
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2. INTERPRETAÇÃO ANALÍTICA E TEÓRICA  

Essa etapa do trabalho busca explicar as teorias que melhor explicam o 

porquê da Plataforma África-Brasil constituir uma evolução dos instrumentos 

clássicos de cooperação da ABC tornando-os mais compatíveis com as demandas 

do mundo atual. As teorias que melhor explicam essa evolução são teorias que dão 

um maior enfoque as instituições, atores e regimes do cenário mundial como o 

pluralismo, globalismo e construtivismo.  

Este capítulo fornece a sustentação teórica que guiou a construção e o 

entendimento da pesquisa. A cooperação internacional principal elemento discutido 

nessa pesquisa é vista de diferentes formas por diferentes correntes teóricas. 

Atualmente, é comum recorrer a enfoques ignorados pelas perspectivas tradicionais 

para analisar questões de relações internacionais e salientar as dimensões da 

cultura e das identidades. Com a crescente complexificação das relações 

internacionais, as formas de explicar a realidade se diversificaram. Nesse sentido 

parece oportuno discutir como a cooperação técnica internacional pode ser 

interpretada a luz desse debate.  

Ao longo dos anos 1970 começaram a surgir teorias que enfatizam a questão 

das instituições e dos diferentes atores no cenário internacional. Essas novas teorias 

surgiram devido a críticas ao Realismo, tem como premissa básica a defesa do 

interesse nacional, a preservação e a permanência do Estado como ator principal 

nas relações internacionais. Segundo Waever (1996) nos anos 70, o realismo sofreu 

várias críticas principalmente, quanto ao fato de não dar importância suficiente à 

economia, de não aceitar a interação entre o espaço doméstico e o espaço 

internacional, e por não aceitar outros atores, fora o estado, nas relações 

internacionais. As críticas ao realismo vieram de vários campos na busca de mais 

cientificidade.  

Devido às criticas as escolas tradicionais, nos anos 80 houve uma 

reformulação do realismo em neorealismo e do liberalismo em neoliberalismo. A 

cooperação foi um dos pontos tratados na síntese Neo-Neo. Apesar das teorias 

tradicionais como o realismo e o idealismo/liberalismo terem sido reformuladas as 

novas abordagens neorealistas e neoliberais segundo Maciel (2009) ainda não 

conseguiam dar conta de elucidar as relações vigentes no ambiente internacional 

isoladamente só quando relacionadas e contrapostas conseguiam se aproximar 
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mais das motivações que impulsionam os atores do sistema internacional a agirem 

de determinada forma.  

As reflexões desses autores tinham como base empírica, algumas significativas 

mudanças, que ocorriam no sistema internacional, dentre as quais, destacavam-se o 

abandono do padrão-ouro de Bretton Woods; o primeiro choque do petróleo; o fim da Guerra 

do Vietnã e o colapso do Bloco Soviético. Depois dos anos 80, Marques (2003) afirma 

que a cooperação passou então a ser utilizada para promover a democracia e os 

direitos humanos. A autora acrescenta que devido ao impacto produzido por esses 

acontecimentos, denotadores da perda relativa do poder dos Estados Unidos e, 

simultaneamente, da importância crescente dos fatores econômicos nas relações 

internacionais, ambos argumentavam que já não era mais possível pensar o sistema 

internacional exclusivamente do ângulo da segurança, como o faziam os Realistas.  

 O Pluralismo, por exemplo, acreditava que o Estado e outros atores não-

estatais eram  importantes nas Relações Internacionais pois o Estado não é unitário 

e nem racional. Eles argumentam que a agenda internacional é extensiva e a 

participação de outros atores nas relações internacionais é essencial para o bom 

funcionamento do sistema. Essa abordagem se opõe as perspectivas realistas, pois 

enxergam as relações internacionais com uma multiplicidade de atores, como os 

Estados, as organizações internacionais, as empresas transnacionais e os 

indivíduos. 

A corrente da Interdependência Complexa foi categorizada por Viotti e 

Kauppi8 pertencente à imagem Pluralista que surgiu a partir da ascendência de 

novos atores no cenário internacional e da necessidade de explicar melhor as 

relações internacionais. Os atores internacionais, governamentais e não 

governamentais sofrem diretamente o resultado da interdependência complexa.  O 

Estado deixou de ser o único ator capaz de produzir alterações e criar situações de 

dependência direta. As instituições multilaterais surgiam com objetivo de promover a 

cooperação entre os governos, a fim de melhorar a capacidade individual de cada 

um para lidar com um conjunto de problemas que unilateralmente seriam difíceis de 

solucionar. Tais instituições estabelecem normas e criam estruturas no seio das 

quais podem ser concretizados acordos entre governos. A interdependência 

                                                           
 8 VIOTTI, P; KAUPPI, M.  International Relations Theory: realism, pluralism and Globalism. 1987. 
New York: Basic Books.  
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complexa favorece a cooperação entre os estados, principalmente através das 

organizações mundiais que buscam estabilizar o cenário internacional, no entanto 

essa estabilização não significa uma perda de poder, mas sim uma mudança na 

forma de se lidar com ele.  Ou seja, na interdependência, o poder continua presente, 

mas não como poder bélico e sim como a habilidade de atingir objetivos através de 

outras formas. O que possibilita na visão de Keohane e Nye (1977) o alcance da paz 

por meio da cooperação é a crescente interdependência entre os estados. Esses 

autores criticaram a análise focada no poder e na segurança nacional que os 

realistas fazem das relações interestatais, propondo então um olhar mais amplo da 

realidade internacional, abrangendo as diversas forças transnacionais deixando essa 

realidade mais complexa.  

O Enfoque Globalista, surgiu nos anos 70, com perspectivas totalmente 

diferentes do Realismo e do Pluralismo com objetivo de analisar as Relações 

Internacionais dentro de um contexto global, com o propósito de estudar as razões 

do subdesenvolvimento de muitos países. Nesse enfoque são estudadas as 

relações de dominação dentro do âmbito internacional, com um propósito normativo. 

Segundo Viotti e Kauppi (1998), o Globalismo assume que o ponto de partida para a 

análise das Relações Internacionais deve ser o contexto global no qual o Estado e 

outros atores interagem de maneira diferente. De acordo com a Teoria da 

Dependência, que analisa as relações entre o norte e o sul, os Estados menos 

desenvolvidos encontram-se nesta condição não porque falharam em desenvolver o 

sistema capitalista ou porque são pouco integrados ao sistema econômico 

internacional, mas devido ao fato de que a própria economia capitalista de mercado 

que estabelece o relacionamento dos atores do sistema internacional. A razão é 

justamente o modo como eles foram integrados a este sistema com seus papéis 

definidos, principalmente como fornecedores de produtos primários, a estrutura da 

política econômica mundial tende a perpetuar a dominação do norte sobre o sul.  

A abordagem teórica construtivista de Alexander Wendt e John Ruggie, 

respectivamente, buscam ressaltar alguns pontos que as teorias tradicionais não 

conseguiam enxergar. A teoria construtivista foca na construção social da política 

internacional onde seu argumento centra na ideia de que: 
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 (i) a realidade é ‘socialmente construída; (ii) as estruturas são 

definidas, principalmente, por ideias compartilhadas, e não apenas 

por forças materiais; e (iii) as identidades e os interesses dos atores 

são construídos por aquelas ideias compartilhadas (WENDT, 

1999,pag.1). 

Ou seja, as ideias e normas têm um papel fundamental tanto na constituição 

da realidade e dos agentes, quanto na definição de identidades e interesses. Os 

atores estão imersos numa estrutura social que os constitui e que, por sua vez, é 

constituída, também, por esses atores no processo de interação. Wendt (1999) 

afirma que “são nossas ambições, medos e esperanças – as coisas pelas quais 

desejamos força material – que impulsionam a evolução social, e não as forças 

materiais por si”. A cooperação, a ajuda, a mobilização de outras nações é um 

sistema criada pelas pessoas, um mundo de consciência humana possuindo 

significado para as pessoas que organizam e que vivem nele e não um mundo de 

realidade externa confirma Jackson e Sorensen (2007).  

Nos dias de hoje é importante ressaltar a importância de cada teoria para a 

compreensão do Sistema Internacional. O mundo está mais complexo e a 

predominância de uma só visão se tornou inviável para compreensão da realidade. 

As perspectivas tradicionais como o realismo se viram insuficientes para 

compreender características de um mundo cada vez mais interdependente. As 

novas teorias trazem novas perspectivas e visões que ajudam a compreender a 

complexa realidade das relações internacionais. É nesse quadro que a evolução da 

cooperação técnica, vem desempenhando um papel de crescente relevância. As 

nações e as sociedades estão cada vez mais interconectadas em suas ações e em 

seus interesses sob inúmeras formas. A cooperação técnica deixou de ser um 

instrumento de aço dos Estados para tornar-se uma dimensão do modo de vida das 

sociedades. 
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3. BREVE HISTÓRIA DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO 

A cooperação técnica internacional esta presente no Brasil desde os anos 50 

com a criação da Comissão Nacional de Assistência Técnica (CNAT), composta por 

representantes governamentais da Secretária de Planejamento, do Ministério das 

Relações Exteriores e de Ministérios setoriais. O foco da cooperação a partir desse 

período foi apoiar a estruturação de instituições públicas federais e entidades 

nacionais especializadas em áreas então consideradas estratégicas para economia 

nacional, como exemplo a Embrapa, a Telebrás e o SENAI. É importante lembrar 

que nesse período os programas de cooperação técnica internacional eram 

financiados por recursos externos.  

No final dos anos 60, inicia-se uma ampla reforma institucional do sistema 

onde as competências básicas de cooperação técnica internacional foram 

centralizadas na Secretária de Planejamento da Presidência da República 

(SEPLAN) e no Ministério das Relações Exteriores (MRE), escolhidos como órgãos 

centrais responsáveis pela sua gestão. Esse sistema apresentava duplo comando, 

enquanto a Divisão de Cooperação Técnica do Itamaraty se encarregava dos 

aspectos políticos da cooperação técnica, a Sub-Secretária de Cooperação 

Econômica e Técnica Internacional (SUBIN) desempenhava as funções técnicas. 

Esse processo decisório acabava perdendo dinamismo e inviabilizado um serie de 

iniciativas. 

Nos anos 1970, o Brasil tornou-se inelegível para receber algumas 

modalidades de assistência, por ter ultrapassado determinado nível de renda per 

capita, tornando-se país de renda média.9 A demanda de países africanos e latino-

americanos pela cooperação técnica se intensificou nesse período. O país tinha 

interesse em responder a estas demandas e aumentar suas ações de CTI com os 

países do sul, mas a SUBIN, órgão subordinado ao Ministério de Planejamento, 

então responsável pela cooperação técnica brasileira, estava essencialmente 

voltado para a administração da cooperação recebida.  

                                                           
9 Período conhecido como "milagre econômico brasileiro" (1969-1973), à época de excepcional 
crescimento econômico ocorrido durante o Regime militar no Brasil. Nesse período áureo do 
desenvolvimento brasileiro em que, paradoxalmente, houve aumento da concentração de renda e da 
pobreza.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar_no_Brasil_%281964-1985%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o_de_renda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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 Ainda que a reforma tenha significado um grande avanço, já em 1984 

delineava-se a necessidade de uma nova revisão dos mecanismos de gestão do 

sistema. Não existia no Brasil, portanto, um sistema autônomo de CTI:  

Uma vez que todos os órgãos que dela se ocupavam também se 
ocupavam de alguma outra modalidade de cooperação internacional, 
tais como a cooperação financeira, econômica, empresarial, 
comercial, científica, acadêmica ou tecnológica (CERVO, 1994, pag. 
48). 

Somente em 1987 criou-se por meio do Decreto nº 94.973, a Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC) no âmbito do MRE, extinguindo tanto a SUBIN 

quanto a Divisão de Cooperação Técnica do Itamaraty. Essa iniciativa segundo a 

ABC representou um avanço no sentido de dotar o país de uma Agência 

especializada em CTI, unificando as funções técnica e de política externa. Foi 

também uma resposta à necessidade de maior institucionalização e maior diálogo da 

CTPD com a política externa brasileira. Cervo (1994) afirma que entre 1960 e 1990 o 

Brasil passou de receptor para prestador de cooperação internacional, 

assemelhando aos países desenvolvidos, período em que a cooperação foi utilizada 

para ampliar e fortalecer os interesses externos do país.  

Em 1996, a ABC foi integrada à Secretária-Geral do Ministério das Relações 

Exteriores, por meio do Decreto nº 2070/96, passando a constituir-se em órgão da 

Administração Direta, com a finalidade de coordenar, negociar, aprovar, acompanhar 

e avaliar, em âmbito nacional, a cooperação para o desenvolvimento em todas as 

áreas do conhecimento, recebida de outros países e organismos internacionais e 

entre o Brasil e países em desenvolvimento. 10 

 A Agência é formada por sete coordenações, duas delas ligadas à 

cooperação passiva (multilateral e bilateral, em que o Brasil é somente receptor), 

três delas temáticas (CGMA, CGDS, CGTI)11, uma delas administrativa e outra 

voltada às relações com países em desenvolvimento. 

                                                           
10  Informação disponibilizada no website da ABC <http://www.abc.gov.br/abc/historico.asp>. 
11 CGMA (Coordenação-Geral de Cooperação Prestada nas Áreas de Agropecuária, Energia, 
Biocombustíveis e Meio Ambiente), CGDS (Coordenação-Geral de Cooperação Prestada nas Áreas 
de Saúde, Desenvolvimento Social, Educação e Formação Profissional) e CGTI (Coordenação-Geral 
de Cooperação Prestada nas Áreas de Tecnologia da Informação, Governança Eletrônica, Defesa 
Civil, Urbanismo e Transporte). 
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3.1. Tipo de Cooperação 

A cooperação técnica coordenada pela ABC assume duas vertentes: 

cooperação Sul-Sul (prestada pelo Brasil) e cooperação recebida (multilateral e 

bilateral). A seguir estão descritas o que é e como funciona a cooperação Sul-Sul, 

cooperação bilateral e cooperação multilateral. 

Cooperação Sul-Sul 

A cooperação técnica entre países em desenvolvimento (CTPD) ou 

cooperação horizontal é considerada parte da Cooperação Sul-Sul e refere-se à 

cooperação técnica implementada pelo Brasil com outros países em 

desenvolvimento, por meio da qual é promovido o adensamento de suas relações e 

o estreitamento dos seus laços políticos e econômicos. Segundo a ABC, o Brasil 

possui um importante acervo de conhecimentos técnicos e soluções imaginativas 

que podem ser aplicados em países com carência de recursos e de “know-how”. 

Para o Brasil em particular, as semelhanças econômicas, culturais e de recursos 

naturais com os países da America Latina e da África facilitam a transferência de 

conhecimento nos projetos de cooperação técnica internacional.  

De acordo com a ABC, o Brasil mantém relações de cooperação técnica com a 

América Latina, Caribe e África, com atuações pontuais na Ásia (Timor-Leste, 

Afeganistão e Uzbequistão), Oriente Médio (Líbano e Territórios Palestinos) e 

Oceania. Em 2008, a ABC aprovou e coordenou a execução de 236 projetos e 

atividades pontuais de cooperação técnica Sul-Sul, beneficiando 58 países em 

desenvolvimento. 

Cooperação Bilateral 

 
A cooperação técnica recebida bilateral é a cooperação entre o governo brasileiro 

e outros governos, formalizados por intermédio de tratados internacionais 

denominados, geralmente, Acordos Básicos de Cooperação Técnica, ou Acordos de 

Cooperação para o Desenvolvimento. Os principais parceiros da cooperação 

bilateral com o Brasil são: Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, Itália, 

Espanha e EUA.  
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Os programas e projetos de cooperação técnica bilateral são estruturados com 

base em serviços de consultorias prestadas por peritos externos, treinamentos, 

seminários e outros eventos de capacitação e disseminação de informações. Mais 

recentemente, o setor de cooperação bilateral da ABC tem atuado na negociação de 

parcerias trilaterais12 com governos de países doadores, para a ampliação da 

cooperação Sul-Sul em beneficio de países em desenvolvimento. Os projetos são 

em geral negociados por três partes, cabendo ao Brasil o papel de mediador entre 

os interesses do receptor e do financiador. A figura 1 configura essa relação. Esse 

modelo começou a ser adotado pela ABC devido à escassez de recursos financeiro. 

 De acordo Berndt (2009) esse modelo triangular demonstra a credibilidade 

que passou na cooperação recebida para prestada, e também demonstra o papel 

singular que o Brasil tem dentro do sistema internacional de cooperação para o 

desenvolvimento.  

                       

 

                       Financiador  

 

 

  

                      Brasil                         País destinatário 

Figura 1. Cooperação Técnica Triangular 
Fonte: Berndt (2009) 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
12 De acordo a ABC, a cooperação trilateral envolve uma parceria clara entre três parceiros, o que 
representa a junção das forças de dois países a fim de contribuir para solucionar os desafios de 
desenvolvimento de um terceiro país. Cada um dos países traz para o projeto os seus 
conhecimentos, a sua experiência e os seus recursos. 
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Cooperação Multilateral 

A cooperação multilateral segundo a ABC é aquela desenvolvida entre o 

Brasil e organismos internacionais13 com mandato para atuar em programas e 

projetos de desenvolvimento social, econômico e ambiental. O objetivo desse 

relacionamento é o de gerar e/ou transferir conhecimentos, técnicas e experiências 

que contribuam para o desenvolvimento de capacidades nacionais em temas 

elencados como prioritários pelo Governo brasileiro e sociedade civil. A execução 

dos projetos e demais atividades de cooperação multilateral envolvem a contribuição 

de insumos técnicos e financeiros mobilizados pelos organismos internacionais e 

pelas instituições nacionais, em diferentes proporções. É importante lembrar que 

toda e qualquer iniciativa de cooperação técnica tanto bilateral ou multilateral, entre 

o governo brasileiro, outros governos ou organismos internacionais só pode ser 

materializada se respaldada por acordo internacional, denominado de Acordos 

Básicos de Cooperação Técnica. 

