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POLICY TRANSFER BETWEEN COUNTRIES: A CASE STUDY ABOUT MORE 

FOOD PROGRAM IN MOZAMBIQUE 

 

ABSTRACT 

 

“Brazilian way” of cooperating is in evidence. International Relations have frequently been the 

scene for the production of many studies about Brazilian cooperation for international 

development, most of them focused on technical cooperation. This work adds to these 

productions in the format of a case study about More Food Program (MFP), which combines 

the conventional technical cooperation in agriculture with a credit line directed to small farmers 

from Mozambique, Ghana, Senegal, Zimbabwe and Cuba for acquiring Brazilian agricultural 

machinery. Based on the literature about policy transfer between countries, the general goal of 

this thesis is to analyze the processes of transference and implementation of More Food 

Program from Brazil to Mozambique, as well as peculiarities, involved actors, reasons that led 

to the cooperation, intensity and influencing factors. For this purpose, almost forty interviews 

were conducted, official telegraphic communication between Brazil and Mozambique was 

analyzed and a fifteen days field research in Mozambique was developed (an experience that, 

although very short, covered the three regions of the country - north, south and central -, 

including four provinces - Maputo, Manica, Tete  and Nampula - and eleven municipalities - 

Maputo, Moamba, Matola, Boane, Changalane, Chimoio, Vanduzi, Sussudenga, Tete, Nampula 

and Ribawe). Four major findings emerged from that combination of techniques: a) MFP did 

not materially impact any of the sides involved in this cooperation, but benefited just a small 

part of Brazilian agricultural machinery companies and Mozambican family farmers, b) Brazil 

could overcome traditional diplomatic discourse and benefit from south-south cooperation 

through commercial gains, although those gains are not to everyone, c) MFP enables 

Mozambican farmers to increase their productivity but comes into conflict with market access 

issues and d) the field of studies about transference and implementation of public policies is 

broad, could include researches about international cooperation and has found new and 

fascinating ground through recent research coming from Brazilian authors and indicating new 

frontiers of investigation. 

 

Keywords: a) Brazil-Mozambique Cooperation, b) More Food Program, c) Transference and 

d) Implementation. 
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RESUMO 

 

O “jeito brasileiro” de cooperar está em alta. As Relações Internacionais têm sido palco da 

produção de muitos estudos sobre a cooperação brasileira para o desenvolvimento 

internacional, sendo que a maior parte deles tem focado na cooperação técnica. O presente 

trabalho se soma aos estudos sobre cooperação brasileira na forma de estudo de caso sobre o 

Programa Mais Alimentos Internacional (PMAI), que combina a convencional cooperação 

técnica em agricultura com uma linha de crédito direcionada a pequenos agricultores 

estrangeiros (de Moçambique, Gana, Senegal, Zimbábue e Cuba) para a aquisição de 

maquinário brasileiro voltado para o mercado agrícola. O objetivo geral dessa tese é analisar, 

com base na literatura sobre transferência de políticas entre países, o processo de transferência 

do Programa Mais Alimentos do Brasil para Moçambique, bem como o processo de 

implementação que se seguiu, suas peculiaridades, os atores nele envolvidos, os motivos que 

levaram a ele, a intensidade com que ele ocorre e os fatores que o influenciaram. Para tanto, 

foram realizadas cerca de quarenta entrevistas, uma pesquisa de campo de quinze dias em 

Moçambique que, apesar de curta, foi capaz de cobrir as três regiões do país (sul, centro e norte), 

incluindo quatro províncias (Maputo, Manica, Tete e Nampula) e onze municípios (Maputo, 

Moamba, Matola, Boane, Changalane, Chimoio, Vanduzi, Sussudenga, Tete, Nampula e 

Ribáue) e análise de comunicação telegráfica entre os governos brasileiro e moçambicano. Ao 

final, foi possível apontar quatro constatações: a) o PMAI em Moçambique não impactou 

significativamente nenhum dos lados envolvidos na cooperação, tendo apenas beneficiado uma 

pequena parcela do setor de maquinário agrícola no Brasil e da agricultura familiar em 

Moçambique, b) o PMAI mostrou que, ao contrário do discurso anacrônico da ABC de que o 

que se deve ganhar é apenas prestígio internacional, reconhecimento global ou legitimidade na 

execução de boas práticas, o Brasil pode se beneficiar da cooperação sul-sul por meio de ganhos 

comerciais, embora esses ganhos nem sempre sejam para todos, c) o PMAI, embora tenha 

proporcionado aumento da produtividade dos agricultores moçambicanos de forma geral, 

esbarrou num problema estrutural determinante para a agricultura do país, qual seja, o acesso 

ao mercado e d) o campo de estudos sobre transferência e implementação de políticas públicas 

é amplo, podendo incluir as pesquisas sobre cooperação internacional, e encontrou novo terreno 

a partir das investigações mais recentes, sobretudo de pesquisadores brasileiros, que indicaram 

novas fronteiras de pesquisa. 

 

Palavras-Chave: a) Cooperação Brasil-Moçambique, b) Programa Mais Alimentos 

Internacional, c) Transferência e d) Implementação. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O “jeito brasileiro” de cooperar está em alta. As Relações Internacionais têm sido palco 

da produção de muitos estudos sobre a cooperação brasileira para o desenvolvimento 

internacional, sendo que a maior parte deles tem focado na cooperação técnica, uma das 

modalidades da cooperação sul-sul (CABRAL & WEINSTOCK, 2010; CABRAL & 

SHANKLAND, 2013), mecanismo pelo qual se leva a diversos países em desenvolvimento 

projetos brasileiros que priorizam segmentos nos quais o Brasil possui conhecimento ou 

políticas públicas supostamente consolidadas e, em alguns casos, consideradas exitosas pela 

comunidade internacional (IPEA, 2013). 

