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O Brasil mudou a sua postura em
relação à conservação e docu-
mentação do patrimônio cultu-
ral brasileiro. Até pouco tempo
atrás, o país dependia de ajuda
externa para resgatar a sua pró-
pria história, mas agora o Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), com
o apoio da Agência Brasileira de
Cooperação (ABC), está expor-
tando o seu conhecimento. A
novidade será benéfica tanto
para os países parceiros quanto
para o próprio Brasil, que co-
nhecerá mais a sua história e
poderá gerenciar de perto os
documentos e relíquias com
traços da identidade brasileira.

“Não queremos ser apenas re-
ceptores de cooperações. Temos
capacidade técnica para sermos
provedores de projetos de coo-
peração, por causa da nossa ex-
periência acumulada”, afirma
Marcelo Brito, assessor de rela-
ções internacionais do Iphan.
Segundo ele, esse novo posicio-
namento veio de um pedido do
então presidente Luiz Inácio Lula
da Silva de aumentar a parceria
entre países do Hemisfério Sul.
“A prioridade é dada a países que
têm culturas próximas às nos-
sas”, acrescenta.

Este é o caso do Benim. Mes-
mo estando do outro lado do
Atlântico e sendo pouco conhe-
cido no Brasil, o país possui ma-
nifestações culturais e bens his-
tóricos que carregam traços da
identidade brasileira. O famoso
acarajé, que é uma comida tipi-
camente baiana, só se difere do
prato feito no país do noroeste da
África pela grafia, pois lá se cha-
ma “carajé”. Já o estilo barroco
das igrejas mineiras acabou sen-
do incorporado pelas mesquitas
do Benim (veja mais informações
sobre o país no mapa).

Todas essas semelhanças se
devem à antiga relação entre os
dois países. Na época da escra-
vidão, inúmeros beninenses
vieram trabalhar nas minas de
ouro e nas lavouras de café, e,
quando a Princesa Isabel assi-
nou a Lei Áurea, em 1888, liber-
tando os escravos, eles voltaram
para a sua terra natal. Mas as
suas raízes culturais já tinham
se misturado com as brasileiras.

Não é de se espantar, portanto,
que os beninenses que viveram
no Brasil passaram a ser chama-
dos na África de brasileiros (ou
agudais, no idioma local).

É por isso que o Iphan fez
uma parceria com o governo do
Benim para, juntos, produzirem
um inventário dos bens mate-
riais — edifícios, igrejas, etc — e
imateriais — manifestações cul-
turais — relacionados aos agu-
dais. O projeto de cooperação
consiste na transferência tecno-
lógica e capacitação de funcio-
nários do governo que serão
responsáveis por toda a docu-
mentação do patrimônio. “É um
projeto muito bonito, porque
não é só um lado que está ga-
nhando. Os dois vão conhecer
melhor a sua história”, afirma.

Estão sendo investidos pelo
governo brasileiro US$ 576 mil
no projeto, informa Brito. A
primeira missão brasileira via-
jou para a África no mês passa-
do. Durante a ida dos represen-
tantes do Ministério da Cultura
e do presidente do Iphan, dez
colaboradores do governo foram
capacitados para, em seguida,
servir como multiplicadores do
conhecimento. “Eles foram se-
lecionados para tal função.”

Além do Benim, o Iphan está
estudando fazer um projeto de
cooperação com o Cabo Verde. ■

Benim reelegeu neste ano
o presidente Yayi Boni,
mas o adversário político
Adrien Houngbeddji questiona
os resultados das eleições

Brasil e Benim
têm cooperação
cultural
Primeira parceria firmada com o país africano objetiva
criar inventário dos bens culturais de origem brasileira

A novidade será
benéfica tanto para
os países parceiros
quanto para o próprio
Brasil, que conhecerá
melhor a sua história
e poderá gerenciar de
perto os documentos
e relíquias com
traços da identidade
brasileira
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BENIM

País produtor de algodão é um dos mais miseráveis do mundo

A Costa do Benim era
conhecida como Costa dos
Escravos, por causa do intenso
tráfico negreiro. Antes de ser
colonizada pela França no final
de 1800, a área compreendida
entre os vários estados
independentes, incluindo o Reino
do Daomé, tinha um Exército
bem treinado e era voltada para
a exportação de escravos e,
posteriormente, óleo de palma.
Até hoje, elementos da
cultura e da religião deste país
estão presentes no continente
americano, como o vodu.
A instabilidade marcou os
primeiros anos após a
independência da França em
1960 e o marxismo-leninismo
se tornou ideologia oficial.
No entanto, isso mudou quando,

durante a década de 1980, foi
formado um exército para garantir
a liberalização da economia.
Ao longo dos últimos anos,
Benim registrou crescimento
econômico por ser um dos
maiores produtores de algodão
da África, mas figura entre os
países mais pobres do mundo.
A economia depende fortemente
do comércio com seu vizinho
do leste, a Nigéria.
Ao norte, ao longo da fronteira
com o Burkina Faso, tem tido
confrontos esporádicos.
O problema são as disputas de
terras entre as comunidades
rivais dos dois lados. Além
disso, o país acolheu milhares
de refugiados vindos do Togo,
em 2005, após a agitação
política em sua terra natal.