A Cooperação Técnica Recebida Multilateral (CTRM) é a modalidade de 

cooperação com maior número de projetos executados no Brasil. Em dezembro de 

2006, a ABC contabiliza 438 projetos relacionados à Coordenação Geral de 

Cooperação Técnica Recebida Multilateral. 

 

 

 

                                                           
13 Os principais organismos internacionais que são parceiros do Brasil em acordos de cooperação 
técnica são: BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento; CEPAL - Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe; FAO - Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação; 
FLACSO - Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais; FNUAP - Fundo de População das 
Nações Unidas; HABITAT - Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos; IICA - Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura; OACI – Organização da Aviação Civil 
Internacional; OEA - Organização dos Estados Americanos; OEI – Organização dos Estados Ibero-
americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura; OIT – Organização Internacional do Trabalho; 
OIMT - Organização Internacional de Madeiras Tropicais; OMM - Organização Mundial de 
Meteorologia; OMPI - Organização Mundial de Propriedade Intelectual; OPAS/OMS - Organização 
Panamericana de Saúde / Organização Mundial de Saúde; OTCA - Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica; PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; UIT - União 
Internacional de Telecomunicações; UNODC – Escritório das Nações Unidas para o Controle 
Internacional de Drogas e Prevenção ao Crime; UNESCO - Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciências e Cultura; UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância; UNIFEM - Fundo 
de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher; UNIDO - Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Industrial; UNV - Voluntariado das Nações Unidas; UPU - União Postal 
Universal. 
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A figura 2 apresenta o número projetos por fonte externa, em dezembro de 

2006.  

 

  

 
Figura 2. Número de Projetos por fonte externa 
Fonte: ABC.    

3.2. A Importância de Projetos de Cooperação Técnica Internacional  

Os projetos de cooperação são um dos instrumentos mais importantes para 

se aperfeiçoar a cooperação técnica internacional, pois é por meio dele que são 

transmitidas informações básicas sobre os objetivos a serem atingidos, os meios 

necessários e os prazos de execução previstos. Esse é um instrumento básico para 

análise e avaliação de um pedido de cooperação técnica. Os projetos se dão em 

áreas também variadas, desde questões como aviação civil, tecnologia até todas 

aquelas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, como educação, meio 

ambiente e combate a pobreza. É fundamental, portanto, que as proposições 

contidas no Projeto de Cooperação Técnica (PCT) sejam formuladas claramente e 

estruturadas de uma maneira lógica.  A definição de projeto segundo o Manual de 

Formulação de Projetos de Cooperação Técnica Internacional é:  

 

Caracterizado como o trabalho em comum entre instituições, 
geralmente constituído de um conjunto de atividades que visam à 
transferência, a absorção e o desenvolvimento de conhecimentos 
específicos.  
 

Neste sentido, as atividades destinadas a garantir esse fluxo e geração de 

conhecimento, são realizadas por meio da utilização de consultoria especializada; da 
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formação e treinamento de recursos humanos e complementação da infra-estrutura 

da instituição executora, necessária à realização dos trabalhos previstos, incluindo a 

alocação de equipamentos, de material bibliográfico e de aparelhos e instrumentos 

de laboratório.  

O acompanhamento pela ABC dos projetos assume importância fundamental 

nesse processo que, encontra, no entanto, limites materiais e humanos para uma 

análise mais eficiente. A seguir estão descritas os processos para se chegar à 

elaboração de um projeto de cooperação técnica.  

 

O Plano de Desenvolvimento da Cooperação Técnica Internacional 

O Plano de Desenvolvimento é um o documento que contém os estudos e as 

pesquisas prévias, necessárias à identificação dos problemas a serem resolvidos; a 

definição dos objetivos (diretrizes) e, as estratégias (metas programas/projetos e os 

recursos necessários) para alcançá-los. Para cada plano pode haver mais de um 

programa e projeto, ou seja, não há número previamente determinado de programas 

e projetos, isso dependerá das metas e objetivos que se pretende atingir. A figura 3 

ilustra os componentes do plano de desenvolvimento.  

 

 

 

                                                                               
 

 

 

Figura 3. Componentes do plano de desenvolvimento 
 
 

Elaboração dos Programas de Cooperação Técnica Internacional 

A concepção de um Programa de desenvolvimento segundo o Manual de 

Orientação14 da ABC inicia-se com a detecção de um ou de vários problemas que 

atingem determinado setor ou espaço e que interferem de forma negativa no 

                                                           
14  Informação disponível no Manual de orientação da ABC, Formulação de Projetos de Cooperação 
Técnica Internacional (PCT). 

        PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO  

                 PROJETO 1 

                 PROJETO 2  

                 PROJETO 3  

PROGRAMAS 
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processo de desenvolvimento. Em seguida, no sentido de modificar a realidade, 

definem-se os projetos a serem executados. Segundo a ABC, o Programa é 

entendido como uma aglomeração de subprojetos, que para sua adequada gestão, 

deve ser observado os mesmos princípios, regras e procedimentos aplicáveis à 

concepção, tramitação, aprovação, acompanhamento e avaliação de projetos de 

cooperação técnica.15  

Os programas têm por objetivo sistematizar o processo de planejamento e de 

aprovação de projetos. A decisão de se elaborar um documento de programa pode 

partir de um requisito interno do próprio organismo ou agência internacional 

cooperante, bem como por iniciativa do Governo brasileiro. É importante ressaltar 

que cada Programa deve constar as metas a serem atingidas e os prazos de 

execução; os recursos necessários e fontes de origem; e os parceiros institucionais 

e/ou da sociedade civil organizada. 

 

Elaboração de Projetos de Cooperação Técnica Internacional 

A elaboração, formatação e acompanhamento dos projetos de cooperação 

técnica internacional devem seguir algumas regras e procedimentos estabelecidos 

pela organização que irá gerir o acordo. Antes da elaboração do projeto torna-se 

necessário a definição e delimitação do tema ou do assunto objeto da pesquisa. No 

manual de Formulação de Projetos de Cooperação Técnica Internacional, a ABC 

repassa três questões básicas que deverão nortear todo o processo de elaboração, 

execução, avaliação e monitoramento do projeto: o que, por que, e quanto, ou seja, 

o seu objetivo; a sua justificativa e os recursos exigidos.  

Além dessas três questões básicas, o enquadramento de uma proposta de 

projeto é feita também por meio da verificação de quatro critérios: caracterização da 

proposta como uma ação de cooperação técnica e atendimento das diretrizes 

governamentais para a matéria; coerência com as políticas, planos e programas 

nacionais de desenvolvimento; elegibilidade programática; e adequação do conteúdo 

dos seus principais componentes.  

                                                           
15 Catálogo da ABC, Diretrizes para o Desenvolvimento da Cooperação Técnica Internacional 
Multilateral e Bilateral 2ª edição fevereiro de 2005. 
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A verificação desses critérios baseia-se em um roteiro de quesitos pré-

determinados utilizados pela ABC onde o PCT deve apresentar: o plano de trabalho 

elaborado, dados que especifiquem claramente a cooperação técnica proposta e 

informações sobre a instituição executora e os recursos que a mesma alocará para a 

execução do projeto.16 

 
O projeto de Cooperação Técnica (PCT) tem o seguinte roteiro: 

1. Identificação do projeto       

2. Justificativa                          

3. Objetivos e Resultados  

4. Plano de Trabalho 

5. Cooperação Externa Solicitada 

6. Contrapartida Oferecida 

 

Concepção de Projeto de Cooperação Técnica 

 No manual de orientação da ABC, são descritos os elementos constitutivos 

segundo o conceito de estrutura lógica, instrumento importante para a concepção do 

projeto.17 A metodologia de elaboração da estrutura lógica do projeto induz à 

exposição clara dos seus objetivos e ao estabelecimento das relações de causa e 

efeito entre as atividades a serem executadas e os resultados a serem alcançados. 

O ponto de partida para se definir a contribuição possível do projeto para a 

solução de determinado problema diz respeito à sua hipótese primordial, ou seja, se 

determinadas atividades forem implementadas, serão obtidos certos resultados. 

Uma segunda hipótese supõe que, se estes resultados forem alcançados, então 

ocorrerão determinadas mudanças estruturais e se atingirá o objetivo específico do 

projeto. Finalmente, supõe-se que se estas mudanças ocorrem o projeto estará 

contribuindo para que sejam atingidos determinados objetivos globais. Cadeia de 

hipóteses, que interliga as atividades a serem implementadas ao objetivo global 

pretendido, constitui a estrutura lógica do projeto que esta representada na figura 4. 

                                                           
16 Informação disponivel no Manual de orientação da ABC, Formulação de Projetos de Cooperação 
Técnica Internacional (PCT). 
17 Informações baseadas no Manual de orientação da ABC, Formulação de Projetos de Cooperação 
Técnica Internacional (PCT). 
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Figura 4. Estrutura Lógica do Projeto 
Fonte: Manual de orientação da ABC, Formulação de Projetos de Cooperação Técnica  
 
 
Figura 4. Estrutura lógica do Projeto 
Fonte: Manual de orientação da ABC 

 

Ciclo 

Os projetos costumam ser divididos em várias etapas para facilitar o seu 

entendimento e a sua gestão. Todo PCT segue um ciclo de projeto que corresponde 

às seguintes etapas: 18 

a) Negociação; 

b) Elaboração do PCT;  

c) Aprovação; 

d) Execução;  

e) Acompanhamento e avaliação do PCT; e 

f) Encerramento do PCT. 

O ciclo de projetos é composto de quatro núcleos interligados entre si: 

negociação, elaboração, execução e encerramento. Em torno do processo de 

                                                           
18 Informação retirada do catálogo Gestão de Projetos de Cooperação Técnica Internacional: A experiência do 

IICA no Brasil. Disponível em:< http://www.iica.org.br/Docs/Noticias/Livro_GestaoProjetosCoopTecnica.pdf>. 

Acesso em: 19 Abr. 2012. 

  

       

    Hipóteses /Expectativa    Elemento do Projeto          Indicadores 

Objetivo de 

Desenvolvimento 

Indicadores da contribuição 

para Objetivo de 

Desenvolvimento 
Se o objetivo específico é 

atingindo, contribui-se para o  

Objetivo de Desenvolvimento 

Indicadores do alcance do 

Objetivo Específico 

Objetivo específico 

Se os Resultados são 

alcançados, atinge-se o 

objetivo específico Indicadores do alcance dos 

resultados 

Resultados 

Se as Atividades são 

implementadas, os 

Resultados são alcançados 
Recursos humanos, matérias 

e tempo 

Atividades 

http://www.iica.org.br/Docs/Noticias/Livro_GestaoProjetosCoopTecnica.pdf
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negociação duas ações se destacam: a identificação de oportunidades e a troca de 

informações institucionais e legais. Ainda na fase de negociação do projeto, a 

instituição proponente deve indicar à ABC quem atuará como Diretor/a Nacional e 

Coordenador/a do projeto. As duas principais funções executivas na condução de 

um projeto devem manter vínculo funcional ou profissional com instituição executora 

do projeto. A instituição executora deve apresentar à ABC e ao organismo ou 

agência internacional cooperante pelo menos um relatório de Progresso ao ano, seja 

por meio escrito ou por procedimento automatizado de acompanhamento. 

Em seguida, inicia-se o processo de elaboração do PCT do qual fazem parte 

a especificação da demanda, a assistência à elaboração e o acompanhamento da 

análise do projeto pela ABC/MRE. Os projetos devem ser elaborados de acordo com 

as orientações do guia da ABC intitulado Formulação de Projetos de Cooperação 

Técnica Internacional (PCT) – Manual de Orientação, ou dos manuais utilizados 

pelos organismos internacionais ou agências de desenvolvimento dos países 

parceiros.  

O processo de execução tem a duração da vida do projeto e suas eventuais 

extensões giram em torno dessa etapa que gravita toda a gestão do PCT. Todo 

projeto é implementado por uma instituição executora, obrigatoriamente pessoa 

jurídica, seja ela de qualquer natureza.  

O êxito do projeto dependerá do uso correto dos instrumentos de 

planejamento de suas atividades e da observância de boas práticas de gestão por 

parte do (a) Diretor (a) e Coordenador (a). Vale lembrar a importância do 

acompanhamento e avaliação das etapas, pois é através desse processo que 

iremos garantir que os objetivos do projeto sejam alcançados.  

Finalmente, ocorre o processo de encerramento do PCT, em que se fazem os 

registros e a divulgação de resultados e se empreendem esforços para avaliá-los.   

 

 

 

4. O QUE É A PLATAFORMA ÁFRICA-BRASIL DE INOVAÇÃO 
AGROPECUÁRIA  
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A Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária é uma parceria Sul-Sul para 

promover a pesquisa agropecuária e a inovação para o desenvolvimento, por meio 

do diálogo para subsidiar políticas públicas e o financiamento de projetos 

colaborativos. Segundo Argollo (2011), a Plataforma África-Brasil de Inovação 

Agropecuária foi concebida como um mecanismo capaz de envolver, de forma 

rápida, eficiente e sem grandes custos, pesquisadores e técnicos brasileiros e 

africanos unidos em um esforço conjunto para solucionar os problemas da 

agricultura africana. 

4.1. Objetivos 

  O objetivo da Plataforma é incrementar a inovação e o desenvolvimento da 

agricultura no continente africano por meio do estabelecimento e fortalecimento de 

parcerias entre organizações africanas e brasileiras, levando-a a alcançar índices de 

desenvolvimento que lhe permitam ampliar a produção de alimentos, aliviar os 

índices de subnutrição e pobreza da população e fortalecer a economia do 

continente.19  

É importante notar que não se trata de transferir tecnologia e prestar 

assistência técnica simplesmente, mas de dialogar e somar competências para 

desenvolver estudos adaptativos de soluções já aplicadas no Brasil e pesquisas 

inovadoras de interesse comum. 

4.2. Iniciativa 

O lançamento da Plataforma África-Brasil ocorreu no Diálogo Brasil-África em 

Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural, proposto pelo 

MRE, realizado no dia 10 de maio de 2010, quando a ideia foi apresentada as 

delegações africanas e as representações de organismos internacionais presentes. 

Argollo (2011) aponta que a Plataforma é um esforço conjunto do governo brasileiro, 

do governo e organizações africanas e de organismos internacionais tendo como 

objetivo incrementar a inovação e o desenvolvimento da agricultura no continente 

africano. O autor acrescenta que em relação à África, o reconhecimento de 

similaridades de clima e biomas em relação ao Brasil e a importância da 

agropecuária para economia dos dois tem mobilizado iniciativas das mais diversas 

                                                           
19 Informação disponível no website <www.africa.brazil>. 

http://www.africa.brazil/
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organizações e lideranças institucionais em todo o mundo. Entre as mais recentes, 

inclui-se: o Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) da 

New Partnership for Africa's Development (NEPAD).20 

Essas similaridades entre a África e o Brasil são algumas premissas que 

fundamentam a criação da Plataforma e sustentam a disposição da Embrapa para 

empreendê-las, pois além de facilitar a transferência, também promovem a 

adaptação de técnicas inovadoras de produção agropecuária.  

A concepção da Plataforma surgiu no âmbito das discussões para aperfeiçoar 

e tornar mais efetiva a colaboração Sul-Sul, buscando formas para atender a 

necessidade de cooperação com os países africanos que abrangesse todo o 

continente e não apenas apoiando projetos pontuais em alguns poucos países 

africanos. Argollo (2011) afirma que dadas às dimensões do continente africano 

seria impraticável e inviável pensar-se em mobilização por meios convencionais e 

tampouco a Embrapa teria condições de assumir sozinha a empreitada. Foi 

idealizado então um mecanismo capaz de mobilizar todo o continente africano de 

forma rápida, eficaz que não envolvesse grandes somas de recursos e que pudesse 

envolver atores de todos os países africanos, em parceria com atores brasileiros, 

com o mais amplo leque de beneficiários, notadamente pequenos agricultores. 

 O principal mecanismo operacional da Plataforma é o website servindo como 

um meio para fomentar o diálogo acolher ideias para incrementar a iniciativa da 

Plataforma, promover a discussão em torno de temas específicos e estimular a 

formulação de propostas.21 O website continua ativado e tem uma seção de notícias 

que é sempre atualizado. Esse novo modelo desenhado pelas parcerias conquistou 

de forma rápida o apoio de organismos internacionais e de organizações africanas 

que junto promovem uma nova forma de interação e de trabalho. 