 O presente projeto se soma aos estudos sobre cooperação brasileira. Como? Na forma de 

estudo de caso sobre o Programa Mais Alimentos Internacional (PMAI), que combina a 

convencional cooperação técnica em agricultura com uma linha de crédito direcionada a 

pequenos agricultores estrangeiros (de Moçambique, Gana, Senegal, Zimbábue e Cuba) para a 

aquisição de maquinário brasileiro voltado para o mercado agrícola (PIERRI, 2013). O PMAI é a 

versão internacional do Programa Mais Alimentos (PMA), uma linha de crédito do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) criada em 2008 com o objetivo 

de fomentar a produção de alimentos e de incrementar a produtividade da agricultura familiar 

através do crédito direcionado à modernização da infraestrutura das unidades produtivas e da 

parceria com a indústria brasileira de maquinário agrícola para ofertar produtos de qualidade a 

preços mais acessíveis (SEAD, 2017a). 

 Mas aqui se opta por um caminho diferente do trilhado pela maioria desses estudos. Em 

primeiro lugar, essa pesquisa não se apoia na literatura sobre cooperação horizontal brasileira 

em si, nascida nas Relações Internacionais, mas sim na literatura sobre a transferência de 

políticas públicas, nascida na Ciência Política. Ou seja, essa proposta não busca, em momento 

algum, mapear a trajetória da cooperação internacional para o desenvolvimento ou a trajetória 

da cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional, assuntos já bastante explorados 

pela literatura sobre cooperação sul-sul, mas sim analisar a cooperação entre os países como 

uma forma de transferência de políticas. 

 Nesse sentido, essa tese propõe uma abordagem diferenciada, que reconhece a cooperação 

internacional como parte de um fenômeno maior, sujeito a muitas variáveis, inclusive mais do 

que se sugere nas Relações Internacionais, e não como um fenômeno isolado, do qual 

geralmente se busca identificar os resultados e raramente se busca compreender os processos. 
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 Em segundo lugar, essa pesquisa discute a suposta natureza comercial do PMAI, que 

contrasta com os demais projetos brasileiros de cooperação, inaugurando um modelo pioneiro 

na cooperação internacional levada a cabo pelo Brasil, que pela primeira vez se aproxima de 

modelos orientados pelos interesses comerciais e se distancia dos aclamados princípios que 

sempre regeram essa relação dita “horizontal” com os demais países do sul global. 

 Vale ressaltar que o PMAI, embora não seja o único em que se vislumbra o processo de 

transferência de uma política pública, é o único em que se identifica o peso de um segmento 

comercial brasileiro. Como a proposta consiste em atuar nessas duas frentes, o PMAI é o 

programa brasileiro mais adequado para se explorar. Isso explica a escolha de trabalhar com 

esse programa isoladamente, e não de compará-lo diretamente com outro programa, visto que 

em nenhum outro se verificam simultaneamente as condições que mais interessam a essa 

pesquisa, a saber, o setor de atuação é a agricultura, a modalidade de cooperação é plurilateral, 

a cooperação técnica é estruturante, existe uma linha de crédito disponível e a execução é levada 

a cabo pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) 

(FINGERMANN, 2014)1. 

 O objetivo geral dessa tese é analisar, com base na literatura sobre transferência de 

políticas entre países, o processo de transferência do Programa Mais Alimentos do Brasil para 

Moçambique, bem como o processo de implementação que se seguiu, suas peculiaridades, os 

atores nele envolvidos, os motivos que levaram a ele, a intensidade com que ele ocorre e os 

fatores que o influenciaram. 

 Para tanto, foram realizadas cerca de quarenta entrevistas, uma pesquisa de campo de 

quinze dias em Moçambique e análise de comunicação telegráfica entre os governos brasileiro 

e moçambicano. 

 As entrevistas foram guiadas por roteiros semiestruturados (Anexo III), dando aos 

entrevistados liberdade para falar sobre temas correlatos ao objeto de estudo e, assim, 

possibilitando o diagnóstico fortuito de alguma variável interveniente. No Brasil, foram 

entrevistadas pessoas ligadas à Fundação Getúlio Vargas, à Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar, à Câmera de Comércio Exterior, à Agência Brasileira de Cooperação e ao Escritório 

de Relações Exteriores de São Paulo. Em Moçambique, foram entrevistadas pessoas ligadas ao 

Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, ao Fundo de Desenvolvimento Agrário, à 

 
1 Em sua Tese de Doutorado, Natalia Fingermann (2014) faz um levantamento das características principais dos 

projetos brasileiros de cooperação horizontal em andamento. Não se pode negar que existam projetos semelhantes 

ao PMAI em alguns aspectos, mesmo que não estejam sendo executados pelo MDA, mas pela EMBRAPA ou pelo 

MAPA, como os próprios PROSAVANA e PROALIMENTOS, objetos de estudo da tese em questão, mas nenhum 

deles é tão marcante quanto o PMAI do ponto de vista do interesse comercial de setores brasileiros específicos. 
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Sociedade Técnica de Máquinas e Equipamentos, aos Centros de Serviços Agrários, à Agência 

de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, à embaixada brasileira em Maputo e agricultores 

aleatórios, abordados durante as idas à zona rural (de todas as entrevistas programadas em 

Moçambique, apenas uma deixou de ser realizada).  

 A pesquisa de campo, apesar de curta, foi capaz de cobrir as três regiões de Moçambique 

(sul, centro e norte), incluindo quatro províncias (Maputo, Manica, Tete e Nampula) e onze 

municípios (Maputo, Moamba, Matola, Boane, Changalane, Chimoio, Vanduzi, Sussudenga, 

Tete, Nampula e Ribáue). Durante a pesquisa de campo, tanto as visitas aos órgãos 

governamentais ligados ao programa quanto as idas à zona rural foram priorizadas, o que se 

mostrou uma decisão acertada diante das muitas particularidades que só puderam ser aclaradas 

após o contato direto com o pequeno agricultor moçambicano, alguns dos quais nem sequer 

falavam português e com os quais foi possível interagir com a ajuda de amigos moçambicanos, 

que atuaram como intérpretes. 