Atualmente o presidente Thomas
Yayi Boni está no poder, por ter
vencido as eleições em 2011 e em
2006. No entanto, o seu principal
adversário, Adrien Houngbedji,
contesta os resultados das
urnas, que foram adiadas
duas vezes por várias semanas
para concluir a preparação.
Yayi é ex-presidente do
West Banco Africano de
Desenvolvimento que perdeu
apoio da população depois
de um escândalo financeiro e
da crise econômica em 2010.
Nascido em 1952 em uma
família muçulmana, Yayi se
tornou mais tarde cristão
evangélico. O presidente do
Benim lidera o governo, o Estado
e os membros militares e
nomeia o gabinete. BBC News
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Quatro passos em direção
a uma gestão eficiente
Informatizar rotinas administrativas é uma prática adotada há
algum tempo na iniciativa privada. Com o intuito de desburo-
cratizar sua gestão, estados e municípios, cada vez mais, se-
guem o exemplo das empresas e adotam processos eletrônicos
para operacionalizar desde folhas de pagamento até a gestão de
recursos humanos.

É um passo importante na administração pública, porém go-
vernos e municípios ainda têm um longo caminho a seguir. Boa
parte deles se encontra no segundo estágio da informatização de
seus processos. Iniciaram a modernização dos sistemas pelo setor
de pagamentos e, agora, implementam as mudanças no departa-
mento pessoal.

Para que se tenha uma gestão eficiente, seja pública ou priva-
da, é preciso atenção ao terceiro passo desse processo: a gestão
de recursos humanos.

Mais do que uma atividade burocrática e de controle, trata-se
de um diferencial estratégico, responsável pela atração, reten-
ção e desenvolvimento dos colaboradores.

Dessa forma, um siste-
ma de informação de re-
cursos humanos efetivo
torna-se uma base de co-
nhecimento para tomada
de decisões, bem como o
gerenciamento do capital
humano.

Ao se cumprirem esses
três estágios, empresas e
governos seguem no cami-
nho certo para uma gestão
profissional e competente.
Mas, para obterem o su-
cesso ao final dessa jorna-
da, não podem negligen-
ciar um ativo de suma im-
portância dentro de qual-
quer organização, o capital
intelectual.

Considerada um diferen-
cial competitivo, a gestão do
conhecimento tem a vocação
de facilitar o fluxo de infor-
mação, por meio de proces-
sos que acumulam os ativos
intelectuais e os comparti-

lham, gerando uma gama de competências exclusivas. É um passo
além do simples gerenciamento de pessoas.

Um bom exemplo na iniciativa privada é o trabalho realizado
pela Vale. Há algum tempo, foi detectado um problema na área
operacional. Ao se aposentarem, maquinistas e operadores de
guindastes não deixavam substitutos.

Foi criado, então, um programa de capacitação entre os fun-
cionários, renovando as pessoas da casa, antes que a saída do
profissional se tornasse iminente.

Com o desenvolvimento de aprendizes, o problema foi sanado
sem perda de competitividade. O sucesso na gestão depende de
uma série de fatores. Mas esses quatro estágios abrangem ações
fundamentais dentro de uma organização. Ao sistematizar esses
processos, ganha-se em tempo, qualidade e eficiência. ■

PAULO VICENTE
Professor da Fundação Dom Cabral

Mais do que
uma atividade
burocrática e
de controle,
ter uma gestão
eficiente dos
recursos
humanos, seja
pública ou
privada, significa
um diferencial
estratégico
responsável pela
atração, retenção
e desenvolvimento
dos colaboradores
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SEPARADOS POR UM OCEANO

Localizado no noroeste da África, Benim teve enorme influência
na cultura brasileira com a vinda de escravos para o país

Fontes: BBC News, ONU, World Bank

República de Benim

9,2 milhões

Porto-Novo 

112.622 km2

francês (oficial) fon, 
ge, bariba, iorubá, 
dendi 

Nome completo

População

Capital

Área

Línguas  
  

62 anos (homens),  
65 anos (mulheres)

Comunidade Financeira 
Africana (CFA) 

algodão, óleo de palma 

  
US$ 750

Expectativa   
de vida

Unidade monetária 
 

Principais 
exportações

Renda per capita

ENTENDA MAIS

Iphan faz gestão do
patrimônio do país

O Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) é uma autarquia ligada ao
Ministério da Cultura, criado em
1937 por intelectuais e artistas
brasileiros ligados ao movimento
modernista. É responsável
pela fiscalização, proteção,
identificação, restauração,
preservação e revitalização dos
monumentos, sítios e bens
móveis do país. São cerca de 21
mil edifícios tombados, 79 centros
e conjuntos urbanos, 9,9 mil
sítios arqueológicos cadastrados,
mais de 1 milhão de objetos,
incluindo acervo museológico.
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