4.3. Plataforma como uma Iniciativa Inovadora 

A Plataforma África-Brasil é uma iniciativa inovadora pela capacidade de 

mobilização e interação, por intermédio do website África-Brasil, além do fato da 

                                                           
20 O CAADP é um programa apoiado por governos africanos para estimular o desenvolvimento rural, 
o aumento de produção e produtividade agrícola tendo como objetivo eliminar a fome e reduzir a 
pobreza no continente. A NEPAD é uma iniciativa da União Africana que tem, entre outros objetivos: 
promover o desenvolvimento sustentável da África, reduzir o papel marginal da África no contexto da 
globalização e erradicar a pobreza no continente africano.  
21 Website <www.africa-brazil.org>, onde estão disponibilizadas todas as informações da Plataforma. 
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Embrapa se colocar como parceira e não mais como doadora ou repassadora de 

conhecimento e inovação tecnológica.22 Nessa plataforma virtual, a cooperação 

entre pesquisadores africanos e brasileiros se dá através da criação de projetos no 

formato de duplas que contemplem um pesquisador de cada nacionalidade. Os 

projetos são lançados na plataforma virtual e os parceiros são encontrados por meio 

do Find a Partner, um espaço no qual encontram-se as descrições das áreas de 

pesquisa e o contato dos pesquisadores. Cada dupla poderá focar suas propostas 

em quatro grandes áreas: tecnologia para aumento de produtividade, melhoramento 

do manejo de recursos naturais, fortalecimento de políticas, instituições e mercado e 

gestão do conhecimento ou tecnologia para pequenos produtores e alívio da 

pobreza. Pesquisadores brasileiros e africanos compartilharão conhecimento e 

experiências e, juntos, desenvolveram estudos de adaptação de tecnologia e 

pesquisas inovadoras. Além dos recursos tecnológicos da informática, fundamentais 

para a integração entre diversos atores outros meios também são utilizados como: 

cartaz, folder, workshops, videoconferências, entrevistas, mala-direta e correio 

eletrônico. 

4.4. Governança 

A Governança é constituída pelo Comitê Executivo e o Comitê Diretor.  O FARA 

e a Embrapa fazem parte do Comitê Executivo onde são responsáveis pela tomada 

de decisão, implementação dos objetivos e atividades da Plataforma África-Brasil. O 

Comitê Diretor da Plataforma África-Brasil, equipe composta pelas instituições 

parceiras23, é encarregado de analisar e avaliar as pré-propostas e propostas 

completas que são futuramente encaminhadas para o Comitê Executivo para dar o 

julgamento final. 

                                                           
22 Website criado para interação entre pesquisadores africanos e brasileiros e entre estes e os 
organizadores, assim como todas as discussões, esclarecimento e encaminhamento de propostas de 
projetos. O contato inicial entre pesquisadores é feito por meio da página: <http://www.africa-
brazil.org/marketplace-program/find-a-partner/contact/19> e por meio dos fóruns nos quais os 
pesquisadores se encontram. 
23 As instituição parceiras são: FARA – Forum for Agricultural Research in Africa; EMBRAPA - 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; ABC – Agência Brasileira de Cooperação; DFID – 
Department for International Development;  IFAD–International Fund for Agricultural Development e 
WB – Banco Mundial. O Bill & Melinda Gate Foundation só entram como parceiros em 2012. 

http://www.africa-brazil.org/marketplace-program/find-a-partner/contact/19
http://www.africa-brazil.org/marketplace-program/find-a-partner/contact/19
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=embrapa+&source=web&cd=8&ved=0CGAQoAIwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.embrapa.br%2F&ei=voB8T5_RIcnUgQfroIzFBA&usg=AFQjCNG_IzmZpW5gQGE6VjhwdGu33NUfQg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=ifad&source=web&cd=1&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ifad.org%2F&ei=kYF8T92YLMOBgAeEq-32Cw&usg=AFQjCNF3B2RyP7zAoSvfvswL8pvhK0pBew
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4.5. Como funciona 

De acordo com Argollo (2011), todos os 53 países africanos foram informados 

e convidados a participar da Plataforma de Inovação Agropecuária e foi-lhes pedido 

que incentivassem seus pesquisadores a interagirem com pesquisadores de centros 

de pesquisa da Embrapa, com o intuito de discutir ideias e temas de cooperação, 

formalizar pré-propostas de ação conjunta e submeter essas pré-propostas à 

aprovação para financiamento.  

Para participar da seleção foram requeridos pré-requisitos como o foco em 

uma área temática; todas as pré-propostas e propostas de projetos deveriam ser 

formuladas em inglês e encaminhadas online; exigisse uma parceria; projetos 

deveriam ser executados na África e todas as propostas deveriam estar 

acompanhadas de orçamento.  

A primeira chamada para apresentação de pré-propostas foi divulgada no dia 

10 de maio de 2010, dia do lançamento oficial da ideia. Os interessados tiveram 

oitenta dias para inscrever para as pré-propostas. No website foi criado um espaço 

virtual específico para o matchmaking para promover e facilitar contatos e a 

formação de parcerias na construção de pré propostas.24 Essas pré-propostas 

passam por uma primeira seleção, de acordo quanto à conformidade, elegibilidade e 

conteúdo, e as que forem selecionadas encaminharão propostas completas.25 O 

autor acrescenta que os analistas observaram principalmente a forma de abordagem 

do problema, verificaram a adequação e clareza da metodologia valorizando 

proposições inovadoras, examinaram os indicadores para aferir resultados e 

analisaram os potenciais impactos, sustentabilidade e replicação dos resultados. 

Além disso, os analistas avaliaram a experiência e a competência dos proponentes 

africanos e brasileiros.  

As pré-propostas e as propostas completas são analisadas pelo Comitê 

Diretor, equipe composta de analistas designados pelas instituições parceiras. 

Foram recebidas no Comitê Diretor 80 pré-propostas onde 20 foram selecionadas. 

Após o anúncio da seleção, os proponentes tiveram mais 15 dias para encaminhar 

                                                           
24 No website <www.africa-brazil.org> foram disponibilizadas as instruções e uma "janela" para o 
envio eletrônico de pré-propostas e propostas. 
25 No website encontra-se orientações de como deveriam aprimorar e encaminhar as propostas 
completas.  



31 
 

propostas completas.26 Das 20 propostas completas submetidas à nova análise, 

foram aprovadas seis (Anexo A).  

Uma segunda rodada de apresentação e seleção de propostas foi divulgada 

menos de sessenta dias após a divulgação dos resultados da primeira rodada para 

dar oportunidade aos proponentes das 55 propostas não aprovadas na primeira 

seleção.  Foram recebidas 34 propostas, onde quatro foram selecionadas (Anexo A). 

Essas etapas são representadas na Figura 5.  

 

 

 

Figura 5. Fluxograma da Plataforma 

4.6. Forum 

Como parte da estratégia de implementação da Plataforma África-Brasil de 

Inovação Agropecuária foi idealizado a realização de um Forum de Discussão em 

Brasília, com objetivo dar continuidade ao diálogo, ampliar a compreensão dos 

participantes em relação à Plataforma, pois todos os contatos e elaboração de 

propostas de projetos da primeira seleção tinham sido realizados via internet. Além 

disso, o Forum tem como objetivo promover um ambiente colaborativo para 

introduzir processos de aprendizagem com apoio entre pares para o aprimoramento 

das pré-propostas e propostas completas.  

Todos os que responderam à primeira convocação da Plataforma de Inovação 

Agropecuária com a apresentação de propostas de projetos foram convidados a 

participar do Fórum em Brasília, com todos os custos de passagens e estadas pagos 

                                                           
26 Idem 
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com recursos da Plataforma. Atenderam ao convite e participaram do Forum, nos 

dias 6 e 7 de outubro de 2010, nas instalações da Embrapa Brasília, mais de cento e 

vinte pesquisadores africanos e brasileiros.  

4.7. Resultados Finais  

Inspirada no sucesso da Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária, o 

LAC-BRASIL, foi lançada em outubro de 2011, no Encontro de Ministros de 

Agricultura das Américas, organizado pelo IICA, realizado entre os dias 19 e 21 de 

outubro na capital da Costa Rica, São José.  

Além da Embrapa e do IICA, a Plataforma América Latina e Caribe-Brasil conta 

com o apoio inicial do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI), do 

Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), da Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC), do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), do 

Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID), do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO). 

Foram recebidos de 17 países latinos americanos e caribenhos um total de 99 

pré-propostas, distribuídas nas quatro áreas temáticas. Segundo Rodrigues (2012) 

entre os países com maior número de inscrições estão à Argentina, Cuba e Costa 

Rica, havendo empate entre a Colômbia e o Peru. 

4.8. Forum África-Brasil-LAC de Inovação Agropecuária 

Foi realizado entre os dias 1 a 3 de agosto de 2012, o Forum África-Brasil-

LAC de Inovação Agropecuária. O evento foi realizado nas instalações do Cecat, 

prédio localizado na Sede da Embrapa em Brasília.  Esse Forum contou com a 

participação de cento e sessenta e nove participantes, sendo eles pesquisadores 

brasileiros, pesquisadores africanos, pesquisadores latinos americanos e 

caribenhos. Os pesquisadores participantes foram aqueles que tiveram seus 

projetos aprovados, incluindo aqueles da primeira e segunda rodada do Forum 

passado (Forum África-Brasil) e os pesquisadores que enviaram suas propostas 

para o Forum 2012, mas não foram aprovados. O objetivo dos dois primeiros dias foi 

de dar continuidade ao diálogo, ampliar a compreensão dos participantes em relação 
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à Plataforma e fortalecer os laços entre pesquisadores presentes e o último dia foi 

reservado para capacitação dos pesquisadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  



34 
 

O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas: 

Etapa 1: Análise do questionário aplicado por Buso (2011)  

Buso (2011) elaborou um questionário (ver Anexo B) com objetivo de avaliar a 

funcionalidade da plataforma junto aos pesquisadores brasileiros e africanos. Os 

questionários foram enviados aos pesquisadores no dia 23 de setembro de 2011 em 

formato eletrônico por e-mail e seus resultados foram coletados tratados 

estatisticamente pelo Survey Monkey. Esse questionário foi dividido em três partes: 

contato entre parceiros, contato com a coordenação do projeto e funcionalidade do 

website.  

             Etapa 2: Aplicação de questionário aos parceiros da Plataforma África-

Brasil e análise das respostas  

O questionário, anexo C, foi escolhido como ferramenta para recolher as 

principais impressões e opiniões no que diz respeito aos instrumentos de 

cooperação técnica da ABC e a Plataforma. Esse questionário foi aplicado com sete 

representantes dos parceiros da Plataforma África-Brasil: Willem Janssen como 

representante do Banco Mundial, Daniel Bradley do DFID, Hardi Vieira do IFAD, 

Marco Farani da ABC, Pedro Arraes da Embrapa e Ramadjita Tabo e Adewale 

Adekunle do FARA. A aplicação desse questionário iniciou-se em 14 de maio de 

2012 e foi realizado via email.  

            Etapa 3: Análise de projetos da ABC e da Plataforma e aplicação de 

questionário aos pesquisadores responsáveis pelos projetos 

Nessa terceira etapa foram analisados dois projetos implementados pela ABC 

e dois projetos da Plataforma África-Brasil. Além da análise desses projetos, foi 

aplicado um questionário, Anexo D, aos pesquisadores responsáveis pelos projetos. 

Esse questionário contêm sete perguntas, aplicado via email e por telefone.  Do lado 

da ABC estão os projetos de cooperação Sul-Sul:  

1-  Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Cotonícola nos Países do 

Cotton- 4: Benin, Burkina Faso, Chade, e Mali. As entrevistas foram feitas com 

os Pesquisadores: José Ednilson Miranda e Di Stefano (Embrapa Algodão).  

mailto:d-bradley@dfid.gov.uk;
mailto:h.veira@ifad.org;
mailto:marco.farani@itamaraty.gov.br;
mailto:rtabo@fara-africa.org;
mailto:aadekunle@fara-africa.org;
mailto:aadekunle@fara-africa.org;
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2- A Promoção da Sustentabilidade da Produção de Hortaliças na Região de 

Kenscoff: Ministério da Agricultura, dos Recursos Naturais e do 

Desenvolvimento Rural do Haiti (MARNDR) e pela Associação AFE NEG 

COMBIT. As entrevistas foram feitas com os Pesquisadores: Edson Guiducci 

Filho e Nuno Madeira (Embrapa Hortaliças).  

Do lado da Plataforma África-Brasil estão os projetos:  

1- Variedades de Algodão e Gerenciamento de Pragas na Tanzânia (Cotton 

varieties and pest management in Tanzania). A pesquisadora brasileira 

entrevistada foi a Dra. Lucia Hoffmann da Embrapa Algodão e pelo lado da 

África a Dra. Flora Ismail da Tanzânia da Universidade de Dar es Salaam 

(UDSM). 

2- Diversidade de Abelhas e Produção de Mel para Segurança Alimentar (Bee 

diversity and honey production for food security). A pesquisadora brasileira 

entrevistada foi a Dra. Patrícia Maria Drumond da Embrapa Acre e do lado 

Africano Dr. Addissu Gebre Ayele da Etiópia da Universidade de Mekelle (M.U). 

Etapa 4: Análise das Respostas coletadas no Forum 2012 pelo sistema 

Powervote  

         No encerramento do segundo dia do Forum foi usado um sistema de votação 

interativa, o Powervote. Essa avaliação direta permite sondar os participantes de um 

evento, fazendo-lhes perguntas e coletando suas respostas, com os keypads de 

votação individual. Esse sistema é integrado em PowerPoint e os resultados são 

exibidos instantaneamente de forma gráfica. 

Foram elaboradas 35 perguntas, separadas por cinco sessões: Feedback 

sobre Plataforma de Inovação (como um mecanismo para apoiar a cooperação entre 

Africanos e Brasileiros e Latino Americano e Caribenhos e Brasileiros); Feedback da 

logística do Forum; Feedback dos objetivos e abordagens do Forum; Feedback 

sobre a Duração (tempo) e  Feedback do Forum em geral. Foram selecionadas cinco 

perguntas da primeira sessão e duas da última sessão. A seleção das perguntas foi 

feita de acordo com os temas relacionados com esse trabalho.    
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5.1. Discussão de Dados Empíricos 

Análise do questionário aplicado por Buso (2011) 

O questionário elaborado por Buso (2011) avalia a funcionalidade da Plataforma 

África-Brasil de Inovação Agropecuária, elaborado e publicado pelo Survey Monkey.  

Esse questionário foi enviado por email a 112 usuários do site África-Brazil, sendo 

que, 31 responderam às perguntas. O objetivo principal do questionário foi mostrar 

se o direcionamento inicialmente dado ao canal de comunicação, o website, foi 

alcançado ou não. As perguntas da avaliação em tradução livre.   

A resposta da primeira e segunda questão mostra que dos 31 entrevistados, 

dezenove não encontraram os parceiros pelo website e, dos doze que encontraram 

os parceiros pelo website, nove não obtiveram dificuldades para o fazerem enquanto 

três tiveram. Esses resultados mostram que as expectativas de usabilidade da 

plataforma apontada por Argollo (2011), não coincidem com a avaliação dos 

usuários, visto que a maioria não utilizou do website para encontrar o seu parceiro 

de pesquisa.  

O resultado da terceira pergunta mostra que o e-mail é o principal meio de 

comunicação escolhido pelos usuários do website para comunicar com os seus 

parceiros. Segundo Pinheiro (2003), o serviço disponível pela internet mais utilizado 

por pesquisadores brasileiros é o correio eletrônico. Os usuários da Plataforma 

África-Brasil de Inovação Agropecuária são pesquisadores que, apesar de não 

serem somente brasileiros, também optaram por utilizar o e-mail como meio de 

comunicação entre seus pares. A quarta questão analisa se esses entrevistados 

tiveram algum problema em enviar alguma mensagem ao seu parceiro pelo website. 

Esta pergunta obteve um resultado positivo onde dos 31 entrevistados, 24 não 

tiveram problema em enviar alguma mensagem. De acordo com esse resultado, o 

argumento de Argollo (2011) mostra ser positivo, pois afirma que o formulário 

elaborado para o contato entre parceiros elaborado para manutenção da 

comunicação entre os pesquisadores brasileiros e africanos, é eficiente para 

executar a tarefa para o qual foi desenvolvida. 

A quinta questão busca analisar quantos entrevistados entraram em contato 

com o comitê executivo. Vinte e dois entrevistados disseram ter entrado em contato 
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e nove disseram que não entraram em contato com comitê executivo. O porquê, do 

usuário do website da Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária ter se 

comunicado com o comitê executivo, aparece na sexta questão. Foram obtidas vinte 

e seis respostas entre as quais quinze manifestaram que entraram em contato com 

o comitê diretor do projeto para esclarecer dúvidas e oito entraram em contato com o 

comitê executivo para avisar a respeito do progresso da pesquisa. De acordo com a 

análise da Camila, o número de usuários que manifestou entrar em contato com o 

comitê executivo para esclarecer dúvidas evidência que o website não oferece 

informações para esclarecer todas as dúvidas do usuário e que o usuário não é 

capaz de encontrar todas as informações que precisa no website. 

A sétima questão procurou avaliar o uso do formulário contact us que é 

possível de ser encontrado na página Contact Us do website, portanto, o resultado 

mostra que essa ferramenta é pouco utilizada e que os usuários preferem usar o e-

mail também para se comunicar com o comitê executivo do projeto. De vinte e oito 

respostas, vinte e seis mostraram que os usuários se comunicaram por e-mail com o 

comitê executivo do projeto.  

A oitava e a nona questão buscaram avaliar o conteúdo e a facilidade de 

navegação do website. A oitava questão obteve vinte e sete respostas onde, vinte e 

cinco foram positivas e a questão nove obteve vinte e oito resultados e destes, vinte 

e cinco foram positivos. 

A décima questão, diferente das demais, foi uma questão discursiva que tinha 

como objetivo procurar saber a opinião do usuário para melhorar o website da 

Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária.  Esta questão obteve vinte e 

uma respostas onde algumas respostas colocam em evidência a insatisfação do 

usuário com relação à atualização do website e mostram que o usuário da 

Plataforma tem interesse em se informar acerca do andamento dos projetos que 

foram aprovados, mesmo os usuários sem projetos nesta condição.  