 O sucesso da pesquisa de campo, que muitos julgaram ser demasiado curta para gerar 

resultados satisfatórios, foi devido ao planejamento minucioso de todo o itinerário e de todas as 

entrevistas (Anexos I e II), o que começou a ser feito três meses antes da viagem por meio de 

aplicativos de mensagens instantâneas. Tudo começou com ligações para a embaixada brasileira 

em Maputo e para autores de trabalhos com objeto de estudo semelhante, os quais informavam 

o contato de uma ou de outra personalidade com a qual seria pertinente estabelecer contato. 

Assim, logo foi possível estabelecer toda uma rede de contatos em boa parte do território 

moçambicano, de norte a sul.  

 A análise de comunicação telegráfica não constava nas intenções iniciais. A ideia surgiu 

da sugestão de uma colega, doutoranda em Sociologia no Centro de Estudos em Medicina, 

Ciências, Saúde, Saúde Mental e Sociedade (CERMES), na França, que já vinha analisando 

telegramas para concluir sua tese sobre a Sociedade Moçambicana de Alimentos e fez 

propaganda positiva sobre a técnica, que de fato se mostrou enriquecedora e complementou os 

achados dessa pesquisa de forma surpreendente. 

 Antes de iniciar a análise da comunicação telegráfica, foi necessário fazer requerimento 

junto ao Arquivo Central do Itamaraty mediante preenchimento de formulário específico, após 

o que o órgão disponibilizou um técnico durante cinco dias para assessorar a pesquisa nos 

bancos de dados virtuais. A pesquisa, feita num computador conectado à Intranet do órgão, 

retornou cerca de dez mil páginas em PDF para seis palavras-chave ligadas ao objeto de estudo 

(Programa Mais Alimentos, Diálogo Brasil-África, tratores, Fundação Getúlio Vargas, LS 
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Tractor e Sociedade Técnica de Máquinas e Equipamentos), que foram analisadas com o auxílio 

do comando de localização do Adobe Systems. A análise desses documentos, ainda que 

ostensivos (alguns tendo tido sua classificação alterada recentemente de secreta para ostensiva), 

gerou resultados convergentes com os que já haviam sido gerados pelas outras duas técnicas e 

complementou a pesquisa. 

 A combinação dessas técnicas permitiu analisar, com base na literatura sobre a 

transferência de políticas entre os países, a transferência e a implementação do PMAI em 

Moçambique. 

 Importante mencionar que todo esse arranjo consistiu no Plano B. A ideia inicial do 

trabalho era analisar o impacto do PMAI para o setor privado brasileiro, mais especificamente, 

para a indústria de maquinário agrícola. Assim, o Plano A consistiu em enviar questionários 

elaborados no Google Formulários para as cem empresas habilitadas no programa e pedir que 

elas respondessem. Porém, diante de uma amostra muito pequena de empresas respondentes e 

da constatação de que a maioria delas ainda não havia exportado para a África pelo PMAI, foi 

possível concluir que o programa não beneficiava a indústria de maquinário agrícola como um 

todo, mas apenas alguns gigantes do setor. Foi a partir daí que se começou a pensar no Plano B 

e na substituição da análise de impacto pela análise de transferência e de implementação. 

 Mas o Plano B ainda teve de superar outros desafios. No Brasil, foi difícil agendar 

entrevistas com alguns órgãos, sobretudo com o pessoal da Agência Brasileira de Comunicação 

(ABC), que concedeu alguns minutos para uma única entrevista. Em Moçambique, as 

entrevistas com alguns órgãos governamentais foram agendadas à custa de muita insistência e, 

mesmo quando confirmadas, exigiram persuasão para convencer novamente o interlocutor a 

conceder a entrevista apenas poucos minutos antes do horário combinado. A embaixada 

brasileira em Maputo explicou que essa desconfiança era fruto de certa cautela para com a 

imprensa e com os pesquisadores após os escândalos de corrupção que levaram a então ministra 

da Agricultura à prisão, o que de fato foi possível perceber ao longo das entrevistas com essas 

personalidades. O planejamento da pesquisa de campo quase foi comprometido em virtude dos 

atrasos dos voos domésticos das Linhas Aéreas Moçambicanas (LAM), única companhia aérea 

da qual foi possível comprar bilhetes para voos de Maputo a Manica, de Manica a Nampula e 

de Nampula a Maputo. A empresa vinha passando por uma séria crise financeira que 

prejudicava inclusive os abastecimentos das aeronaves, provocando atrasos consideráveis. A 

programação em Tete, por exemplo, era de dois dias, mas não passou de um dia por causa de 

um atraso de mais de doze horas num dos voos, o que felizmente não impediu que a entrevista 
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prevista naquela cidade fosse realizada, muito também por conta da contribuição do 

coordenador do Programa Nacional de Desenvolvimento Agrário (PROAGRI), que, diante do 

episódio ocorrido, se prontificou a alterar o horário marcado para a entrevista. 

 Desafios à parte, cabe argumentar que essa pesquisa se justifica por três razões. Primeiro, 

por ajudar a compreender como ocorre o processo de transformação de um programa doméstico 

num projeto de cooperação internacional. O PMAI, por possuir uma versão nacional prévia, 

ilustra com bastante clareza um processo de transferência de uma política pública do âmbito 

doméstico para o âmbito internacional, para mais de um contexto internacional distinto 

inclusive, já que foi exportado para mais de um país. 

 Segundo, por contribuir, por meio de um estudo de caso, com a literatura já existente 

sobre os ganhos e as perdas brasileiras com a cooperação horizontal. Os resultados que foram ] 

alcançados nessa pesquisa dialogam com achados recentes de outras pesquisas, como o de que 

o Brasil, quando na posição doador, não se beneficia da cooperação horizontal, visto que o 

princípio de reciprocidade só existe retoricamente (TAELA, 2011 apud CABRAL & 

SHANKLAND, 2013) ou como o de que a abordagem brasileira de cooperação difere 

substancialmente da abordagem chinesa de cooperação por ter caráter mais solidário e menos 

comercial (HELLMANN & MEDEIROS, 2012; MILANI, SUYAMA & LOPES, 2013). 

