
constituindo sua principal base de sustentação. É 
possível que de 2007 para cá o quadro tenha se al
terado, certamente agravado pelos efeitos da crise 
econômica mundial. 

De fato, esse efeito começa a ser captado por 
estudo exploratório abarcando período mais recen
te, realizado pela Articulação D3 e Instituto Fonte, 
junto a 41 agências internacionais atuantes no país: 
o volume investido por elas aumentou 38%, de 
2007 a 2009, para cair 19% em 2010.4 Como cau
sas para diminuição dos aportes dirigidos ao Brasil, 
os representantes das agências indicam com mais 
frequência a crise econômica mundial que eclodiu 
em 2008, seguida da mudança de estratégia da 
agência e, só em terceiro lugar, o nível de desenvol
vimento econômico atingido pelo Brasil. 

As evidências sugerem que não se trata de reti
rada da cooperação internacional, mas de profun
da reconfiguração do campo. O contexto torna-se 
mais complexo e desafia a visão estratégica dos 
atores políticos do Sul e do Norte que apostam no 
protagonismo da sociedade civil como fator crucial 
para construir a democracia com justiça social e 
ambiental num mundo cada vez mais integrado. 
Que elementos compõem o novo cenário? 

Reconfiguração do campo 
Um primeiro fator que impacta fortemente a 

cooperação de agências europeias e norte-ame
ricanas com o Brasil é o câmbio. Segundo dados 
do Banco Central, nos últimos dez anos houve 
uma desvalorização real de 53% do dólar em re
lação à moeda brasileira, 37% nos últimos cinco 
anos. A desvalorização do euro foi menor, mas 
também importante: 36% nos últimos dez anos, 
30% nos últimos cinco. Isso, por si só, significa 
que muitas ONGs e movimentos sociais brasilei
ros perderam nos últimos cinco anos algo próxi
mo a um terço de seu valor, independentemente 
das decisões das agências cooperantes ou de sua 
avaliação sobre a capacidade do Brasil resolver, 
sozinho, seus problemas. 

Um segundo fator é que pode estar ocorrendo 
uma tendência à concentração. Dados do Founda
tion Center mostram que, ao mesmo tempo que 

dobra o montante aportado entre 2003 e 2009, re
duzem quase a metade os projetos apoiados. A pes
quisa da Articulação D3 com o Instituto Fonte, por 
sua vez, aponta para uma concentração que estaria 
ocorrendo do lado das agências: são principalmen
te as pequenas que diminuem o aporte de recursos 
ao Brasil, enquanto as grandes mantêm o aporte 
entre 2007-2010. Já o Panorama das associadas da 
Abong não capta mudanças importantes no pata
mar orçamentário do conjunto das entidades entre 
2000 e 2007; registra, porém, que no grupo minori
tário das que tiveram perdas orçamentárias predo
minam entidades menores com sede no Nordeste. 

Novos enfoques e estilos de relacionamento 
das agências de cooperação com suas contrapar
tes são um terceiro fator que produz mudanças e 
reconfiguram o campo. Agências com as quais 
ONGs e movimentos sociais brasileiros construíram 
relações de confiança e conhecimento mútuo nas 
décadas de 1980 e 1990 são afetadas no período 
recente por revezes de ordem política em seus 
países de origem. Alguns governos europeus in
clinam-se à direita, colocando na defensiva setores 
simpáticos a agendas progressistas de política ex
terna. A eficácia das organizações da sociedade civil 
na assistência ao desenvolvimento é seguidamente 
questionada, e delas passam a ser exigidos, cada 
vez mais, resultados mensuráveis e focalização do 
investimento no atendimento assistencial à pobre
za. Tais exigências são transferidas às contrapartes 
no Brasil, o que vai tornando mais difícil a manuten
ção de parcerias estratégicas e de longo prazo. 