Por fim, podemos notar que na avaliação final do questionário da opinião do 

usuário em relação ao website da Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária 

mostra que existe a necessidade de atualização do canal de comunicação com mais 

frequência. Uma das soluções propostas por Buso (2011) seria um profissional ou 
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um grupo de profissionais responsáveis para atualiza a página News. Isso não 

ocorre hoje, pois a página News do website Plataforma África-Brasil de Inovação 

Agropecuária é atualizado por membros do comitê executivo cuja principal atividade 

não é ligada à comunicação.  

Outro ponto que merece maior atenção é o monitoramento com mais 

frequências das ferramentas que exigem o preenchimento de formulário tais como 

Contact me, acionado pelo Find a Partner e o Contact Us, pois são ferramentas que 

os pesquisadores/usuários do website utilizam para encontrar e comunicar com seus 

parceiros e com o comitê executivo. Por fim, o website do projeto Plataforma África-

Brasil de Inovação Agropecuária poderia ser disponibilizado em outras línguas que 

não só o inglês já que o pesquisador/usuário é falante de outras línguas como o 

português e o francês.  

De acordo com Buso (2011), a Plataforma atingiu o seu objetivo de ampliar o 

número de países com os quais a Embrapa tem projetos de cooperação 

internacional já que Argollo (2011) afirma que anteriormente as ações da Embrapa 

eram de caráter pontual e hoje, com o website, atingem vários países africanos 

como a Nigéria, a Etiópia, Moçambique e Gana.  No entanto, o website, como 

ferramenta de comunicação organizacional para uso dos colaboradores e membros 

da Embrapa, não substituiu o uso do e-mail já que 64% dos usuários se comunicam 

com seus parceiros por correio eletrônico e 76% o faz para se comunicar com o 

comitê executivo. 

Aplicação de questionário aos parceiros da Plataforma África-Brasil e 

análise das respostas 

   A avaliação buscou mostrar as características que diferenciam a Plataforma 

em relação a outros instrumentos de cooperação internacional como, por exemplo, 

aos instrumentos clássicos da ABC através de um questionário, Anexo C. O 

questionário foi enviado por e-mail a sete parceiros da Plataforma e destes, seis 

responderam por email e um foi entrevistado pessoalmente, lista dos respondentes 

apresentado em Anexo D e F (Sumário dos respondentes Anexo D e respostas 

completas apresentada no Anexo F).  
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Na primeira pergunta todos os sete entrevistados responderam sim e destes, 

seis acrescentaram uma justificativa. O parceiro um respondeu que a Plataforma 

África-Brasil de Inovação Agropecuária apresenta um mecanismo diferenciado em 

relação aos outros instrumentos de cooperação internacional devido ao fato de 

estabelecer uma parceira inter-continental, tanto ao nível de pesquisadores quanto a 

nível de instituições como o Fara e Embrapa. O parceiro dois já citou o fato da 

Plataforma ser aberta a qualquer país Africano, e que as escolhas sobre 

financiamento de parcerias são baseadas no mérito. O parceiro deixa claro que esse 

sistema não acontece com a maioria dos instrumentos de cooperação brasileira, 

pois a maioria deles está ligado a um único país e as escolhas dos países parceiros 

são geralmente uma decisão política. O terceiro entrevistado afirma que a 

Plataforma se diferencia dos métodos tradicionais, pois ao mesmo tempo em que 

fomenta a apresentação de propostas e financiamento de projetos de pesquisa que 

promovam a cooperação Sul-Sul, também visa a buscar a inovação e o diálogo 

político. A Plataforma também viabiliza uma instância de discussão que ajuda na 

propagação de seu impacto e na sustentabilidade das atividades. O quarto parceiro 

menciona que a Plataforma possui um aspecto diferenciado de pesquisa conjunta, 

que transcende a cooperação técnica chegando a ser quase uma cooperação 

científica. O quinto parceiro por outro lado, cita a agilidade de mobilização de 

competências nos países participantes da Plataforma. O último parceiro também faz 

referência à aprendizagem conjunta e oportunidade de intercâmbio.  

Com base na observação dos resultados, a avaliação dos parceiros em relação 

ao mecanismo que diferencia a Plataforma de outros instrumentos de cooperação 

internacional coincide com alguns mecanismos apontados por Argollo (2011), como 

por exemplo, pesquisa conjunta, oportunidade de intercambio de conhecimento, a 

busca pela inovação e o diálogo.  

A Plataforma constitui-se, pois um mecanismo de diálogo e de trabalho 
focado na troa de experiências, no enriquecimento mútuo de conhecimento 
e na busca de soluções efetivas para os problemas da agricultura no 
continente africano (ARGOLLO, 2011, pag. 12).   

A segunda pergunta do questionário obteve sete respostas onde todos os 

entrevistados colocaram vantagens e destes sete, cinco citaram desvantagens que a 

Plataforma apresenta. O parceiro um cita que as vantagens são: acesso a novas 
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metodologias, o uso de expertise em um novo contexto e diferentes oportunidades 

de parcerias para os cientistas, estabelecendo nova fonte de conhecimento científico 

para a África, e para o Brasil, apoiando as relações geopolíticas entre Brasil e África.  

O segundo parceiro já menciona que a Plataforma é genuinamente um 

instrumento de cooperação Sul-Sul, liderados por Brasil e África; uma forma positiva 

e eficiente para o Brasil gerenciar altos níveis de demanda dos países africanos; 

uma forma rápida de construir parcerias; as propostas são rigorosamente 

selecionadas de forma sistemática por todos os membros das organizações do 

comitê executivo, incluindo a Embrapa, FARA, o Banco Mundial e o DFID, onde dá 

um alto nível de confiança de que apenas as propostas com mais qualidade 

receberão o financiamento.  

O terceiro parceiro cita que a Plataforma possibilita o diálogo entre 

beneficiários, comunidade científica, agência de cooperação 

interinstitucional/multilateral e outros atores, destarte, abrindo portas para que 

Projetos possam ser financiados e apoiados de forma sistemática e que surjam pela 

demanda dos próprios beneficiários sem que a agenda seja imposta pelas 

instituições. O quarto parceiro menciona que essa iniciativa da Embrapa dá uma 

contribuição enorme para cooperação internacional brasileira. O quinto parceiro cita 

vantagens como agilidade, alta capacidade de indução de propostas nas diferentes 

áreas do conhecimento e capacidade de promover o intercâmbio de experiências 

com um custo baixo, com uma ampla amplitude de atores, num curto espaço de 

tempo.  

O sexto parceiro entrevistado menciona que a Plataforma promove a 

colaboração Sul-Sul; permite que pesquisadores do Brasil e da África colaborarem 

em temas comuns de pesquisa de interesse mútuo; fornece um fórum e uma 

oportunidade para pesquisadores do Brasil e da África para compartilhar 

experiências e conhecimentos; aumenta as economias de escala na realização de 

pesquisas com recursos limitados. O último participante menciona que as vantagens 

são muitas como, por exemplo, a oportunidade de interação; aprendizagem 

conjunta, intercâmbio de tecnologias, recursos, metodologias e conhecimentos. Ele 

acrescenta que a África pode se beneficiar mais do lado de intercâmbio de 
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tecnologias, e o Brasil mais na área de expansão do mercado e acesso a 

germoplasma presente na África.  

As desvantagens citadas pelos parceiros estão ligadas a limitação dos 

recursos, o que reduz o escopo das atividades e a falta de participação do setor 

privado, que poderiam alavancar mais recursos; idioma e distância; e a possibilidade 

de criar mais expectativas do que pode ser realizado, a abordagem requer 

considerável apoio à gestão/gerenciamento e tem custos significativos.  

Uma das desvantagens apontadas pelos parceiros não coincide com uma das 

expectativas de Argollo (2011), a distância citada como uma desvantagem não seria 

problema segundo o autor, pois com o website, o fator distância deixou de ser 

obstáculo para interação de intercambio de ideias. Outro fator mencionado é a 

questão das expectativas, um dos parceiros menciona o fato de se criar mais 

expectativas do que pode ser realizado, mas segundo o autor a proposta 

proporcionada superou a expectativa, a experiência acumulada em poucos meses 

da Plataforma África-Brasil estimulou outras iniciativas do Brasil e de outros países 

expandindo assim a Plataforma para a América Latina e Caribe.  

A terceira pergunta questiona qual é a maior inovação da Plataforma. Essa 

pergunta obteve sete respostas dos sete entrevistados.  O primeiro parceiro 

menciona que a maior inovação da Plataforma é o modelo conjunto de estabelecer a 

colaboração entre os países africanos e o Brasil e o website. Outro parceiro cita 

também o uso do website para formação de parcerias de pesquisadores da África e 

do Brasil, bem como a utilização de um Fórum de Aprendizagem para fortalecer o 

apoio de parceria e aprendizagem conjunta. 

 O terceiro parceiro menciona que a maior inovação da Plataforma é a 

possibilidade de criar sinergias entre diversas esferas de pesquisas, buscando a 

inovação, a cooperação Sul-Sul e o trabalho conjunto de vários atores envolvidos, 

de modo que os resultados sejam práticos e colocados em prol da redução da 

pobreza. Ele acrescenta também que os países beneficiários da Plataforma 

busquem soluções domésticas, de modo colaborativo, para seus problemas de 

desenvolvimento. A maior inovação para o quarto parceiro é a pesquisa e o projeto 

em si como foi concebido. Por outro lado, o quinto entrevistado menciona a 
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possibilidade de mobilizar recursos e competências de forma ágil envolvendo 

parceiros com diferentes níveis de capacidade técnica como sendo a maior inovação 

da Plataforma. 

O sexto e sétimo parceiros mencionam o processo de matchmaking e a 

oportunidade oferecida pela Plataforma de juntar pesquisadores do Brasil e da África 

para escrever propostas de projetos comuns e de triagem destas propostas por uma 

diversidade de membros do Comitê Diretor para financiamento.  

Somente dois, dos sete entrevistados mencionam o website como a maior 

inovação da Plataforma. Essa pergunta obteve um resultado negativo, pois Argollo 

(2011) aponta o website como principal mecanismo da Plataforma, sendo ele 

principal responsável pelo diálogo, interação e a capacidade de mobilidade.   

A quarta pergunta foi respondida pelos sete parceiros, destes sete, cinco 

colocaram justificativa e quatro deles argumentaram que o termo “mais eficiente” tem 

diferentes abordagens. O primeiro participante diz não conhecer muito bem os 

instrumentos clássicos da ABC mais afirma que a Plataforma, até agora, tem 

operado em um nível muito elevado de qualidade técnica, e com excelente 

organização. O segundo entrevistado argumenta que ABC é um parceiro da 

Plataforma, por isso não seria apropriado sugerir que a Plataforma seja algo 

separado das iniciativas da ABC. O parceiro acrescenta que "mais eficiente" em 

termos de desenvolvimento, normalmente significa que uma intervenção proporciona 

maior impacto relativo ao custo investido, quando comparado com intervenções 

alternativas. Por isso é muito cedo para dizer se o mercado está oferecendo mais 

impacto por dólar investido do que outros programas de cooperação brasileira. Além 

disso, é difícil fazer comparações, pois a Plataforma pode ser alvo de impactos 

diferentes para outros instrumentos, e segundo pelo fato de outros instrumentos de 

cooperação não incluir sempre a avaliação rigorosa do impacto, por isso pode ser 

difícil avaliar os resultados que eles têm alcançado. As subvenções individuais 

concedidas pela Plataforma são pequenas em comparação com muitos dos 

programas da ABC. A Plataforma é importante para a prospecção de ideias e 

construção de ligações entre o Brasil e a África. As iniciativas mais focalizadas e 

específicas contribuem para gerar maior impacto em um número menor de lugares. 

O parceiro afirma que estas diferentes abordagens são complementares. 
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O terceiro parceiro também afirma que depende da terminologia utilizada por 

eficiente. Porém, o fato da Plataforma conseguir agregar várias instituições 

certamente faz com que seja um instrumento poderoso e com maior escopo de 

eficiência. A abertura de projetos que concorrem/competem para financiamento 

também é saudável e estimula o intercambio de ideias e a discussão de propostas 

levando a colheita das melhores propostas, de acordo com critérios pré-

determinados. O quarto entrevistado menciona que a Plataforma é uma iniciativa 

muito focada na pesquisa científica e focada na pesquisa agrícola a partir de uma 

instituição que detém um conhecimento considerável que é o caso da Embrapa. A 

cooperação técnica brasileira envolve mais de 75 instituições do governo brasileiro e 

está presente em mais de 70 países no mundo (levando técnicos brasílicos, 

transferindo conhecimento, políticas publicas, tecnologias) em diferentes áreas, de 

acordo com demandas recebidas pelo Brasil. O entrevistado diz que a Plataforma e 

os instrumentos clássicos da ABC são coisas totalmente diferentes tanto na 

dimensão como na sua implementação. O quinto parceiro argumenta que a ABC tem 

como principal mecanismo de cooperação dos PCT de curta duração que tem um a 

eficiência baixa em termos de transferir conhecimentos e de capacitar os técnicos 

africanos. Outro instrumento de cooperação são os projetos estruturantes que são 

mais eficientes em transferir os conhecimentos, porém são ações que envolvem 

maiores quantidade de recursos. A Plataforma tem a capacidade de induzir futuros 

projetos estruturantes e é muito mais eficiente que os PCTs de curta duração. O 

sexto e sétimo parceiros citam que a Plataforma é um instrumento mais eficiente 

comparada aos instrumentos clássicos da ABC.  

 Dos sete, quatro parceiros responderam que “mais eficiente” pode ter 

diferentes significados, julgando não pertinente esse tipo de comparação. Um dos 

entrevistados afirmou que a Plataforma quanto os instrumentos de cooperação 

internacional da ABC são totalmente diferentes tanto pela sua dimensão quanto pela 

sua implementação não cabendo então esse tipo de comparação. Para se comparar 

essa eficiência seria necessário avaliar o impacto de cada instrumento igualmente, 

avaliação rigorosa e buscando os mesmos resultados. Como um dos parceiros 

afirmou “é difícil fazer comparações, pois a Plataforma pode ser alvo de impactos 

diferentes para outros instrumentos, e segundo pelo fato de outros instrumentos de 
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cooperação não incluir sempre a avaliação rigorosa do impacto, por isso pode ser 

difícil avaliar os resultados que eles têm alcançado.”  

Um respondente faz referência de a ABC ter como principal mecanismo de 

cooperação os Projetos de Cooperação Técnica de curta duração, que tem 

eficiência baixa em termos de transferir conhecimentos e de capacitar os técnicos 

africanos. Por outro lado, Plataforma tem a capacidade de induzir futuros projetos 

estruturantes sendo muito mais eficiente que os PCTs de curta duração. Esse ponto 

em vez de ser visto como “mais eficiente”, pode ser aceito como uma vantagem em 

relação a Plataforma.  Porem desde 2008, a ABC tem buscado implantar uma nova 

estratégia de ação para a cooperação Sul-Sul do Brasil, que privilegia a concepção, 

sempre que havendo condições para tanto, de projetos “estruturais/estruturantes” no 

lugar da reprodução automática do modelo tradicional de projetos pontuais.27 

Segundo o catalogo da ABC28 os ditos projetos estruturais oferecem diversas 

vantagens para a cooperação brasileira e, principalmente, para os países 

beneficiários: pois aumenta o impacto social e econômico sobre o público-alvo da 

cooperação, logra-se assegurar maior sustentabilidade dos resultados da 

cooperação do Brasil, facilita-se a mobilização de instituições brasileiras para a 

implementação de diferentes componentes dos projetos e cria-se espaço para a 

mobilização de parcerias triangulares com outros atores internacionais. 

A quinta pergunta foi respondida pelos sete parceiros onde cinco argumentam 

a necessidade de aprimorar os instrumentos clássicos de cooperação e quatro 

acrescentaram justificativas para suas respostas. O parceiro um vê a Plataforma 

como uma abordagem adicional, mas não para substituir os instrumentos 

tradicionais. Ele acrescenta que vários instrumentos tradicionais podem necessitar 

de melhoramentos como, por exemplo, a forma que tornaram burocráticos acabando 

não fornecendo o tipo certo de expertise, pois as suas considerações políticas 

definem a sua aplicação. Outro parceiro menciona que não há muito evidência 

publicado disponível, que define o impacto alcançado pelo desenvolvimento da 

cooperação Brasileira. Então, não sabemos ao certo o quão significativo o impacto 

tem sido. Mais poderia ser feito para melhorar o foco estratégico e acompanhamento 

e avaliação da cooperação brasileira, a fim de avaliar o impacto. Existe uma grande 
                                                           
27 Informação retirada do documento gerado pela Agencia Brasileira de Cooperação. Disponível em: < 

http://www.abc.gov.br/download/CatalogoABCAfrica2010_P.pdf>. Acesso em: 18 de julho 2012.  
28 Idem.   

 

http://www.abc.gov.br/download/CatalogoABCAfrica2010_P.pdf%3e.%20Acesso
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quantidade de provas reunidas nos últimos anos para mostrar que, globalmente, 

cooperação para o desenvolvimento teve um impacto positivo e tem ajudado as 

pessoas pobres nos países em desenvolvimento para melhorar suas vidas. No 

entanto, a mudança não está acontecendo com o ritmo e a escala necessária. O 

mundo está mudando, com novos desafios, novas oportunidades e novos agentes. 

Assim, instrumentos e programas de desenvolvimento não devem ficar parados ou 

seguir 'business as usual", mas dê uma abordagem de aprendizagem para se 

certificar de que estamos sempre tentando melhorar a nossa forma de trabalhar e 

apresentar resultados maiores. 