 Terceiro, por empreender uma análise que interessa a muitos atores brasileiros - interessa 

à academia por trabalhar com um fenômeno cada vez mais recorrente no contexto da 

cooperação horizontal, interessa à indústria de máquinas agrícolas por evidenciar as demandas 

de países africanos por esses produtos e interessa ao governo federal por evidenciar as 

potencialidades e as fragilidades do programa e, assim, proporcionar um caminho para torná-lo 

mais produtivo para ambos os lados. 

 Por fim, essa tese foi dividida em três capítulos. O Capítulo 1, composto por três tópicos, 

1.1) os estudos inaugurais, 1.2) os estudos seminais e 1.3) os estudos revisórios, revisa a 

literatura sobre transferência de políticas entre países, desde os primeiros trabalhos, que 

tratavam da transferência entre estados federados, até os mais recentes, que revisam trabalhos 

nucleares e propõem novas fronteiras de pesquisa. 

 É válido ressaltar que, embora os autores não façam menção expressa a isso, a cooperação 

internacional também pode ser entendida como um tipo de transferência e analisada a partir 

dessa literatura, o que muitos autores fazem sem precisar de justificar. Por isso, essa tese toma 

a liberdade de fazer a mesma coisa, já que parece ser algo tão intuitivo e porque a literatura 

sobre cooperação internacional já se tornou copiosa para servir de marco teórico para casos 
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como o aqui é explorado. 

 O Capítulo 2, composto por quatro tópicos, 2.1) contexto, 2.2.) elaboração, 2.3) gestão e 

2.4) orientação, trata do PMAI no Brasil, apresentando o conjunto de elementos que definia o 

Brasil quando do surgimento do programa e sua gestão, discutindo as negociações que 

culminaram na sua criação e debatendo o suposto caráter comercial do programa, vinculando-

o a outros debates pertinentes, como aquele que versa sobre a reciprocidade da África em 

relação aos interesses comerciais brasileiros. 

 O Capítulo 3 trata do PMAI em Moçambique, composto por quatro tópicos, 3.1) contexto, 

3.2.) transferência, 3.3) implementação e 3.4) novas fronteiras de pesquisa, trata do PMAI em 

Moçambique, apresentando o conjunto de elementos que definia Moçambique quando do 

surgimento do programa e seus planos de governo em relação a desenvolvimento agrícola e 

agrário, debatendo os processos de transferência e de implementação, os fatores que os 

influenciaram e os atores que neles se envolveram e explorando as novas fronteiras de pesquisa 

propostas pelos estudos revisórios apresentados no Capítulo 1. 
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CAPÍTULO 1 

A TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICAS ENTRE PAÍSES 

 

 O referencial teórico é algo importante para qualquer pesquisa científica. Em Relações 

Internacionais, a maioria das investigações acaba recorrendo a referenciais teóricos tradicionais, 

sobretudo ao Neorrealismo. Para aqueles que estudam a cooperação brasileira, é comum se 

apoiar em paradigmas teóricos mais positivistas, como o Neoliberalismo, ou até mesmo em 

paradigmas teóricos menos positivistas, como o Construtivismo ou a Análise de Política 

Externa. 

 O mundo acadêmico tem visto florescer um número considerável de pesquisas sobre a 

cooperação brasileira. E uma característica presente em praticamente todos esses estudos é que 

os pesquisadores geralmente se apoiam na literatura sobre cooperação horizontal ou cooperação 

sul-sul. 

 A presente investigação foge dessa tendência. Aqui, a cooperação brasileira é tratada 

como uma das nuances contidas dentro da literatura sobre transferência de políticas públicas, 

ou seja, como uma das formas, dentre muitas outras, de se transferir políticas de um país para 

outro. 

 A literatura sobre transferência de políticas públicas é interdisciplinar, pois surgiu, se 

desenvolveu e se consolidou na Ciência Política e nas Relações Internacionais (STONE, 1999; 

PETITEVILLE & SMITH, 2006). A revisão das contribuições vindas das duas áreas requer 

hercúleo esforço, visto que inexiste consenso entre os principais autores acerca de como se deve 

rotular o fenômeno da transferência de políticas públicas. 

 O intuito dos próximos subtópicos é narrar a literatura sobre transferência de políticas 

públicas, o que é feito nos tópicos 1.1, 1.2 e 1.3, o primeiro revisando os trabalhos inaugurais 

da área, o segundo contando como a literatura se consolidou através dos artigos seminais de 

Dolowitz e Marsh e o terceiro descrevendo os trabalhos mais recentes da área, inclusive um em 

que Dolowitz propõe um novo caminho analítico. 

 

1.1. Os estudos inaugurais 

 Os trabalhos inaugurais da área foram publicados entre 1969 e 1990. Nesse grupo, estão 

contidas as pesquisas de Walker (1969), Collier e Messick (1975), Savage, (1985) e Berry e 

Berry (1990). A principal característica desses trabalhos é que a maioria deles explorou o 

fenômeno em nível nacional, ou seja, entre atores domésticos, e ainda não constituem o “núcleo 
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duro” da literatura aqui revisada. O termo policy diffusion foi adotado por todos esses autores 

para se referir à transferência de políticas entre atores subnacionais, ou melhor, entre estados 

federados contidos dentro do uma mesma nação. 

 Em fins dos anos 1960, Walker (1969) abordou a transferência de políticas públicas ou, 

como ele próprio coloca, a transferência de “inovações” entre atores domésticos dos Estados 

Unidos, ou seja, entre alguns estados e entre algumas cidades. Ele constatou que esse fenômeno 

era determinado por três fatores, a saber, a localização geográfica, os recursos sócio-

econômicos e as características individuais dos governantes, seja em nível estadual ou em nível 

municipal. 