Finalmente, há indícios que governos do Norte 
passam a privilegiar o setor privado, supostamente 
mais eficiente que as organizações da sociedade 
civil para fortalecer suas agendas de assistência ao 
desenvolvimento e combate à pobreza. Em nota pú
blica da BetterAid, articulação que agrega mais de 
700 organizações da sociedade civil envolvidas na 
cooperação internacional, reivindica-se que a assis
tência deve visar o desenvolvimento sustentável e 
oportunidades de trabalho decente, e não o cres
cimento do setor privado; além disso, que o apoio 
ao setor privado não deve solapar a capacidade do 
Estado de prover serviços públicos à população.5 

por Vera Masagão Ribeiro* 

lugar em evento promovido por instituição que 
congrega o investimento social privado no Brasil 
- o Congresso do GIFE - e sua intenção era aler
tar para a necessidade de recursos nacionais so
correrem ONGs que comprovaram sua relevância 
na reconstrução democrática do país e na defesa 
dos direitos humanos, e estariam ameaçadas pelo 
subfinanciamento. 

No decorrer dos debates, entretanto, chegou-
se à conclusão que o título "Bye-bye Brasil" não 
correspondia ao que de fato estava ocorrendo: os 
dados não confirmavam que a cooperação interna
cional estivesse simplesmente batendo em retirada. 

Efetivamente, dados do Foundation Center 
mostram que os recursos doados por fundações 
norte-americanas a centros de pesquisa e ONGs 
brasileiras quase dobraram entre 2003 e 2009.1 Da 
mesma forma, os dados do Comitê de Assistência 
para o Desenvolvimento da OCDE sobre a assistên
cia oficial ao desenvolvimento contrariam a tese de 
que a cooperação tende a sair do Brasil: os valores 
doados ao Brasil por seus países membros, entre 
2000 e 2009, não indicam tendência de queda.2 

Levantamento realizado pela Associação Bra
sileira de ONGs (Abong) no período 2000-2007 si
naliza na mesma direção. Suas aproximadamente 
250 associadas atuam na defesa de direitos, com
bate às desigualdades e fortalecimento da demo
cracia, a grande maioria contando com recursos da 
cooperação internacional. Segundo o Panorama 
das associadas, estudo lançado em 20103, essa 
situação não muda substancialmente entre 2000 
e 2007: no período, se mantém em torno de 78% 
o percentual de entidades que acessam recursos 
dessa fonte. Ocorre que, em 2003, 35% delas ti
nham de 81% a 100% do seu orçamento coberto 
pela cooperação e, em 2007, essa proporção se 
reduz para 19%. Ou seja, diminui a participação 
de recursos captados no exterior no conjunto das 
fontes, mas a cooperação internacional continua 
bastante presente na vida dessas organizações, 
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Nesse cenário reconfigurado, porém, nem tudo 
é adversidade. Um conjunto grande de países do 
Norte continua identificando o Brasil como par
ceiro estratégico, por razões tanto econômicas 
quanto políticas, mantendo o fluxo de recursos de 
assistência oficial ao país. Entre as maiores fontes 
da ajuda oficial que chega Brasil estão os governos 
da Alemanha, Japão, França, Espanha, Estados Uni
dos, Itália, Noruega, Reino Unido e Bélgica, além 
de instituições da União Europeia e o Fundo Global 
para o Meio Ambiente. No âmbito da sociedade 
civil, também um número importante de agências 
de cooperação permanece no país, tratando de 
afirmar seus princípios políticos e buscando com 
suas contrapartes novas estratégias para fazer 
mais efetivas e visíveis as conquistas em termos de 
empoderamento dos setores sociais mais vulnerá
veis, combate às desigualdades e busca de alterna
tivas de desenvolvimento sustentável. O Processo 
de Articulação e Diálogo (PAD) é exemplo desse 
movimento de resistência e reinvenção. Trata-se 
de rede formada por seis agências ecumênicas 
europeias e mais de 160 entidades parceiras no 
Brasil, cujo objetivo é gerar nova cultura de diálogo 
multilateral e espaço de reflexão sobre as políticas 
de cooperação, tomando como eixos temáticos a 
sustentabilidade institucional das organizações e 
os direitos humanos, econômicos, sociais, culturais 
e ambientais. 