              O terceiro parceiro fala que os instrumentos clássicos continuam 

importantes, porém, é fundamental e inevitável que novos e inovadores instrumentos 

surjam, principalmente instrumentos que sejam concebidos pelos próprios países 

receptores levando a fórmulas “caseiras/domésticas” que podem ter maior resultado 

e impacto. O quarto parceiro aborda que o “Brasil ainda é um jovem ator nesse 

mundo da cooperação, nos estamos só começando, nos estamos aprendendo, nos 

somos muito pequenos comparados com outros atores tradicionais como a 

Alemanha, o Japão e os Estados Unidos”. Esses atores são enormes, trabalham há 

muitos anos e que tem estruturas enormes para implementar e coordenar 

cooperação.  O Brasil é iniciante, tudo que fazemos ainda esta numa escala muito 

pequena, o que conseguimos fazer recentemente foi expandir e lançar e construir 

um pequena presença em número muito maiores de países envolvendo um numero 

grande de instituições. Mas nossas praticas tem que ser melhoradas/aprimoradas, a 

Agência tem que ser estruturada, nos temos, através da pratica desenvolver aquilo 

que vai ser a identidade da cooperação brasileira, e isto já esta sendo desenvolvida, 

mas é preciso mais tempo, recursos e pensamento para poderemos consolidar um 

política de cooperação brasileira.  

Quase todos os respondentes deixam claro que os instrumentos clássicos de 

cooperação ainda são importantes para muitos países receptores, assim como tudo 

na vida precisa de inovação, os instrumentos de cooperação clássica também 

precisam. A Plataforma no aspecto da inovação tem aprimorado em várias áreas 

como uso de um website, para interação, informação, processo que parceiras e 

envio de propostas, um Forum de interação, blog incluindo outras redes sociais 

como facebook.    
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Segundo Barbieri (2003), a importância da inovação tem sido ressaltada por 

um numero de autores como Joseph Schumpeter, quem mais falou sobre sua 

importância e a contribuição para o desenvolvimento econômico e Peter Drucker, 

que trata e continua tratando do tema em suas obras. Inovação segundo Barbieri é:  

Inovação não é invenção, nem descoberta. Ela pode requer qualquer das duas – e 
com frequência o faz. Mas seu foco não é conhecimento, mas desempenho – e 
numa empresa isso significa desempenho econômico. A inovação é aplicável à 
descoberta do potencial do negócio e a criação do futuro. Mas sua primeira 
aplicação é como estratégia, para tornar o dia de hoje plenamente eficaz, e para 
levar a empresa existente para mais perto do ideal (DRUCKER, 1998, pag. 129). 

A última pergunta abordava o motivo de cada instituição levou a se interessar 

pela Plataforma. Essa pergunta obteve sete respostas. O primeiro parceiro se 

interessou em participar da Plataforma porque o Banco Mundial fornece uma 

maneira mais eficiente e mais relevante de colaboração, e especialmente de 

compartilhamento de conhecimento do que muito das colaborações Norte-Sul.  

             O segundo parceiro levou a se interessar, pelo fato de o DFID não ter um 

programa de auxílio no Brasil ha muito anos. Desde 2009 temos nos concentrado 

em trabalhar com o Brasil para o impacto nos países em desenvolvimento, 

particularmente na África. DFID identifica as áreas onde o Brasil tem se mostrado 

resultados nacionais - como o fornecimento do bem-estar social, melhorar a 

agricultura e combate ao desmatamento - e trabalha com o Brasil para ajudar a 

compartilhar lições e gerar a mudança nos países africanos. Existe uma grande 

quantidade de evidências que mostram que a melhoria da produtividade agrícola é 

uma maneira muito eficaz para gerar crescimento e reduzir a pobreza, e 

reconhecemos que o Brasil tem uma grande profundidade de experiência e 

especialização no sentido de aumentar a produtividade agrícola em condições eco-

climáticas que são semelhantes aos aqueles vistos em muitos países africanos. 

Então, quando fomos abordados pela Embrapa e pelo Banco Mundial para ajudar a 

conceber o processo de mercado agrícola ficamos felizes em participar, porque foi 

de 100% em linha com nossos objetivos estratégicos. 

           O terceiro entrevistado menciona o fato do IFAD ser uma agência que se 

agregasse a uma colaboração que visa, de forma inovadora, a buscar a redução da 

pobreza e a fomentar as práticas de cooperação Sul-Sul por meio de pesquisas 

científicas que tenham um efeito prático. O quarto fala da importância do programa, 
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da seriedade da Embrapa e o comprometimento da Embrapa muito claro com esse 

programa. A ABC não podia estar de fora, pois a Embrapa é uma parceria 

importantíssima da cooperação técnica. O quinto parceiro fala do interesse da 

Embrapa participar, pois é uma empresa de inovação tecnológica, mas também tem 

excelência em inovar em gestão.  Assim a Plataforma é uma forma de agilizar a 

nossa política de parcerias internacionais em beneficio da nossa agricultura.  

O sexto parceiro fala de amplas discussões entre FARA e Embrapa sobre a 

melhor forma de facilitar a colaboração entre pesquisadores da África e do Brasil, 

capitalizando as experiências e conhecimentos dos sucessos em investigação 

agrícola no Brasil para garantir um impacto sobre os meios de subsistência de 

comunidades rurais na África. O sexto entrevistado acrescenta franqueza, expertise 

e similaridades em oportunidades e desafios.  

De acordo com os dados do questionário os respondentes mostraram resultados 

positivos sobre a Plataforma. A maioria dos parceiros vê a Plataforma como algo 

inovador, diferente de outros modelos de cooperação internacional, mas não 

descartam a importância que os instrumentos clássicos de cooperação ainda têm 

nas sociedades. Uma medida importante a ser tomada para tornar mais efetivo os 

instrumentos clássicos de cooperação é a adaptação à realidade, que nos dias de 

hoje vem se transformando de forma muito rápida. A inovação como foi citada é um 

instrumento importante para se alcançar resultados benéficos e estratégicos para a 

população sendo ela o maior diferencial entre esses dois instrumentos. Além da 

inovação outras questões precisam ser revisadas como, por exemplo, a burocracia 

excessiva em órgãos como a ABC, que dificultam certas decisões. Almeida (2010) 29 

menciona o relatório Doing Business do Banco Mundial – que traz um ranking com 

183 nações, das menos às mais burocráticos – comprova o quanto a burocracia no 

Brasil ultrapassa o que poderia ser considerado tolerável. Ele acrescenta que as 

necessidades de cumprir exigências administrativas diversas dos mais diferentes 

órgãos do poder público; apurar e recolher dezenas taxas; buscar informações num 

ambiente de pouca transparência, entre outras obrigações; custam não só dinheiro, 

mas também muito tempo. Essa burocracia excessiva que se nota visivelmente em 

                                                           
29 Informação disponível em:< http://veja.abril.com.br/noticia/economia/burocracia-excessiva-impoe-perdas-as-

empresas-no-brasil>. Acesso em: 18 de julho  2012.  

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/burocracia-excessiva-impoe-perdas-as-empresas-no-brasil
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/burocracia-excessiva-impoe-perdas-as-empresas-no-brasil
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certos órgãos e instituições gera grande desperdício de recursos financeiros e 

humanos que poderiam ser devotados à construção de uma economia mais robusta.  

Outro exemplo é a questão da política muito envolvida nas decisões dos 

projetos e a questão da transparência nos projetos da ABC. O website da Plataforma 

dá uma visão maior sobre as ações tomadas, as notícias sobre os projetos, sobre o 

Forum e abertura de propostas. Esse mecanismo é importante, pois além de 

fornecer essa visão, resulta transparência no processo de decisão dos projetos. No 

entanto, o questionário de Buso (2011) demonstra que o website, como ferramenta 

de comunicação organizacional para uso dos colaboradores e membros da 

Embrapa, não substitui o uso do e-mail já que 64% dos usuários se comunicam com 

seus parceiros por correio eletrônico e 76% o faz para se comunicar com o comitê 

executivo. A ideia do website é boa, mas a adaptação das pessoas para novas 

formas de comunicação ainda é lenta. Segundo Pinheiro (2003), o serviço disponível 

pela internet mais utilizado por pesquisadores brasileiros é o correio eletrônico. Os 

usuários da Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária são pesquisadores 

que, apesar de não serem somente brasileiros, também optaram por utilizar o e-mail 

como meio de comunicação entre seus pares. 

Análise de projetos da ABC e da Plataforma e aplicação de questionário 

aos pesquisadores responsáveis pelos projetos 

A avaliação dos projetos tanto da Agência Brasileira de Cooperação quando da 

Plataforma foi feito através da aplicação de um questionário, Anexo D, aos 

pesquisadores responsáveis pelos projetos. A avaliação buscou mostrar as 

diferenças ou similaridades encontradas entre um projeto da ABC e da Plataforma 

focando na decisão de tema para um determinado projeto, o contato entre 

pesquisadores e o time coordenador, a metodologia usada para compartilhar 

conhecimento com pequenos agricultores, transparência e a transferência de 

tecnologia para outros países. As perguntas da avaliação são as seguintes: 

 Qual é o critério usado pelo órgão executor para decidir o tema de um 

determinado projeto? Os dados científicos contam para essa decisão? 

 As áreas temáticas são escolhidas pelo órgão executor? 
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 Como é feito normalmente o contato entre pesquisadores ou parceiros? 

Existe alguma ferramenta utilizada para facilitar essa comunicação? 

 Como se da o contato entre o time coordenador? Com que frequência? Na 

maioria das vezes esse contato é correspondido? 

 Como a transferência de tecnologia é repassada aos agricultores? Existe 

algum curso de capacitação? 

 Existe algum sistema aberto a todos para verificar o andamento ou 

informações sobre o projeto? 

  Não existe nenhum receio por partes dos pesquisadores de repassar o 

conhecimento tecnológico a outros países? Qual é a vantagem para o seu 

país? 

Foram selecionados dois projetos da ABC e dois da Plataforma onde cada 

projeto, dois pesquisadores foram escolhidos. No projeto da ABC foram escolhidos 

dois pesquisadores brasileiros. Por outro lado, o projeto da Plataforma foram  

escolhidos dois pesquisadores, mas um pesquisador brasileiro e o outro Africano.  

O primeiro projeto analisado do lado da ABC foi o projeto Cotton-4 que deu 

inicio em 2009 alinhado à cooperação técnica oferecida pelo governo brasileiro aos 

países que formam o grupo conhecido pela Organização de Comercio (OMC) como 

Cotton-4: Benin, Burkina Faso, Chade, e Mali. O propósito de incentivar os 

integrantes do Cotton-4 a mudarem a sua realidade, foi construído pela ABC e a 

Embrapa, em sintonia com a realidade de cada um dos membros do C-4, pautada 

no critério da sustentabilidade. O algodão é a fonte de renda das famílias e o 

principal produto comercializado pelos quatro países. O objetivo é aumentar a 

produtividade, a qualidade da produção de algodão e fortalecer as cadeias 

produtivas de todos os integrantes do grupo. 

O segundo projeto foi o projeto realizado no Haiti na área de agricultura. O 

Brasil vem atuando no Haiti em programas de cooperação desde 2008 com o 

objetivo de adotar uma estratégia de suporte a áreas prioritárias para o 

desenvolvimento socioeconômico daquele país e ao processo de estabilização do 

Estado. Doze iniciativas de cooperação técnica encontravam-se em execução 

durante o ano de 2008 em áreas como agricultura, saúde, meio ambiente, 

segurança alimentar, prevenção à violência de gênero, saneamento básico, 
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alimentação escolar, tecnologias sociais, e educação técnico-profissional30. Quando 

o terremoto de 12 de janeiro de 2010 abateu sobre o Haiti devastando quase todo o 

país, a ABC julgou crucial a revisão do programa de Cooperação em função das 

novas demandas e urgentes necessidades do povo haitiano. Logo depois do 

terremoto a ABC iniciou uma serie de missões ao Haiti no intuito de retomar os 

projetos já iniciados, bem como desenhar novas ações que atendam as 

necessidades de curto e médio prazo do Haiti.  

Uma dessas iniciativas desenvolvidas foi o projeto de Promoção da 

Sustentabilidade da Produção de Hortaliças na Região de Kenscoff em parceria com 

a Embrapa, Ministério da Agricultura, dos Recursos Naturais e do Desenvolvimento 

Rural do Haiti (MARNDR) e pela Associação AFE NEG COMBIT que tem objetivo 

contribuir para melhoria do sistema de produção agrícola na região de Kenscoff, 

principal região produtora de hortaliças. Segundo a ABC, foram testadas quase 50 

cultivares de hortaliças e implementadas bancos de sementes e unidades 

experimentais para produzir espécies de hortaliças cultivadas no Brasil, além da 

distribuição de sementes e o treinamento de agricultores familiares para o cultivo e 

propagação das novas espécies. 31 

Analisando a resposta dos pesquisadores dos projetos que a ABC Coordena, 

nota-se que primeira pergunta quatro dos três pesquisadores afirmaram que a 

realidade local, diálogo com a comunidade, demandas da região, missão de 

prospecção e dados históricos são os principais critérios usados para decidir um 

tema de projeto. Desses três dois concordam que os dados científicos contam para 

essa decisão. Um pesquisador respondeu que essa pergunta não se aplica a função 

do coordenador.  

A segunda pergunta dos quatro pesquisadores, três responderam a pergunta. 

Um pesquisador menciona que essa pergunta não se aplica a função do 

coordenador. Três afirmaram que as áreas temáticas são escolhidas pelo órgão 

executor e os parceiros locais. Um desses três afirma que órgão executor sozinho 

não decide a área temática.  

A terceira pergunta aborda como é feito normalmente o contato entre 

pesquisadores ou parceiros e se existe alguma ferramenta utilizada para facilitar 

                                                           
30 Informação disponível no site da ABC < 
http://www.abc.gov.br/download/projetosAcordos2008Haiti.pdf>. Acesso em: 17 de maio 2012. 
31ABC. Catálogo Brasil-Haiti: Programa de Cooperação Sul-Sul. 

http://www.abc.gov.br/download/projetosAcordos2008Haiti.pdf
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essa comunicação. Dos quatro entrevistados, três responderam que a ferramenta 

utilizada para facilitar a comunicação é o e-mail. Além do e-mail, dois entrevistados 

falam da importância de visitas frequentes no local do projeto.  

A quarta pergunta questiona como se dá o contato entre o time coordenador, 

com que frequência e se na maioria das vezes é correspondido. Dos quatro, dois 

responderam que o contato se da por e-mail e telefone e um deles mencionou que 

pessoalmente quando necessário. As respostas da frequência foram diferentes, um 

respondeu que o contato se da diariamente e que na maioria das vezes esse contato 

é correspondido, outro apontou que dependendo da complexidade das atividades é 

pertinente o contato semanal do coordenador com a equipe, mas que muitas vezes 

os contatos não são correspondidos no tempo adequado, devido a diversos fatores 

como dificuldade de acesso à meio de comunicação, baixo comprometimento de 

membros da equipe, fatores exógenos e por fim um pesquisador aborda que o 

contato se da na medida da necessidade e com base no Plano Anual de Trabalho.  

A quinta pergunta questiona como a transferência de tecnologia é repassada 

aos agricultores e se existe algum curso de capacitação. Dos quatro entrevistados, 

todos obtiveram diferentes respostas. Um entrevistado menciona que a transferência 

pode ser feita por meio de métodos já consagrados, como dias de campo, cursos, 

oficinas temáticas, materiais didáticos e outras publicações. O entrevistado 

acrescenta que normalmente, buscamos também técnicas inovadoras para 

disponibilizar tecnologias e conhecimentos, por exemplo: feiras locais e materiais 

audiovisuais. Partimos da percepção que os agricultores já possuem conhecimentos 

e dominam uma série de práticas produtivas. Tendo isso como referência, buscamos 

ampliar os conhecimentos dos agricultores combinando resultados de pesquisas, 

conhecimento científico, com os saberes locais. Outro pesquisador menciona que 

primeiramente avaliam e validam as tecnologias brasileiras junto com as instituições 

de pesquisa dos países do C-4 que gradativamente deixam os Centros de pesquisa 

para junto do produtor. Atualmente já existem 10 UD’s demonstrativas em 

propriedades de produtores lideres que visitaram as UD’s e conheceram as 

tecnologias adaptadas para não haver equívocos na aplicação destas. O 

pesquisador acrescenta rapidamente as estratégias e ações do Projeto C-4:  

1. Inicialmente em 2010, o foco principal foi a aproximação entre as instituições. 

Forma realizadas reuniões denominadas troca de saberes entre os 
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pesquisadores dos países C-4. Consideramos o Projeto C-4 um projeto de 

homens e saberes. 

2. Para o desenvolvimento do projeto e principalmente destas reuniões utilizaram 

duas filosofias uma denominada “uma empresa que aprende”, focados em uma 

filosofia com aspectos da cultural local que foi denominado Famillie Forgeron. 

Procurou-se trabalhar juntos, um modelo próprio para os países C-4 e não levar 

um modelo tecnológico pronto que não traria o aprendizado continuo buscado 

nestas reuniões. 

3.  Em 2011, considerando os indicadores de transformação e os objetivos do 

projeto estabeleceu-se outro modelo de reunião já considerando os 

pesquisadores e os vulgarizadores de tecnologia. Em 2012, a estratégia foi 

alterada e as reuniões estão sendo realizadas em cada país C-4 dentro dos 

Centros de Pesquisa que hospedam as unidades Avaliação/demonstrativas 

onde se faz a adaptação das tecnologias brasileiras. 