 Assim, 

 

[…] we might conclude that New York, California and Michigan adopt new 

programs more rapidly than Mississippi, Wyoming, and South Dakota 

primarily because they are bigger, richer, more urban, more industrial, have 

more fluidity and turnover in their political systems, and have legislatures 

which more adequately represent their cities (WALKER, 1969, p.887). 

 

 Outros estudos surgiram. Em 1975, Collier e Messick (1975), tendo como estudo de caso 

a transferência de políticas de previdência social, argumentaram que o fenômeno também se 

dava entre países e não apenas entre estados ou cidades, constatando que os últimos países a 

adotarem políticas implementadas em outros países tendiam a fazê-lo com um menor grau de 

modernização do que os países que decidiram adotar a mesma política antes deles. Em 1985, 

Savage (1975), dando como exemplo uma série de políticas difundidas entre os estados dentro 

dos Estados Unidos, abordou a transferência de “inovações” no sistema federalista através de 

uma abordagem semelhante a de Walker (1969). Em 1990, Berry e Berry (1990), tendo como 

estudo de caso a transferência de loterias estaduais dentro dos Estados Unidos, chegaram a 

constatações parecidas com as de Walker (1969), segundo as quais a condição econômica e a 

localização geográfica influenciam a transferência de “inovações”. 

 A principal crítica aos trabalhos inaugurais residia em seu determinismo. Os críticos dessa 

abordagem, sobretudo aqueles que vieram a cunhar novos termos para descrever o processo de 

transferência de políticas entre países, argumentaram que esses estudos pressupunham um 

determinismo tecnocrático que desconsiderava qualquer iniciativa voluntária de se adotar uma 

política pública que tivesse obtido êxito em outro contexto, como se a transferência fosse 

praticamente natural, uma tendência para um problema em comum, e não uma opção (ROSE, 

1991). 
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 Sobre isso, Rose (1991), afirma o seguinte: 

 

Nearly all studies of the diffusion of measures, whether public programmes or 

agricultural or pharmaceutical products, assume that not only are there 

common problems but also a common response, regardless of partisan values 

or political cultures. The emphasis is upon the sequence of diffusion, rather 

than concentrating upon what is transferred. Diffusion studies seek to identify 

states or countries that are leaders and laggards in adopting programmes, and 

to account for the difference. Diffusion studies often presuppose a kind of 

technocratic determinism, whereas lesson-drawing tends to be voluntaristic. 

Technological determinism assumes that the existence of common problems 

in many places will dictate a common response. Looking for lessons accepts 

only the first of these two assumptions, the premise that many problems facing 

a government have counterparts elsewhere. But it does not assume that there 

must be, or even can be, a common response (ROSE, 1991, p. 9). 

 

 Esse determinismo acabaria sendo o principal alvo de críticas de futuros teóricos. Dali 

em diante, os próximos trabalhos, sobretudo os de Rose (1991, 1993), questionariam a 

inevitabilidade, quase naturalidade, do processo de transferência de políticas entre Estados, que 

agora, para os novos estudiosos, passaria a ser um processo entre as nações e não mais dentro 

delas, ou seja, não mais entre atores subnacionais. 

 

1.2. Os estudos seminais 

 Na primeira metade de década de 1990, um conjunto de estudos ajudou a consolidar a 

literatura sobre transferência de políticas entre países, dentre eles, as pesquisas de Ikenberry 

(1990), Bennett (1991a, 1991b), Hoberg (1991), Rose (1991, 1993), Majone (1991), Wolman 

(1992), Haas (1992), Seeliger (1996) e Dolowitz e Marsh (1996). Vale reiterar que a principal 

característica desses trabalhos é que todos exploraram o fenômeno como algo que ocorria entre 

nações e não entre estados federados, como fizera o conjunto de trabalhos inaugurais. 

 O termo utilizado para descrever o fenômeno da transferência de políticas entre países 

variou entre esses autores. Bennett (1991a, 1991b) adotou o termo policy convergence, mais 

tarde adotado por Seeliger (1996). Rose (1991, 1993) criou o termo lesson-drawing. Ikenberry 

(1990) e Majone (1991) resgataram o termo policy diffusion. Wolman (1992) cunhou o termo 

policy transfer, mais tarde adotado por Dolowitz e Marsh (1996). Hoberg (1991) e Haas (1992) 

não utilizaram nenhum termo específico, sendo que o primeiro usou, na maioria das vezes, a 

palavra “influência” para descrever o peso dos Estados Unidos na adoção das políticas 

ambientais no Canadá e o segundo, a expressão “coordenação de políticas” para tratar dos 

fenômenos que envolvessem a transferência de políticas entre países. 
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 No início dos anos 1990, Ikenberry (1990) definiu três tipos de difusão de políticas. O 

primeiro tipo de difusão acontece através do que o autor chama de “incentivo externo”, ou seja, 

quando alguma pressão, que vem de fora o Estado, seja na forma de falta de incentivos ou na 

forma de coerção ativa, acaba influenciando a decisão de seu governante em adotar determinada 

política. 

 O segundo tipo de difusão acontece através da emulação ou, como Ikenberry (1990) 

preferiu chamar, e pelo que acabou ficando conhecido, policy bandwagoning, ou seja, quando 

a elite política de determinado país monitora as mudanças em outros países e, buscando o 

mesmo êxito, importa as políticas responsáveis pelo sucesso daqueles que querem copiar. No 

segundo tipo de difusão, ao contrário do que acontece no primeiro, o Estado faz o papel de um 

ator ativo, e não de um ator passivo. Ikenberry (1990) argumenta que a natureza competitiva do 

sistema internacional constitui o fator desencadeante da emulação a partir do momento em que 

os Estados percebem que, sem o mesmo sucesso que outros Estados conquistaram, eles não são 

capazes de sobreviver no meio internacional. 

 Sobre isso, Ikenberry (1990) afirma o que segue: 

 

[…] elites monitor policy change abroad and, seeking similar successes, 

import the appropriate policies for the brutal reason that a state which did not 

advance its economy would not be able to pay for sufficient military might to 

survive in the competitive international arena (IKENBERRY, 1990, p. 101). 