Há, pois, elementos suficientes indicando que o 
que se tem hoje no campo da cooperação interna
cional no Brasil não é abandono, mas sim uma dis
puta sobre a relevância das organizações da socie
dade civil como atores do desenvolvimento, e sobre 
os princípios, métodos e objetivos da cooperação. 

A importância da cooperação para o Brasil 
É fato que o Brasil experimentou nos últimos 

10 anos uma aceleração do crescimento econômi
co, com geração de empregos, aumento do poder 
de consumo dos mais pobres e do gasto público 
com políticas sociais e infraestrutura. Porém, o país 
continua entre os campeões de desigualdades; as 
melhorias nos serviços de saúde e educação são 
tímidas e persistem problemas relacionados à con
centração fundiária e monocultura exportadora, 
crise urbana e violência no campo e nas cidades. 
Ampliam-se os espaços de participação democrá
tica, mas um sistema político-partidário subjugado 
pelo poder econômico e a concentração dos meios 
de comunicação criam obstáculos para a efetiva 
tradução das demandas populares em políticas 
públicas. As questões ambientais tendem a se 
agravar com o crescimento econômico, uma vez 
que o país não conta com projeto estratégico de 
desenvolvimento sustentável, e tem sua economia 
baseada em atividades de baixa tecnologia e alto 
consumo de recursos naturais. Portanto, as ques
tões que vêm movimentando as organizações ci
dadãs no Brasil há pelo menos quarenta anos con
tinuam atuais, algumas delas agravadas. 

A interpretação sobre o que ocorreu com os 
movimentos sociais e rede de organizações não 
governamentais nesse período não é consensual. 
É certo que ampliaram seus canais de diálogo com 
os governos, principalmente em nível federal, mas 
se discute se há de fato ampliação de sua influên
cia nas políticas de Estado ou mera cooptação de 

parte de suas lideranças. O fato é que um amplo 
segmento de organizações de cidadania continua 
tendo atuação decisiva em diversos espaços, con
tando com uma percepção razoavelmente clara 
dos desafios políticos: reforçar a formação política 
nas bases dos movimentos sociais; radicalizar a 
democracia na sociedade e no Estado; articular a 
agenda social com a ambiental; impulsionar refor
mas cruciais para a distribuição da riqueza, como a 
agrária e a tributária; influenciar as políticas sociais 
e econômicas na ótica dos direitos, além de reforçar 
a cultura dos direitos e da igualdade na sociedade. 
Para tanto, busca trabalhar na articulação política 
das forças sociais, produzir conhecimento e experi
mentar alternativas de desenvolvimento socioam-
biental, visando incidir nas políticas públicas. 

Quanto à institucionalidade das organizações 
da sociedade civil brasileira, em especial as que 
construíram sua base de sustentação política e fi
nanceira na parceria com agências internacionais, 
há de fato abalos causados seja pela valorização 
do real seja pela reconfiguração do campo. Os da
dos das associadas da Abong, entretanto, mostram 
uma notável capacidade, por parte dessas orga
nizações, de buscar alternativas. Compensando a 
diminuição de fontes internacionais na composi
ção de seu orçamento, elas passam a acessar mais 
recursos nacionais públicos e privados. 