4. Estes trabalhos ultrapassam 9.000 horas de capacitação. 

1- Unidades Avaliação/demonstrativas: estas foram planejadas para avaliar a 

qualidade das tecnologias brasileiras e poder servir para demonstrar os conceitos 

aplicados nas reuniões de trocas de saberes dentro do sistema de produção 

local. Receberam aproximadamente 600 pessoas nas UD’s. 

O terceiro pesquisador aborda que não é somente transferência de tecnologia, 

que é repassada mais também construção de conhecimento. As tecnologias 

Brasileiras e Haitianas se fundiram para um melhor resultado. O pesquisador 

acrescenta que existe um ciclo, ou seja, pesquisa, implementação de unidades 

demonstrativas, dia de campo (2009), palestra sobre produção de hortaliças e 

workshop (ministério). Por fim, um pesquisador responde sobre os cursos de 

capacitação, afirmando existir em seu projeto sendo elaborados por tema com a 

frequência de duas vezes ao ano. 

A sexta pergunta aborda se existe algum tipo de sistema aberto a todos para 

verificar o andamento ou informação sobre o projeto. Dos quatro, três responderam 

que não existe. Um pesquisador respondeu que em alguns projetos existe um 

espaço específico para divulgar informações e resultados. Pode ser um website ou 

um blog. Em outros casos apenas relatório de acompanhamento são 

disponibilizados (semestramente ou anualmente).  
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A última pergunta aborda se não existe nenhum receio por partes dos 

pesquisadores de repassar o conhecimento tecnológico a outros países e qual a 

vantagem para o seu país. Dos quatro, três responderam que não existe nenhum 

receio. Um entrevistado respondeu que essa pergunta permite diferentes repostas.  

Do lado da Plataforma, o projeto de Variedades de Algodão e Gerenciamento 

de Pragas na Tanzânia (COTTON VARIETIES AND PEST MANAGEMENT IN 

TANZANIA) foi um dos projetos escolhidos na primeira etapa da seleção da 

Plataforma em 2010.  

A Tanzânia localiza-se no Leste da África e sua economia é voltada 

essencialmente para a agricultura e o turismo, tendo como principais culturas 

agrícolas o café, caju, algodão, fumo, chá e sisal. Segundo José Ednilson Miranda 

em entrevista com Santos (2011), o algodão emprega direta e indiretamente 14 

milhões de pessoas, entretanto, a produtividade da cultura é baixa, variando entre 

300 e 700 kg de algodão em caroço por hectare.  “Entre os fatores limitantes para a 

produtividade de algodão na Tanzânia estão problemas relacionados ao baixo uso 

de fertilizantes para a nutrição vegetal, incidência de pragas e doenças e outros 

relacionados ao melhoramento genético das variedades utilizadas no país. Questões 

climáticas relacionadas à má distribuição de chuvas também comprometem o 

desenvolvimento da cultura”, avalia. Além disso, o pesquisador menciona o 

problema de disponibilização de maquinário que auxilie os produtores no manejo da 

cultura, principalmente máquinas de pequeno porte para uso com tração animal. O 

objetivo do projeto é composto por uma serie de propostas para aumentar 

produtividade do algodão e contribuir para o manejo de pragas como comparação 

genética de variedades da Tanzânia e da Embrapa e improvisar ferramentas para 

avaliar a importância de pestes e diversidade na Tanzânia.32 

Outro projeto selecionado na segunda fase da Plataforma foi o projeto de 

Diversidade de Abelhas e Produção de Mel para Segurança Alimentar. Segundo 

Nicola (2004) a apicultura desempenha na criação de meios de subsistência 

sustentáveis grande importância, pois ajuda as pessoas a fortalecer os meios de 

subsistência e garantir a manutenção do habitat e da biodiversidade alem de ser um 

                                                           
32 Informação disponível em: áfrica-brazil.org. < http://africa-brazil.org/admin/proposals/detail/214>. 
Acesso em 14 de maio 2012 

http://africa-brazil.org/admin/proposals/detail/214
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importante fator de redução de pobreza desses países. Ela afirma que reforçar os 

meios de subsistência significa ajudar as pessoas a se tornar menos vulnerável à 

pobreza. O mel é o produto mais importante da apicultura no norte da Etiópia. 
Intervenções de desenvolvimento envolvidas para melhorar a produção de mel na 

Etiópia são altamente dependentes de práticas de gestão. O objetivo principal do 

projeto é trazer segurança alimentar para 800 apicultores, incluindo mulheres 

vivendo no norte da Etiópia, aumentando a renda desses apicultores para 40 %, 

alem de melhorar a qualidade do mel e produtos relacionados33.  

Analisando a resposta dos pesquisadores dos projetos da Plataforma, dos 

quatro pesquisadores entrevistados três responderam ao questionário. Para a 

primeira pergunta nota-se que o critério usado pelo órgão executor para decidir o 

tema de um determinado projeto é o interesse dos pesquisadores e das instituições. 

A segunda pergunta questiona se as áreas temáticas são escolhidas pelo órgão 

executor. Dois dos três responderam que a Plataforma decide o tema. Um 

pesquisador menciona que o Plano diretor da Unidade (PDU) é o principal 

instrumento utilizado na definição das áreas temáticas.  

A terceira pergunta obteve três respostas semelhantes Os pesquisadores 

afirmam que é através do e-mail que o contato entre pesquisadores e parceiros é 

feito. A quarta pergunta já questiona como se dá o contato com o time coordenador, 

com que frequência e se na maioria das vezes esse contato é correspondido.  Dois 

dos três pesquisadores responderam que o contato se da regularmente por e-mail. 

Outro pesquisador menciona que os coordenadores entram em contato sempre que 

se faz necessário. A frequência irá depender do que esta em execução.   

A quinta pergunta questiona como a transferência de tecnologia é repassada 

aos agricultores e se existe algum tipo de capacitação. Os três pesquisadores 

responderam a pergunta diferentemente um dos outros. Um pesquisador respondeu 

que há um treinamento sobre multiplicação de rainhas e um workshop para 

discussão da qualidade do mel comercializado na região. Outro pesquisador 

menciona que não se previu transferência de tecnologia no projeto, mas que foi 

submetido um novo projeto da ABC sobre transferência e treinamento com temática 

                                                           
33 Informação disponível em: áfrica-brazil.org. < http://africa-brazil.org/admin/proposals/detail/230>. 
Acesso em: 14 de maio 2012  
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bem mais abrangente que a pesquisa da Plataforma. Por fim, o último pesquisador 

menciona que nessa etapa o treinamento ou transferência de tecnologia se dá entre 

parceiros, estudantes e funcionários do campo, pois o germoplasma sob avaliação, 

exigirá aprovação pelos órgãos nacionais antes de repassar as sementes 

melhoradas para os agricultores. 

A sexta pergunta questiona se existe algum sistema aberto a todos para 

verificar o andamento ou informação sobre o projeto. Um dos pesquisadores 

respondeu que não e outros dois responderam que há relatórios que são feitos de 

seis em seis meses. 

Por fim, a última pergunta questiona se existe algum receio por parte dos 

pesquisadores de repassar o conhecimento tecnológico a outros países e qual a 

vantagem para o seu país.   Os três respondem que não existe problema ou risco de 

repassar o conhecimento, pois segundo um pesquisador todo processo é realizado 

com o apoio as secretária de Relações Internacionais e da Assessoria Jurídica da 

Embrapa Sede. Outro pesquisador justifica que não existe receio, pois esse projeto 

possui um Acordo de Transferência de Material (MTA) e um Memorando de 

Entendimento entre instituições colaboradoras que protege o direito da propriedade 

intelectual. Os três pesquisadores citam algumas vantagens como a possibilidade de 

aplicação de nossas tecnologias em outros contextos gerando novos desafios, além 

de novas oportunidades de pesquisa e trocas de experiência. Outro pesquisador 

aborda que a vantagem estaria no contato com genótipos (variedades de algodão) 

diferentes das que ocorrem aqui. Essa experiência é vantajosa na ampliação do 

entendimento do mecanismo de resistência, pois possibilita avaliar interesse em 

receber variedades da Tanzânia.  Por último, o pesquisador menciona a Tanzânia 

iria se beneficiar de germoplasma excêntrico para melhorar os programas de 

melhoramento que têm baixa diversidade presente para a seleção de características 

para enfrentar estresses bióticos e abióticos.   

Analisando a respostas dos pesquisadores da ABC e da Plataforma nota-se 

que na primeira pergunta o critério usado pelo órgão executor de decidir tema de 

projeto é diferente, pois um foca na realidade local, na necessidade de diálogo com 

a comunidade e a procura por dados históricos, enquanto o outro se preocupa mais 

com a pesquisa, o interesse do pesquisador e da instituição.  
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A segunda pergunta obteve um resultado semelhante entre os pesquisadores 

dos projetos da ABC e da Plataforma onde três pesquisadores do projeto da ABC e 

três da Plataforma menciona que as áreas temáticas são escolhidas pelo órgão 

executor. Porém os pesquisadores dos projetos da ABC mencionam que essa 

decisão é feita em conjunto com os parceiros locais. 

 A terceira e quarta questão questiona como é feito o contato entre 

pesquisadores ou parceiros e com o time coordenador, com que frequência e se 

esse contato é correspondido.  As respostas foram semelhantes, tanto os 

pesquisadores dos projetos da ABC quanto os da Plataforma afirmam que o e-mail é 

o meio principal para se comunicar com parceiros ou pesquisadores e com o time 

coordenador.  Como foi mencionado anteriormente por Buso (2011) o website, como 

ferramenta de comunicação organizacional para uso dos colaboradores e membros 

da Embrapa, não substitui o uso do e-mail já que 64% dos usuários se comunicam 

com seus parceiros por correio eletrônico e 76% o faz para se comunicar com o 

comitê executivo. 

A quinta pergunta, obteve diferentes respostas tanto entre pesquisadores dos 

projetos da ABC e da Plataforma quanto da Plataforma. As respostas dos 

pesquisadores dos projetos da ABC foram os seguintes: métodos já consagrados, 

como dia de campo, cursos de oficinas temáticas, matérias didáticas e outras 

publicações; centro de pesquisa que hospedam unidades avaliação/demonstrativas 

se faz adaptação tecnologia que realiza capacitação; existe um ciclo, pesquisa, 

implementação de unidades demonstrativas, dia de campo, palestras e workshop. 

Por outro lado, os da Plataforma foram: treinamento sobre multiplicação de rainhas e 

um workshop para discussão da qualidade do mel comercializado na região. Outro 

pesquisador menciona que não se previu transferência de tecnologia no projeto. Por 

fim, o último pesquisador menciona que nessa fase o treinamento ou transferência 

de tecnologia ainda não esta sendo realizada, pois o germoplasma sob avaliação, 

exigirá aprovação pelos órgãos nacionais antes de repassar as sementes 

melhoradas para os agricultores. Nota-se que nos projetos da ABC a transferência 

de tecnologia é mais evidente, isso pode ocorrer tanto pelo estágio avançado que os 

projetos se encontram ou devido ao objetivo que o projeto busca atingir. 
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A sexta pergunta questiona se existe um sistema aberto a todos para verificar 

o andamento ou informação sobre projetos. Os pesquisadores dos projetos da ABC 

responderam que não existe. Por outro lado, as respostas dos pesquisadores foram 

surpreendentes, pois sabendo que a Plataforma foi criada e arquitetada em uma 

plataforma virtual, nenhum dos participantes citou o website como um sistema para 

verificar o andamento ou informação sobre projetos. 

Por fim, a última pergunta obteve seis respostas semelhantes, três da ABC e 

três da Plataforma, onde afirmaram que não existe nenhum receio por partes dos 

pesquisadores de repassar o conhecimento tecnológico a outros países.  

Analisando todas as respostas, notam-se pontos de semelhança e de 

diferença entre os projetos da ABC e o da Plataforma. As semelhanças são maiores 

como o tema escolhido pelo órgão executor, o e-mail como principal meio de 

comunicação tanto entre pesquisadores quanto entre o time coordenador e a não 

existência de um sistema aberto para verificar o andamento ou informação sobre o 

projeto. Apesar de a Plataforma ter esse sistema, o website, nenhum dos 

pesquisadores citou em nenhum momento esse mecanismo. 

Análise das Respostas Coletadas no Forum 2012 pelo Sistema 

Powervote 

 Foram elaboradas 34 perguntas divididas em cinco sessões (Anexo G 

perguntas e respostas completas Powervote). Na primeira sessão, Feedback sobre 

Plataforma de Inovação (como um mecanismo para apoiar a cooperação entre 

Africanos e Brasileiros e Latino Americano e Caribenhos e Brasileiros) foram 

selecionadas  quatro perguntas e na última sessão foram selecionadas duas. A 

escolha das perguntas foi feita de acordo com a abordagem desse projeto.  

 

 

 

 



58 
 

 Respostas selecionadas da primeira sessão: 

1- 

 

 

 

 

 

 

A primeira pergunta selecionada questiona se o processo da Plataforma tem 

sido fácil de seguir. A resposta obtida foi positiva, pois oitenta e três por cento 

votaram que concordam em parte e cinquenta e três votaram que concordam 

fortemente que o processo da Plataforma tem sido fácil de seguir. Apesar de a 

Plataforma ser um novo mecanismo de cooperação sul-sul, a maioria dos 

participantes não teve dificuldade de seguir o processo da Plataforma.  

 

2- 

 

 

 

  

 

A segunda pergunta abordava se a Plataforma de Inovação tem sido um 

processo transparente.  A maior porcentagem da pergunta foi encontrada no tópico 

2. To what extent would you agree with 
the following statement:

“The process of the Innovation 
Marketplace has been easy to follow.”

1. 2. 3. 4. 5.

5%
2%

53%

38%

2%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

Média = 4,3276

DesvPad = 0,9894

 

3. To what extent would you agree with 
the following statement:

“The Innovation Marketplace has been 
a transparent process.”

1. 2. 3. 4. 5.

3%
5%

42%

22%

28%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

Média = 3,9333

DesvPad = 1,0934  
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cinco, onde quarenta e dois por cento concordam que a Plataforma é um processo 

transparente.  Vinte dois por cento concordam em parte e vinte e oito responderam 

neutro quanto à pergunta.  

 

3- 

 

 

 

 

 

 

 

A terceira pergunta propôs testar se as informações encontradas no website 

são fáceis de encontrar. A resposta apesar de ser positiva, mostrou diferentes 

porcentagens. Cinco por cento não concordam que seja fácil encontrar informação 

no website, dezesseis em parte não concordam, quinze responderam que são 

neutros, quarenta e quatro responderam que concordam em parte e vinte por cento 

fortemente concordam. O fato de a Plataforma ter como principal mecanismo de 

interação o espaço virtual, a resposta obtida para essa pergunta parece não 

satisfatória. Para que a porcentagem dessa pergunta aumente talvez fosse 

necessário um rearranjo das informações, disponibilização das informações em 

outras línguas ou um maior interesse por parte dos participantes em conhecer 

melhor o website. 

 

 

 

4. To what extent would you agree with 
the following statement:

“It is easy to find needed information 
on the website.”

1. 2. 3. 4. 5.

5%

16%

20%

44%

15%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

Média = 3,5636

DesvPad = 1,1404  
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4- 

 

 

 

 

 

 

 

A quarta questão aborda se os dois dias de Forum foram um componente 

importante da Plataforma de Inovação.  Setenta e seis por cento fortemente 

concordam que o Forum é um componente importante da Plataforma.  Segundo 

Argollo (2011) o Forum tem como objetivo de dar continuidade ao diálogo, ampliar a 

compreensão dos participantes em relação à Plataforma, consolidar parcerias e 

discutir perspectivas de ampliar cooperação. Ele acrescenta também que foi 

reservado um ambiente favorável de discussão para aprimorar as propostas que não 

foram vencedoras, de forma a reapresentá-las em nova seleção com maiores 

chances de êxito.  

Respostas selecionadas da última sessão: 

1- 

 

 

 

 

 

A primeira pergunta da última sessão propôs testar a usabilidade do blog 

pelos participantes. Essa pergunta recebeu uma resposta negativa, pois setenta e 

8. To what extent would you agree with the 
following statement:

“This 2-day forum has been an important 
component of the Innovation Marketplace.”

1. 2. 3. 4. 5.

4%
0%

76%

11%9%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

Média = 4,5636

DesvPad = 0,9296
 

20. I followed the Forum blog

1. 2.

27%

73%

Média = 1,2727

DesvPad = 0,4454

1. No

2. Yes
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três por cento dos participantes afirmaram que não seguem o blog34 da Plataforma. 

Além do website, um blog foi criado contendo todas as notícias do Forum.  O blog foi 

criado para ajudar os participantes a se atualizarem em ao Forum realizado em 

2012. Nesse blog estão disponibilizadas informações sobre a agenda do Forum, 

sobre as propostas aprovadas, depoimentos de participantes e convidados e 

informações de logísticas (hotel, transporte e horários). 

2-  

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda questão foi respondida por aqueles participantes que responderam 

sim na pergunta anterior. A pergunta dois usa a seguinte afirmação: “Eu achei o blog 

muito útil e informativo”. Trinta e um por cento acham neutro, vinte e cinco 

concordam em parte e vinte e cinco concordam fortemente, ou seja, a metade dos 

participantes usou o blog e achou útil e informativo. 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Blog Africa-Brasil-Lac: http://www.africabrazillac-forum2012.blogspot.com.br/  

21. For those who answered yes for the 
previous question, to what extent you 

would agree with the following 
statement:

“I found the blog to be very useful and 
informative”

1. 2. 3. 4. 5.