 

 Esses dois primeiros tipos de difusão se baseiam em argumentos realistas. Isso é ainda 

mais evidente no caso da emulação, alimentada, segundo o autor, pela competição, que seria, 

ainda de acordo com o autor, um elemento presente naturalmente na convivência entre os 

Estados, ansiosos por poder. Ikenberry (1990) oferece como ilustração a disseminação das 

políticas de privatização, algo que afeta diretamente a economia dos países e, que, assim, afeta 

também a sua capacidade econômica diante dos demais países e, consequentemente, determina 

a configuração do sistema internacional. Segundo tal raciocínio, pouca importância tem a 

difusão de políticas de cunho social, ambiental, cultural e de todas as outras políticas que não 

tenham caráter econômico, uma vez que elas não afetam a capacidade econômica dos Estados 

e, por isso, não os tornam mais poderosos na arena internacional. Essa seria uma limitação 

analítica não apenas de Ikenberry (1990) em particular, mas das lentes teóricas realistas em 

geral. 

 O terceiro tipo de difusão acontece através do que Ikenberry (1990) chama de 

“aprendizagem social”, ou seja, quando um conhecimento político relevante sobre como 
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funciona o sistema internacional é veiculado na comunidade internacional como um 

conhecimento consensual e, portanto, o mais adequado para a resolução de determinado 

problema. O autor oferece como ilustração a veiculação das políticas keynesianas, que foram 

disseminadas na comunidade internacional ao longo da década de 1940 como as mais 

adequadas para a superação da crise econômica que vitimou o sistema internacional como um 

todo. 

 Sobre isso, Ikenberry (1990) explica que: 

 

That is, politicians and bureaucrats are attempting to solve problems and 

therefore are open, at particular historical moments, to new information. 

Those moments may be provoked by crisis: old reigning ideas are discredited. 

Or those moments may come with a change in regime (itself provoked, 

perhaps, by crisis). In these various ways, a new conventional wisdom 

emerges, giving rise to an international policy culture (IKENBERRY, 1990, 

p. 103). 

 

 Esse terceiro tipo de difusão difere dos dois últimos. Aqui, ao reconhecer a importância 

dos regimes internacionais, Ikenberry (1990) retoma Krasner (1983), o que Bennett (1991a) 

também faria mais tarde ao explicar a harmonização, que seria, segundo ele, uma das formas 

de se transferir políticas. 

 Em 1991, Bennett (1991a, 1991b) publicou dois trabalhos. O primeiro trabalho marcou a 

literatura por introduzir quatro processos através dos quais a convergência política poderia 

ocorrer - a emulação, através da qual os Estados utilizam evidências da adequabilidade da 

política que pretendem importar antes de simplesmente importá-la; as “redes de contato da 

elite”, grupos políticos transnacionais compostos por líderes políticos que estão acima das 

disputas políticas domésticas de um Estado; a harmonização, através da qual Estados que 

convivem sob a interdependência, com a ajuda de Organizações Internacionais, adotam as 

mesmas políticas públicas de modo a coadunar seus esforços; e a penetração, através da qual 

Estados são forçados por atores externos a adotar políticas de outros Estados, o que pode 

acontecer inclusive num nível mais aprofundado da harmonização (BENNETT, 1991a). 

 Nesse primeiro trabalho, Bennett (1991a) distinguiu esses processos do processo de 

difusão, empregado pelos teóricos do primeiro grupo (Walker, 1969; Collier & Messick, 1975; 

Savage, 1985; e Berry & Berry, 1990), que consistia, segundo ele, na simples imitação de 

políticas implementadas em outras nações sem a prévia consideração de evidências que 

corroborassem a viabilidade daquela política para o país que pretendia importá-la.  (Bennett, 

1991a). 
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 Sobre isso, Bennett (1991a) argumenta o seguinte: 

 

[...] emulation is associated with collective insecurity under conditions of 

policy innovation; elite networking stems from the desire to share expertise; 

harmonization results from interdependence and the perceived need to 

cooperate; penetration is more an expression of power. The necessary 

condition for both emulation and elite networking is the sharing of 

information; convergence results from the diffusion of knowledge about 

problems and solutions. The necessary condition for harmonization is an 

international regime. For penetration, it is the recognition of externalities 

(BENNETT, 1991a, p. 229). 

 

 Bennett (1991a) trouxe de Krasner (1983) a importância dos regimes internacionais para 

o processo de harmonização de políticas públicas entre diferentes nações. Para Krasner (1983), 

os regimes internacionais são um conjunto de princípios, de normas e de regras que norteia a 

atuação da comunidade internacional em determinado assunto. 

 O segundo trabalho, tendo como estudo de caso a observação da Política de Liberdade de 

Informação dos Estados Unidos pelo Canadá e pela Grã-Bretanha, buscou explicar como os 

Estados utilizam evidências externas para adotar ou não uma política pública de outro país, o 

que estaria condicionado, antes de tudo, à transferência de conhecimentos sobre essa política 

pública do país que a implementou primeiro para o país que pretende importá-la daquele 

(BENNETT, 1990b). 

 Bennett (1991b) concluiu que: 

 

Policy-relevant knowledge is variously influential, and empirical observation 

of how that knowledge is utilized in political debate must precede any 

conclusion that sequential adoption is attributable to diffusion. A necessary 

(but not sufficient) condition for the transfer of a program is the transfer of 

knowledge about that program, and the utilization of that knowledge. The 

conditions for the transfer and utilization of knowledge are very different from 

the conditions for the transfer and adoption of the program. In both countries 

analyzed here, there was an awareness and utilization of the American law. 

But in Canada, that led to adoption; in Britain to non-adoption (BENNETT, 

1991b, p. 50). 