Essa situação, porém, coloca uma série de ris
cos para a sustentabilidade das ONGs brasileiras, 
fazendo que seja ainda importantíssima a parceria 
estratégica e de longo prazo com a cooperação in
ternacional. Pesquisa recentemente realizada pela 
Abong, sobre acesso a fundos privados nacionais, 
mostra que as associadas se ressentem do cará
ter pontual e instável dos recursos advindos dos 
institutos e fundações empresariais.6 De fato, o 
investimento privado empresarial é restrito quan
to às temáticas abarcadas, evitando as agendas 
relacionadas aos direitos humanos, e concentrado 
nas regiões mais ricas do país. Já os financiamen
tos públicos, com os quais as ONGs poderiam le
gitimamente contar para se engajar em causas de 
interesse público, em alguns casos podem ser per
versos para sua sustentabilidade. Por esse canal, 
as entidades podem receber montantes significa
tivos, mas costumam ocorrer grandes atrasos nos 
repasses, além da imposição de regras esdrúxulas 
- como proibição de custeio de despesas admi
nistrativas ou com pessoal contratado segundo a 
legislação trabalhista. As incongruências e fragi
lidades do marco legal prejudicam a captação de 
recursos nacionais, tanto públicos quanto privados. 

Além disso, vale destacar a onda de crimina
lização das ONGs e movimentos sociais, benefi
ciando aqueles que têm seus interesses ameaça
dos pelas lutas e conquistas dessas organizações. 
Um passo importante é conseguir estabelecer um 
novo marco regulatório, e políticas de Estado que 
incentivem o engajamento cidadão em causas de 
interesse público por meio de organizações autô
nomas. Nessa luta, as agências internacionais tam
bém podem aportar suas experiências. 

A importância do Brasil para a cooperação 
Os oito anos de governo Lula colocaram de 

fato o Brasil em outro patamar, não só quanto a di
nâmicas sociais e econômicas internas, mas tam

bém quanto a seu posicionamento na geopolítica 
mundial. Movimento paralelo ocorre no âmbito da 
sociedade civil. Graças a seu dinamismo e a laços 
construídos com agências internacionais de coo
peração durante décadas, as ONGs e movimentos 
sociais brasileiros puderam expandir suas experi
ências, integrar-se aos vizinhos latino-americanos 
e lançar-se num ativismo de escala planetária. É 
esse movimento que as organizações de cidadania 
e os movimentos sociais planejam consagrar na 
Cúpula dos Povos, durante a Rio+20. 

Mais de cinquenta anos de assistência oficial 
ao desenvolvimento mostraram que o modelo tra
dicional cunhado pelos sócios da OCDE é ineficaz 
para superar a pobreza, promover a paz e garantir 
a sustentabilidade do planeta. É um modelo funda
do na desigualdade: na abissal distância entre pre
potentes países doadores, de um lado, e países po
bres, de outro, que só teriam o que receber e nada 
a oferecer. Criado pelo dinamismo da sociedade 
civil, o Fórum Social Mundial é uma experiência 
e anúncio que outra cooperação internacional é 
possível: uma cooperação que busque diversidade 
e diálogo, na qual caibam o grande, o pequeno e 
o intermediário, em que seja possível construir as 
pontes e conexões necessárias para acabar com a 
injustiça e deter as ameaças ambientais num mun
do cada vez menor. 

É preciso dizer bye-bye a uma visão de Brasil 
como país que só tem a receber, nada a oferecer. 
É preciso chamar - alô, alô - o Brasil que o mun
do precisa hoje. Para isso há uma canção de Jorge 
Ben Jor que compõe, em fragmentos, imagens do 
país do carnaval e da contravenção (com avião e 
disco voador na favela, surfista de trem e Tim Maia 
de síndico), para fazer no refrão o enigmático cha
mado: "alô, alô, WBrasil". Ousando uma interpreta
ção totalmente livre do chamado, sugiro que este 
é o país que devemos evocar para nos reposicio
nar na cooperação internacional: um Brasil com 
W, conectado, criativo e antropofágico, capaz de 
extrair do risco a oportunidade, capaz de receber, 
doar, trocar e transformar, de modo a promover a 
genuína solidariedade entre as pessoas e os povos. 

*Vera Masagão Ribeiro é coordenadora geral da 
ONG Ação Educativa e membro da diretoria exe
cutiva da Abong - Associação Brasileira de ONGs. 
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Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 5, n. 49, p. 3-4,  ago. 2011.