6%

13%

25%25%

31%

Média = 3,5

DesvPad = 1,1726

1. Strongly disagree

2. Somewhat 
disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária foi pensada de forma a 

mobilizar todo o continente africano para execução de projetos para sanar os 

principais problemas da agricultura africana. A Plataforma foi estruturada na internet 

para, por meio do website35 estabelecer parcerias entre organizações brasileiras e 

africanas e, por meio dessas parcerias, criar propostas de ação conjunta que 

visassem a solução de problemas envolvendo a agricultura nos países africanos.  

Os dados do questionário aos parceiros mostraram resultados positivos sobre a 

Plataforma. A maioria dos parceiros vê a Plataforma como algo inovador, diferente 

de outros modelos de cooperação internacional, mas não descartam a importância 

que os instrumentos clássicos de cooperação ainda têm nas sociedades. Além de a 

Plataforma ter o website como principal mecanismo operacional, também tem um 

Forum, com objetivo de dar continuidade ao diálogo, ampliar a compreensão dos 

participantes em relação à Plataforma de Inovação Agropecuária, consolidar 

parcerias e discutir perspectivas de ampliar a cooperação, dois pontos que 

diferenciam os instrumentos clássicos de cooperação da ABC e a Plataforma. Uma 

medida importante a ser repensada para melhorar os instrumentos clássicos de 

cooperação é a adaptação à realidade, que hoje esta virtualmente interconectada. 

 A inovação como foi citada é um instrumento importante para se alcançar 

resultados benéficos e estratégicos para a população sendo ela o maior diferencial 

entre esses dois instrumentos. Além da inovação outras questões precisam ser 

revisadas como, por exemplo, a burocracia excessiva em órgãos como a ABC, a 

questão da política muito envolvida nas decisões dos projetos e a questão da 

transparência. O website da Plataforma dá uma visão maior sobre as ações 

tomadas, as notícias sobre os projetos, sobre o Forum e abertura de inscrição de 

propostas. Esse mecanismo é importante, pois além de fornecer essa visão, dá uma 

transparência no processo de decisão dos projetos. No entanto, na análise do 

questionário de Buso (2011) comprova que o website, como ferramenta de 

comunicação organizacional para uso dos colaboradores e membros da Embrapa, 

não substitui o uso do e-mail já que 64% dos usuários se comunicam com seus 

parceiros por correio eletrônico e 76% o faz para se comunicar com o comitê 

                                                           
35 Website África-Brasil: <http://www.africa-brazil.org/>. 

http://www.africa-brazil.org/
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executivo. A ideia do website é boa, mas a adaptação das pessoas para novas 

formas de comunicação ainda é lenta. Isso pode ser comprovado em uma das 

perguntas selecionadas do Powervote para esse trabalho, onde questiona se os 

participantes usam o blog do Fórum África-Brasil-LAC. Como foi citado 

anteriormente, setenta e três por cento dos participantes afirmaram não usar o blog 

da Plataforma.  

No questionário dos pesquisadores, tanto os pesquisadores da ABC quanto o 

da Plataforma colocam o e-mail como principal meio de comunicação tanto entre 

pesquisadores quanto entre o time coordenador. Apesar de existir uma página 

eletrônica específica para comunicação, nenhum dos pesquisadores citou em 

nenhum momento esse mecanismo.  

Os questionários mostraram que o website ainda é pouco usado pelos 

pesquisadores apesar de ser um diferencial em relação aos projetos da ABC. O 

dado oferece quatro interpretações: 

1. É possível que o usuário encontre dificuldades com a língua inglesa; 

2. É possível que o website da Plataforma África-Brasil de Inovação 

Agropecuária não ofereça todas as informações que o usuário precisa; 

3. É possível que alguns pesquisadores não estejam preparados para outras 

formas de recursos tecnológicos, sem ser o e-mail; e 

4. É possível que exista carência de meios tecnológicos para um determinado 

número de participantes.  

A Plataforma atingiu o seu objetivo de ampliar o número de países com os 

quais a Embrapa tem projetos de cooperação internacional já que Argollo (2011) 

afirma que anteriormente as ações da Embrapa eram de caráter pontual e hoje, com 

o website, atingem vários países africanos. Porem nota-se que a cooperação 

quando colocada a certo patamar pode trazer certas limitações como, por exemplo, 

carência de meios tecnológicos por parte de alguns países.   

Além de o fator inovação ser um ponto fraco notado nos instrumentos 

clássicos de cooperação como exemplo a ABC, também pode se notar outros 

pontos a serem trabalhados como a transparência e a burocracia. Apesar desses 

fatores a Plataforma e a ABC, segundo o questionário aplicado aos pesquisadores, 
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se assemelham em alguns pontos como, por exemplo, sistema para escolha de 

tema de projeto e email como principal meio de comunicação. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Resultados Finais da Plataforma África-Brasil 

       Projetos Financiados – 1ª Rodada  

 

     Projetos Financiados – 2ª Rodada 
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ANEXO B - Questionário BUSO (2011) 
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ANEXO C- Questionário aos Parceiros da Plataforma África-Brasil 

 

1- A Plataforma apresenta algum mecanismo diferenciado em relação aos outros 
instrumentos de cooperação internacional? 

2- Quais as vantagens e desvantagens da Plataforma África-Brazil?  

3- Qual é a maior inovação da Plataforma?  

4- A Plataforma é um modelo de instrumento de cooperação mais eficiente 
comparada, por exemplo, aos instrumentos de cooperação da ABC?  

5- Há necessidade dos instrumentos clássicos de cooperação serem aprimorados ou 
ainda apresentam grande impacto para os países receptores?  

6- O que levou a instituição (nome) a se interessar em participar na Plataforma 
África-Brasil de Inovação Agropecuária? 

 

ANEXO D- Questionário submetido aos Pesquisadores dos Projetos da ABC e 
da Plataforma África-Brasil 

1- Qual é o critério usado pelo órgão executor para decidir o tema de um 

determinado projeto? Os dados científicos contam para essa decisão? 

3- As áreas temáticas são escolhidas pelo órgão executor? 

4- Como é feito normalmente o contato entre pesquisadores ou parceiros? Existe 

alguma ferramenta utilizada para facilitar essa comunicação? 

5- Como se da o contato entre o time coordenador? Com que frequência? Na 

maioria das vezes esse contato é correspondido? 

6- Como a transferência de tecnologia é repassada aos agricultores? Existe algum 

curso de capacitação? 

7- Existe algum sistema aberto a todos para verificar o andamento ou informações 

sobre o projeto? 

8-  Não existe nenhum receio por partes dos pesquisadores de repassar o 

conhecimento tecnológico a outros países? Qual é a vantagem para o seu país? 
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ANEXO E - Sumário das Respostas dos Parceiros da Plataforma África-Brasil 

 

 
Respondentes 

Pergunta 1 Pergunta 2 Pergunta 3 Pergunta 4 Pergunta 5 Pergunta 6 

1)  Sim. 
Parceria 
Inercontine
ntal 

Vantagem- novas 
metodologias  
Desvantagem - 
cria mais 
expectativa do que 
pode ser realizado 
 

website Não 
conhece 
direito os 
instrumento
s de 
cooperação 
da ABC 

Devem ser 
aprimorados. 
Exemplo 
burocracia  

O Banco 
Mundial pode 
providenciar 
um modo 
mais 
eficiente e 
modo mais 
relevante de 
cooperação 
sul - sul 

2)  
 

 
Sim. Aberto 
a qualquer 
país da 
África e 
financiamen
to de 
parceria 
devido ao 
mérito 
 

 Vantagem - 
instrumento de 
cooperação sul-sul 
genuíno liderado 
pelo Brasil e África 
Desvantagem - 
nenhuma 
 

Website para 
encontrar 
parcerias 

Depende do 
termo more 
eficiente 

 
Não existe 
evidencia 
publicada que 
mostra os 
impactos 
alcançados 
pela 
cooperação de 
desenvolvimen
to do Brasil.  

Fazia anos 
que DFID 
não 
trabalhavam 
com 
programas 
no Brasil, 
desde 2009 
nos focamos 
em trabalhar 
com o Brasil 
( impactos 
nos países 
em 
desenvolvim
ento).  

3)  Sim. 
Fomenta a 
apresentaç
ão de 
proposta e 
projeto e 
financiamen
to + 
inovação e 
diálogo 
política.  

Vantagem - 
diálogo entre 
beneficiários, 
comunidade 
cientifica, agencia 
de cooperação 
institucional/multin
acional e outros 
atores  
Desvantagem - 
limitação de 
recursos  

Criar sinergias 
entre diversas 
esferas de 
pesquisar, 
buscando 
inovação, a 
cooperação 
sul-sul e 
trabalho 
conjunto.  

Depende da 
termologia  

Inst. Clássicos 
continuam 
importantes, 
mas é 
importante 
inovar. 

Pois é uma 
agencia que 
se agregasse 
a uma 
colaboração 
que via, de 
forma 
inovadora, 
buscar 
redução de 
pobreza e 
fomentar 
pratica de 
cooperação 
sul - sul por 
meio de 
pesquisas 
científicas.  

4)  
 

Sim. 
Cooperação 
em 
pesquisa 

Vantagem - 
contribuição 
enorme para 
cooperação 

Pesquisa 
conjunta 

São coisas 
totalmente 
diferentes 
tanto na 

Inst. Clássicos 
continuam 
importantes, 
mas é 

Devido a 
importância 
do programa, 
a seriedade 
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cientifica, 
pesquisa 
conjunta.  
 
  
 
 

internacional 
brasileira.  
Desvantagem - 
nenhuma  

dimensão 
como na 
sua 
implementa
ção.  

importante 
inovar. Ainda 
somos um 
jovem ator 
nessa área 

da Embrapa 
e o 
comprometim
ento da 
Embrapa 
com esse 
programa   

5)  Sim. 
Bastante 
agilidade de 
mobilização 
d 
competênci
as nos 
países 
participante
s. 
 

Vantagem - alta 
capacidade de 
indução de 
propostas nas 
diferentes áreas.  
Desvantagem - 
nenhuma 

Mobilizar 
recursos e 
competências 

A 
plataforma 
tem a 
capacidade 
de induzir 
futuros 
projetos 
estruturante
s e é muito 
mais 
eficiente 
que os 
PCTs de 
curta 
duração.  

Sempre temos 
que aprimorar 
os 
instrumento.  

Pois a 
Embrapa é 
uma 
empresa de 
inovação 
tecnológica, 
mas também 
tem 
excelência 
em inovar em 
gestão assim 
a plataforma 
e uma forma 
de agilizar a 
nossa 
política de 
parcerias 
internacionai
s em 
beneficio da 
nossa 
agricultura.  

 

6)   
Sim. 

Vantagem - Forum 
e oportunidade 
para 
pesquisadores do 
Brasil e África para 
compartilhar 
experiências e 
conhecimento 
Desvantagem - 
dificuldade de troca 
de mátrias e outros 
inputs entre África 
e Brasil  

Processo de 
matchmaking  

Sim.  Sim é preciso 
aprimorar os 
inst. Clássicos 
de 
cooperação.  

Pois a 
pesquisa 
brasileira 
pode garantir 
um impacto 
sobre os 
meios de 
subsistência 
das 
comunidades 
rurais na 
África 

7)  
 

  
Sim. 
 

Vantagem - 
oportunidade de 
interação  
Desvantagem - 
língua e distancia  

Oportunidade 
de criar 
parcerias 

Sim.      Expertise, 
similaridades 
em 
oportunidade
s e desafios 
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ANEXO F - Respostas Completas dos Parceiros da Plataforma África-Brasil  

Perguntas 
 

Respostas Participantes 

1) 

A Plataforma África-
Brasil de Inovação 
Agropecuária apresenta 
algum mecanismo 
diferenciado em relação 
aos outros instrumentos 
de cooperação 
internacional? 

 
 

1-  Yes, it establishes cross-continental partnership mode of working, 
both at the level of individual researchers and at the level of institutes 
(FARA, EMBRAPa) 

2- Yes. Most of Brazil’s cooperation instruments are with a single country. 
And choices about which countries Brazil partners with are usually a 
political decision.  By contrast, the Plataforma is open to any African 
country, and choices about which partnerships receive funding are based 
on merit. 

3- A Plataforma se diferencia dos métodos tradicionais, pois ao mesmo 
tempo que fomenta a apresentação de propostas de projeto e 
financiamento de projetos de pesquisa que promovam a cooperação sul-
sul, também visa a buscar a inovação e o diálogo político. A Plataforma 
também viabiliza uma instância de discussão que ajuda na propragação 
de seu impacto e na sustentabilidade das atividades. 

4- Sim. E diferenciado devido ao seguinte fato: de ser um programa de 
cooperação internacional que vai alem da cooperação técnica, programa 
de cooperação em pesquisa cientifica e tem esse caráter especial de 
reunir pesquisadores do Brasil e outros continentes/países. Tem esse 
aspecto diferenciado de pesquisa conjunta, que transcende que vai alem 
da cooperação técnica porque é quase uma cooperação cientifica,é 
muito mais importante e mais estruturante como projeto que capacita o 
pesquisador e cientistas.  
 

5- Sim é um mecanismo diferente dos modos tradicionais de interação 
internacional, tem uma característica de ter bastante agilidade de 
mobilização de competências nos países participantes da plataforma. 
 

6- Yes it does introduce a different mechanism when compared to other 
instruments of international cooperation 

7 -  Yes it does.  Opportunity for exchange and joint learning 

 
2) 

Quais as vantagens e 
desvantagens da 
Plataforma África-Brasil?  

 
 

1- Advantages: making use of expertise in a new context; access to new 
methodologies; providing interesting partnership opportunities for 
scientists; establishing new source of scientific expertise for Africa, and 
for Brazil; supporting geopolitical relations between Brazil and Africa; 
Disadvantages: easy to create more expectations than can be realized; 
the approach requires considerable management support and therefor 
has significant overhead costs 

2- Advantages – a genuinely south-south instrument led by Brazil and 
Africa; a positive and efficient way for Brazil to manage high levels 
demand from African countries; a rapid way to build partnerships; 
proposals are rigorously screened in a systematic way by all member 
organisations of the Steering Committee, including Embrapa, FARA, the 
World Bank and DFID, which gives a high level of confidence that only 
the highest quality proposals receive funding. Disadvantages – small 
project grants are likely, on average, to deliver local impact but not 
transformational change.  The Marketplace can help identify and test 
promising innovations, but it will rely on other development programmes 
and funding instruments to ‘scale up’ these innovations to have 
widespread impact.  
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3– A vantagem é a possibilidade de diálogo entre beneficiários, 
comunidade científica, agência de cooperação 
interinstitucional/multilateral e outros atores, destarte, abrindo portas 
para que Projetos possam ser financiados e apoiados de forma 
sistemática e que surjam pela demanda dos próprios beneficiários sem 
que a agenda seja imposta pelas instituições. A desvantagem é referente 
a limitação dos recursos, o que reduz o escopo das atividades sendo 
que ficou evidenciado que existe demanda para o apoio prestado pela 
Plataforma. Outro ponto fraco é a falta de participação do setor privado, 
um dos possíveis grandes interessados nos resultados do Projeto e que 
poderiam alavancar mais recursos.  

4- V– O Brasil com essa iniciativa da Embrapa da uma contribuição 
enorme para cooperação internacional Brasileira e é uma iniciativa que é 
reconhecida hoje por vários atores internacionais onde todos aportam 
recursos. Desv. - Nenhuma.  

5- As principais vantagens são: agilidade, alta capacidade de indução de 
propostas nas diferentes áreas do conhecimento e capacidade de 
promover o intercâmbio de experiências com um custo baixo, com uma 
ampla amplitude de atores, num curto espaço de tempo. 

6- Advantages:  

i. It promotes south-south collaboration 
ii. It enables researchers from Brazil and Africa to collaborate 

on common research topics of mutual interest 
iii. It provides a forum and opportunity for researchers from 

Brazil and Africa to share experiences and knowledge 
iv. It enhances economies of scale in carrying out research 

with limited funds 

A. Disadvantages: 

i. Difficulties in exchanging materials and other inputs 
between Brazil and Africa. 

ii. Short duration of the project proposals. 

7- Advantages are many.  Opportunity of interaction, Joint learning, 
exchange of technologies, capabilities, methodologies, expertise.  Africa 
stands to benefit more on the side of exchange of technologies.  But 
Brazil will also benefit in the area of market expansion and access to 
germplasm present in Africa.  Disadvantages include language and 
distance.   But these are not necessarily disadvantages of a marketplace 

 
3) 
Qual é a maior inovação 
da Plataforma? 
 
 

1- 1- The wholesale model of establishing collaboration between African 
countries and Brazil (not one by one, but ten at a time). 2- The website  

2- The use of a web-based process to match-make Africa-Brazil 
partnerships, and the use of a Learning Forum to strengthen bids using 
peer support and cross-learning. 

3– É a possibilidade de criar sinergias entre diversars esferas de 
pesquisas, buscando a inovação, a cooperação sul-sul, e o trabalho 
conjunto de vários atores envolvidos, de modo que os resultados sejam 
práticos e colocados em prol da redução da pobreza. Isso também 
representa que os países beneficiários da Plataforma busquem soluções 
domésticas, de modo colaborativo, para seus problemas de 
desenvolvimento. 
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4- A maior inovação é a pesquisa e o projeto em si como foi concebido é 
inovador e o resultado é inovação, por que é pesquisa conjunta.  Os 
resultados serão utilizados pelas indústrias de ambos os países e por 
outros e esses resultados serão disseminados 

5- A grande inovação é possibilidade de mobilizar recursos e 
competências de um forma ágil envolvendo parceiros com diferentes 
níveis de capacidade técnica. 
 