 

 Tal constatação retoma o primeiro trabalho de Bennett. No primeiro trabalho (1991a), o 

autor explicou a importância da difusão do conhecimento tanto para a emulação quanto para as 

“redes de contato da elite”. No segundo trabalho (1991b), o autor evidenciou que a Política de 

Liberdade da Informação, embora tenha sido acessada pela Grã-Bretanha através das “redes de 

contato da elite”, não foi debatida nem socializada de modo que a sua emulação se tornasse 

uma opção real. 
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 Também em 1991, Majone (1991) e Hoberg (1991) publicaram seus trabalhos. Majone 

(1991), fornecendo como exemplos muitos casos de transferência de políticas sociais e de 

políticas econômicas dos Estados Unidos para a Europa, argumentou que a exportação de uma 

política não era feita integralmente, mas sim demandava uma adaptação ao contexto para o qual 

era exportada. Hoberg (1991) tendo como estudo de caso a transferência de políticas ambientais 

dos Estados Unidos para o Canadá, argumentou que a influência estadunidense sobre a política 

ambiental canadense era bastante abrangente e, em alguns casos, negativa. Hoberg (1991) 

julgava essa influência negativa porque os Estados Unidos transferiam não apenas a política em 

si, mas também os custos dessa transferência, não de forma explícita, mas através da 

dependência econômica do Canadá em relação aos Estados Unidos. 

 Sobre isso, Hoberg (1991) explica que: 

 

The U.S. has exported costs, making Canada dependent on the United States. 

Aside from the special case of physical externalities, dependencies arise when 

policy involves regulating commodities in international trade, be they 

automobiles, chemicals, or food. Canada is highly vulnerable to U.S. policies 

and action when markets are integrated and economies of scale exist. For 

instance, in the case of automobile emissions, the highly integrated market for 

cars and scale economies in the production process significantly reduced the 

cost to Canada of following the U.S. lead on tailpipe controls. In the case of 

pesticides and toxic substances, economies of scale in both the generation and 

interpretation of data, in combination with integrated markets in chemicals 

and food, make Canada highly vulnerable to the decisions of both U.S. 

manufacturers and regulators (HOBERG, 1991, p. 125). 

 

 Ainda em 1991, Rose (1991) deu uma resposta aos teóricos do primeiro grupo (Walker, 

1969; Collier & Messick, 1975; Savage, 1985; e Berry & Berry, 1990).  Para ele, a difusão de 

políticas não deveria ser vista como um processo inevitável, mas sim como um processo 

opcional, no qual os atores, voluntariamente e racionalmente, adotam políticas colocadas em 

prática por outros atores, depois de avaliá-las e de julgar seu possível desempenho no novo 

contexto, com o intuito de solucionar problemas semelhantes aos solucionados por essas 

políticas em seus contextos originais. Portanto, lesson-drawing se caracteriza por ser um 

processo voluntário, um processo protagonizado por atores racionais e um processo baseado 

não apenas na avaliação da política a ser importada, mas também na indagação sobre como essa 

política resolveria o mesmo problema num contexto distinto (ROSE, 1991). 

 Sobre isso, Rose (1991) afirma que: 

 

A lesson is here defined as an action-oriented conclusion about a programme 
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or programmes in operation elsewhere; the setting can be another city, another 

state, another nation or an organization's own past. Because policymakers are 

action-oriented, a lesson focuses upon specific programmes that governments 

have or may adopt. A lesson is more than an evaluation of a programme in its 

own context; it also implies a judgment about doing the same elsewhere. A 

lesson is thus a political moral drawn from analyzing the actions of other 

governments (ROSE, 1991, p. 7). 

 

 Outra observação de Rose (1991) merece destaque. Ele estabelece cinco formas de 

“extrair uma lição”. A primeira é a cópia, através da qual uma política é transferida de maneira 

mais ou menos intacta de um contexto para outro. A segunda é a emulação, através da qual uma 

política é transferida com algumas adequações de um contexto para outro. A terceira é a 

hibridização, através da qual elementos de duas políticas distintas em andamento em dois 

contextos distintos são combinados com a finalidade de formar uma nova política a ser 

transferida para um terceiro contexto. A quarta é a síntese, através da qual elementos de três ou 

mais políticas distintas em andamento em três ou mais contextos distintos são combinados com 

a finalidade de formar uma nova política a ser transferida para o contexto que está em busca de 

uma síntese de políticas. A quinta é a inspiração, através da qual políticas de outros contextos 

são utilizadas como estímulo intelectual para o desenvolvimento de novas políticas sem 

análogos em outros contextos. Em 1993, Rose (1993) publicou um livro que aprofundou as 

discussões empreendidas no artigo de 1991, não trazendo constatações distintas das primeiras, 

e sim criando um guia para “extrair lições” no tempo e no espaço, como ele próprio coloca. 

 Em 1992, Wolman cunhou o termo que se tornou predominante na literatura. Wolman 

(1992), trabalhando com muitos casos de transferência de políticas públicas em diversas áreas 

dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha, correlacionou o processo de elaboração de políticas 

públicas com o processo de transferência de políticas públicas, embora sua maior contribuição 

tenha sido realmente a introdução do termo policy transfer e o desencadeamento de um conjunto 

de pesquisas importantes em torno desse termo. 

 Em 1992, Haas (1992) analisou o papel das comunidades epistêmicas na coordenação de 

políticas. Segundo o autor, essas comunidades, que consistem em redes de profissionais com 

reconhecido conhecimento e reconhecida competência em determinado assunto, são 

convocadas, sob condições de incerteza, pelos principais líderes políticos da comunidade 

internacional com o intuito de reunir informações acerca de determinado problema e, muitas 

vezes, acabam tomando decisões que lhes são delegadas pelos líderes políticos, coordenando 

assim a transferência de políticas entre os países. 