6- The process of matching and getting researchers from Brazil and 
Africa to write joint project proposals and of screening these 
proposals by a diverse steering committee members for funding. 

7- Opportunity to bring partners together across the divide for exchange 
and joi learning is a key advantage  

 
4) 
A Plataforma é um 
modelo de instrumento 
de cooperação mais 
eficiente comparada, por 
exemplo, aos 
instrumentos de 
cooperação da Agencia 
Brasileira de 
Cooperação 

1- I do not know those instruments very well. What I can say is that the 
marketplace up to now has operated at a very high level of technical 
quality, and with excellent organization. Given the fact that most people 
involved are only gaining enthusiasm, I would expect it is an efficient 
model. 

2- ABC is a partner in the Marketplace, so it is not accurate to suggest 
that the Marketplace is somehow separate from ABC’s initiatives.  

‘More Efficient’ in development terms normally means that an intervention 
delivers greater impact relative to the cost invested when compared with 
alternative interventions.  It is too early to say whether the Marketplace is 
delivering more impact per dollar invested than other Brazilian 
cooperation programmes.  Plus, it is difficult to make comparisons, 
because (a) the Marketplace may be targeting different impacts to other 
instruments; and (b) other cooperation instruments do not always include 
rigorous impact assessment, so it can be difficult to assess the results 
that they have achieved.  

The individual grants awarded by the Marketplace are small compared 
with many of ABC’s programmes The Marketplace is good for 
prospecting for ideas and building links between Brazil and Africa.  More 
focused, targeted initiatives help to generate greater impact in a smaller 
number of places. These different approaches are complementary.   

3– Depende da terminologia utilizada por eficiente. Porém, o fato da 
Plataforma conseguir agregar várias instituições certamente faz com que 
seja um instrumento poderoso e com maior escopo de eficiência. A 
abertura de projetos que concorrem/competem para financiamento 
também é saudável e estimula o intercambio de idéias e a discussão de 
propostas lervando a colheita das melhores propostas, de acordo com 
critérios pré-determinados. 

4- A plataforma é uma iniciativa muito focada na pesquisa cientifica e 
focada na pesquisa agrícola a partir de uma instituição que detém um 
conhecimento considerável que é o caso da Embrapa. A cooperação 
técnica brasileira envolve mais de 75 instituições do governo brasileiro e 
está presente em mais de 70 países no mundo (levando técnicos 
brasílicos, transferindo conhecimento, políticas publicas, tecnologias) em 
diferentes áreas de acordo com demandas recebidas pelo Brasil. São 
coisas totalmente diferentes tanto na dimensão como na sua 
implementação.   

5- A ABC tem como principal mecanismo de cooperaçãoes os Pct de 
curta duração que tem um a eficiência baixa em termos de transferir 
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conhecimentos e realmente capacitar os técnicos africanos. O outro 
instrumento de cooperação são os projetos estruturantes que são mais 
eficientes em transferir os conhecimentos, porém são ações que 
envolvem maiores quantidade de recursos. A plataforma tem a 
capacidade de induzir futuros projetos estruturastes e é muito mais 
eficiente que os PCTs de curta duração. 
 

6- yes I believe so. 

7- I think it is a better one 

5) 

Há necessidade dos 
instrumentos clássicos 
de cooperação serem 
aprimorados ou ainda 
apresentam grande 
impacto para os países 
receptores?  

 
 

1 - I would see the marketplace as an additional approach, not one to 
replace the traditional instruments. Several traditional instruments may 
need improvement (they have become bureaucratic, they do not provide 
the right type of expertise, political considerations define their 
application), but it is hard to answer this question without knowing which 
instruments you are referring to. 

2- There is not much published evidence available that sets out the 
impact achieved by Brazil’s development cooperation.  So we don’t know 
for sure how significant the impact has been.  More could be done to 
improve strategic focus and monitoring and evaluation of Brazilian 
cooperation in order to assess impact. 

There is a lot of evidence gathered over the past years to show that, 
globally, development cooperation has had a positive impact and has 
helped poor people in developing countries to improve their lives.  
However, change is not happening at the pace and scale needed.  And 
the world is changing, with new challenges, new opportunities and new 
actors. So development instruments and programmes should not stand 
still or follow ‘business as usual’, but take a learning approach to make 
sure that we are always trying to improve how we work and deliver 
greater results.   

That’s why DFID is constantly innovating new approaches.  This includes 
our support for south-south cooperation, and our work with Brazil for 
impact in developing countries. Because we believe that many of the 
innovative policies and practices that helped to lift millions of people out 
of poverty in Brazil have a lot of potential to be tested and adapted in 
development countries that hope to emulate Brazil’s success. 

Whatever the approach, Monitoring and Evaluation is vital to ensure that 
development policies and programmes achieve impact and results, and 
demonstrate value for money.  This focus on results and value for money 
is very important for DFID, to show that our taxpayers’ money has been 
spent wisely. 

3– Os instrumentos clássicos continuam importantes, porém, é 
fundamental e inevitável que novos e inovadores instrumentos surjam, 
principalmente instrumentos que sejam concebidos pelos próprios países 
receptores levando a fórmulas “caseiras/domésticas” que podem ter 
maior resultado e impacto. 

4- O Brasil ainda é um jovem ator nesse mundo da cooperação, nos 
estamos só começando, nos estamos aprendendo, nos somos muito 
pequenos comparados com outros atores tradicionais como a Alemanha, 
o Japão e os US. São atores enormes que trabalham há muitos anos e 
que tem uma estruturas enormes para implementar e coordenar 
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cooperação.   

O Brasil é iniciante, tudo que nos fazemos ainda esta numa escala muito 
pequena, o que conseguimos fazer recentemente foi expandir e lançar e 
construir um pequena presença em número muito maiores de países 
envolvendo um numero grande de instituições. Mas nossas praticas tem 
que ser melhoradas/aprimoradas, a Agencia tem que ser estruturada, 
nos temos que só pela pratica desenvolver aquilo que vai ser a 
identidade da cooperação brasileira, e isto já esta sendo desenvolvida, 
mais precisa de muito mais tempo, recursos e pensamento para 
poderemos consolidar um política de cooperação brasileira.  

5- Sempre temos que aprimorar os instrumentos principalmente tendo 
projetos focados com as responsabilidades bem definidas. 

6- There is a need to improve the traditional instruments of cooperation. 

7- The potential impact of the marketplace is huge and should be 
encouraged 

6) 

O que levou a Embrapa 
a se interessar em 
participar na Plataforma 
África-Brasil de Inovação 
Agropecuária? 

 

1- The World Bank is very interested in South-south collaboration 
because it might provide a more efficient and more relevant way of 
collaboration, and especially of knowledge sharing than a lot of the North-
south collaboration. Up to now this reasoning has been validated. Brazil 
had an interest to strengthen its links with Africa, and there was a lot of 
convergence in the Brazilian and the World Bank’s ideas.  In the course 
of discussions with EMBRAPA, in 2008, that followed after understanding 
the similarity of interest, the World Bank prepared the first outline for the 
marketplace and was very active in supporting the further elaboration and 
implementation of the marketplace ideas. The WB linked EMBRAPA with 
FARA, facilitated the channeling of the first funding from DFID, and 
provided seed capital itself.  

2- DFID has not had an aid programme in Brazil for many years.  Since 
2009 we have focused on working with Brazil for impact in developing 
countries, particularly in Africa.  DFID identifies areas where Brazil has 
proven domestic results – like providing social welfare, improving 
agriculture and tackling deforestation – and works with Brazil to help 
share lessons and deliver change in African countries. 
There is a lot of evidence to show that improving agricultural productivity 
is a very effective way to generate growth and reduce poverty, and we 
recognise that Brazil has a great depth of experience and expertise on 
boosting agricultural productivity under eco-climatic conditions that are 
similar to those seen in many African countries.  So when we were 
approached by Embrapa and the World Bank to help design the 
Agricultural Marketplace process we were happy to participate, because 
it was 100% in line with our strategic objectives. 
We were committed to help design an instrument that was genuinely led 
by Brazilian and African actors, and that worked to strengthen 
partnerships and generate useful innovations for African smallholders.  
We also recognised that agriculture is very vulnerable to climate change, 
and that innovations developed through the Marketplace could help to 
make agriculture more resilient to climate risks.  This focus on south-
south governance, smallholder agriculture and the relevance to climate 
change are three of the main contributions that DFID has made to the 
design of the Marketplace. 
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3– Ao fato de ser uma agência que se agregasse a uma colaboração 
que visa, de forma inovadora, a buscar a redução da pobreza e a 
fomentar as práticas de cooperação Sul-Sul por meio de pesquisas 
científicas que tenham um efeito prático. 

4- Devido a importância do programa, a seriedade da Embrapa e o 
comprometimento da Embrapa muito claro da Embrapa com esse 
programa. A ABC não podia estar de fora, pois a Embrapa é uma 
parceria importantíssima da cooperação técnica  e nos queríamos 
prestigiar essa iniciativa da Embrapa .  

5- A Embrapa e uma empresa de inovação tecnológica, mas também 
tem excelência em inovar em gestão assim a plataforma e uma forma de 
agilizar a nossa política de parcerias internacionais em beneficio da 
nossa agricultura.  

6- Answer-Tabo: This is a result of extensive discussions between FARA 
and Embrapa regarding the best way of facilitating collaboration between 
researchers from Africa and from Brazil and capitalizing on the 
experiences and knowledge from the successes in agricultural research 
in Brazil to ensure impact on the livelihoods of rural communities in Africa 

7- We are co developers and our interest hinges on the numerous 
advantages of collaborating with EMBRAPA and Brazil-  openness, 
expertise, similarities in opportunities and challenges etc  
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ANEXO G - Perguntas e Respostas completas Powervote 

 

Reflecting on 

the Innovation Marketplace 

(as a mechanism for 
supporting African-Brazilian 

and LAC-Brazilian 
collaboration)

 

 

1. To what extent would you agree 
with the following statement:

“The purpose of the Innovation 
Marketplace is clear.”

1. 2. 3. 4. 5.

11%
8%

57%

21%

3%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree
Média = 4,0476

DesvPad = 1,3851  

2. To what extent would you agree with 
the following statement:

“The process of the Innovation 
Marketplace has been easy to follow.”

1. 2. 3. 4. 5.

5%
2%

53%

38%

2%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

Média = 4,3276

DesvPad = 0,9894
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3. To what extent would you agree with 
the following statement:

“The Innovation Marketplace has been 
a transparent process.”

1. 2. 3. 4. 5.

3%
5%

42%

22%

28%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

Média = 3,9333

DesvPad = 1,0934  

 

4. To what extent would you agree with 
the following statement:

“It is easy to find needed information 
on the website.”

1. 2. 3. 4. 5.

5%

16%

20%

44%

15%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

Média = 3,5636

DesvPad = 1,1404
 

 

5. To what extent would you agree with 
the following statement:

“The matchmaking process helped me 
find a research partner.”

1. 2. 3. 4. 5.

19%

15%

29%

14%

24%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

Média = 3,1864

DesvPad = 1,4669  
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6. To what extent would you agree with 
the following statement:

“Communications from the Innovation 
Marketplace team have been timely and 

clear.”

1. 2. 3. 4. 5.

0%

19%

34%

37%

10%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

Média = 3,8548

DesvPad = 1,0902
 

7. To what extent would you agree with 
the following statement:

“The next steps of the IM are clear.”

1. 2. 3. 4. 5.

21%

25%

12%

19%

23%
1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

Média = 2,7719

DesvPad = 1,3115
 

  

8. To what extent would you agree with the 
following statement:

“This 2-day forum has been an important 
component of the Innovation Marketplace.”

1. 2. 3. 4. 5.

4%
0%

76%

11%9%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

Média = 4,5636

DesvPad = 0,9296
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9. To what extent would you agree with 
the following statement:

“The Innovation Marketplace contributes 
to improved African-Brazilian and LAC-

Brazilian collaboration.”

1. 2. 3. 4. 5.

2% 0%

92%

7%

0%

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree
Média = 4,8644

DesvPad = 0,5662  

10. “I would be interested in 
participating in another round of the 

Innovation Marketplace.”

1. 2. 3.

89%

9%
2%

1. Yes

2. No

3. It depends

Média = 1,2

DesvPad = 0,5847  

11. We are developing a new and 
powerful website for the marketplace, 
merging the Africa-Brazil and the LAC-
Brazil sites. Which of the names below 

you think would the best internet 

domain to use:

1. 2. 3. 4.

11%

3%

82%

3%Média = 2,7705

DesvPad = 0,687

1. Linkseeder.org

2. Mktplace.org

3. AfricaBrazilLac.org

4. TheMktplace.org
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Feedback on the 
Forum 

Logistics

 

1. How would you rate the following:

“Accommodation at the Mercure 
Hotel.”

1. 2. 3. 4.

11%

70%

16%

4%

1. We are staying 
elsewhere

2. Poor

3. Regular

4. Excellent

Média = 3,4561

DesvPad = 0,9746  

2. How would you rate the following:

“Transportation to and from the hotel and 
Embrapa.”

1. 2. 3. 4.

7%

86%

7%
0%

1. We didn’ t use it

2. Poor

3. Regular

4. Excellent

Média = 3,7241

DesvPad = 0,7833  

 

3. How would you rate the following:

“The Embrapa facilities.”

1. 2. 3.

2%

81%

17%

1. Poor

2. Regular

3. Excellent

Média = 2,7931

DesvPad = 0,4456  



86 
 

 

4. How would you rate the following:

“Coffee Breaks.”

1. 2. 3.

0%

90%

10%

1. Poor

2. Regular

3. Excellent

Média = 2,8966

DesvPad = 0,3045  

 

5. How would you rate the following:

“Lunch.”

1. 2. 3.

0%

86%

14%

1. Poor

2. Regular

3. Excellent

Média = 2,8621

DesvPad = 0,3448  

 

 

 

6. How would you rate the following:

“Assistance provided by support staff.”

1. 2. 3. 4.

5%

78%

15%

2%

1. We didn’ t use 
assistance

2. Poor

3. Regular

4. Excellent

Média = 3,661

DesvPad = 0,7504  

 



87 
 

Feedback on the Forum

Objectives and Approaches

 

7. To what extent would you agree with 
the following statement:

“The sessions were clearly articulated 
and led.”

1. 2. 3. 4. 5.

2%

13%

33%

40%

13%

1. Strongly disagree

2. Somewhat 
disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree
Média = 3,8909

DesvPad = 1,0561
 

 

 

8. To what extent would you agree with the 
following statement:

“The level of interaction introduced contributed 
to strengthened relationships between Brazilian, 

African and LAC researchers.”

1. 2. 3. 4. 5.

2% 2%

64%

27%

5%

1. Strongly disagree

2. Somewhat 
disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree
Média = 4,5

DesvPad = 0,8238
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9. To what extent would you agree with the 
following statement:

“The Innovation Marketplace has the potential 
to strengthen the interactions between LAC 

countries (excluding Brazil) and Africa countries.”

1. 2. 3. 4. 5.

7%
4%

55%

33%

2%

1. Strongly disagree

2. Somewhat 
disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree
Média = 4,2364

DesvPad = 1,1436  

 

10. To what extent would you agree with the 
following statement:

“The forum helped identify what´s needed to 
enhance African-Brazilian and LAC-Brazilian 

collaboration.”

1. 2. 3. 4. 5.

5% 5%

27%

45%

16%

1. Strongly disagree

2. Somewhat 
disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree
Média = 3,8364

DesvPad = 1,0577  
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11. How would you rate the following:

“The quality of the sessions.”

1. 2. 3.

2%

40%

58%

1. Poor

2. Regular

3. Excellent

Média = 2,386

DesvPad = 0,5216  

12. How would you rate the following:

“The social activities.”

1. 2. 3. 4.

7%
13%

65%

15%

1. Poor

2. Regular

3. Excellent

4. We did not participate

Média = 2,8333

DesvPad = 0,7391  

 

13. The session I liked most was :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4%
2%

4%

10%

4%

46%

29%

1. Opening session

2. Testimonials

3. Moderated 
Conversation

4. Learning Event with 
Moderators

5. Proposal Experience 
Sharing

6. Proposal Strengthening 
Session

7. What´s Next
Média = 4,6458

DesvPad = 1,2827
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Feedback on the 
Timing

 

14. The duration of the 2 day forum 
was:

1. 2. 3.

13%

66%

21%

1. Too short

2. Too long

3. Just right

Média = 2,5246

DesvPad = 0,7153  

15. Ideally, a future forum with similar 
objectives should last: ____

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2% 2%

5%

20%

51%

10%10%

1. 0 days

2. 0.5 days

3. 1 day

4. 2 days

5. 2.5 days

6. 3 days

7. More than 3 days
Média = 5,5932

DesvPad = 1,3034  

Feedback on the 
Forum

General
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20. I followed the Forum blog

1. 2.

27%

73%

Média = 1,2727

DesvPad = 0,4454

1. No

2. Yes

 

 

21. For those who answered yes for the 
previous question, to what extent you 

would agree with the following 
statement:

“I found the blog to be very useful and 
informative”

1. 2. 3. 4. 5.

6%

13%

25%25%

31%

Média = 3,5

DesvPad = 1,1726

1. Strongly disagree

2. Somewhat 
disagree

3. Neutral

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

 

 

22. On a scale of 1 – 3,
I would give the overall experience of 

the forum a _______

1. 2. 3.

2%

74%

25%

1. Poor

2. Regular

3. Excellent

Média = 2,7213

DesvPad = 0,4835  