 Haas (1992) afirma que a lógica da coordenação política através dessas comunidades é 
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simples: 

 

The major dynamics are uncertainty, interpretation and institutionalization. In 

international policy coordination, the forms of uncertainty that tend to 

stimulate demands for information are those which arise from the strong 

dependence of states on each other’s policy choices for success in obtaining 

goals and those which involve multiple and only partly estimable 

consequences of action. […] These forms of uncertainty give rise to demands 

for particular sorts of information. Epistemic communities are one possible 

providers of this sort of information and advice. As demands for such 

information arise, networks or communities of specialists capable of 

producing and providing the information emerge and proliferate. The 

members of a prevailing community become strong actors at the national and 

transnational level as decision makers solicit their information and delegate 

responsibility to them. A community’s advice, though, is informed by its own 

broader worldview (HAAS, 1992, p. 4) 

 

 As comunidades epistêmicas têm seus análogos. De Jong e Edelenbos (2007) falaram das 

“redes transnacionais de especialistas”, que, em sua análise tiveram papel fundamental na 

transferência de políticas urbanas sustentáveis em cidades da Europa. Vale enfatizar que essas 

comunidades especializadas são distintas das “redes de contato da elite”, para as quais Bennett 

(1991a) chamou a atenção, pois são mais amplas, incluindo profissionais em geral, desde 

personalidades do meio político, passando por CEOs, burocratas das Forças Armadas e 

empreendedores de reconhecido êxito, até líderes da sociedade civil organizada, dentre outros, 

desde que sejam especializados em determinado assunto. 

 Em 1996, Seeliger (1996) questiona os trabalhos anteriores, criticando a generalização 

dos estudos e argumentando que não se pode comparar casos distantes no tempo ou casos 

relativos a políticas distintas, por exemplo, o caso da transferência de uma política ambiental e 

o caso da transferência de uma política monetária. Ademais, Seeliger (1996) estabelece critérios 

para classificar os casos de transferência dentro de uma das seguintes situações no que diz 

respeito ao seu êxito ou ao seu fracasso - convergente, divergente, idêntica/síncrona ou 

indeterminada. 

 A principal crítica a esses trabalhos recaiu sobre Rose (1991). Os críticos dessa 

abordagem argumentaram que não se podia caracterizar como voluntário e racional todo 

processo de transferência de políticas entre atores, fossem eles domésticos ou não (BULMER 

& PADGETT, 2004). 

 Também em 1996, Dolowitz e Marsh (1996) complementaram essa crítica. Os autores 

comparam o seu trabalho ao de Bennett (1991a, 1991b), afirmando que se tratava de uma 

investigação menos ampla e, ao mesmo tempo, mais ampla do que as feitas pelo colega - menos 
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ampla porque focava casos específicos de transferência de políticas públicas, ao passo que o 

outro se concentrava na identificação de um padrão nas transferências de políticas públicas em 

geral; e mais ampla porque considerava o processo como algo que acontecia entre nações e 

reconhecia nele a agência de atores não-estatais, ao passo que o outro via o processo como algo 

que se dava dentro das nações e não dissertava acerca da participação de atores que 

transcendiam a máquina pública. 

 O artigo de Dolowitz e Marsh (1996) acabou se tornando seminal. Seu trabalho é 

considerado um marco na literatura sobre transferência de políticas. Nesse primeiro artigo, os 

autores trazem três contribuições importantes. A primeira contribuição é a revisão da literatura 

sobre transferência de políticas, o que eles fazem revisitando todas as terminologias adotadas 

até então - diffusion, convergence e lesson-drawing. 

 Sobre a terminologia que elegem a mais adequada, policy transfer, Dolowitz e Marsh 

(1996) afirmam o seguinte: 

 

In our view, the term ‘lesson drawing’ implies that political actors or decision 

makers in one country draw lessons from one or more other countries, which 

they then apply to their own political system. This focuses on ‘voluntary’ 

policy transfer, which occurs as a result of the free choices of political actors; 

yet, as we shall see later, an important category of policy transfer involves one 

government or supra-national institution pushing, or even forcing, another 

government to adopt a particular policy. Policy transfer, a term that can cover 

‘voluntary’ and ‘coercive’ transfer, seems to us to be a more appropriate term. 

  

 A segunda contribuição é a definição desse termo. Dolowitz e Marsh (1996) definem 

policy transfer como um processo no qual o conhecimento sobre políticas, arranjos 

administrativos e instituições em determinado tempo e/ou espaço é utilizado no 

desenvolvimento de políticas, arranjos administrativos e instituições em outro tempo e/ou 

espaço. 

 A terceira contribuição é a proposta de um modelo analítico. Tal modelo é composto por 

seis perguntas, a saber - Quem transfere? Por que transferir? O que é transferido? Existem 

diferentes graus de transferência? De onde as lições são “extraídas”? e Quais fatores 

influenciam a transferência? Isso auxilia os analistas políticos na compreensão do processo de 

transferência de uma política pública. 

 A Figura 1, a seguir, esquematiza o modelo de Dolowitz e Marsh (1996): 
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Figura 1. O Modelo de Dolowitz e Marsh (1996) 

Perguntas Respostas 

Quem transfere? 

1. Titulares de cargos públicos eleitos; 

2. Partidos políticos; 

3. Burocratas/Servidores públicos; 

4. Grupos de pressão; 

5. Empreendedores políticos e especialistas; e 

6. Instituições supranacionais. 

Por que transferir? 

1. Transferência voluntária, motivada pela insatisfação com o status quo; 

2. Transferência coercitiva direta, quando um governante força outro a 

adotar determinada política; e 

3. Transferência coercitiva indireta, quando existe uma externalidade ou 

predomina a interdependência entre as nações envolvidas. 

O que é transferido? 

1. Objetivos políticos, estrutura e conteúdo; 

2. Instrumentos políticos ou técnicas administrativas; 

3. Instituições; 

4. Ideologias; 

5. Ideias, atitudes e conceitos; 

6. Lições negativas. 

Existem diferentes 

graus de 

transferência? 

1. Cópia; 

2. Emulação; 

3. Hibridização; 

4. Síntese; e 

5. Inspiração. 

De onde as lições são 

“extraídas”? 

1. Do passado do próprio país; e 

2. Da experiência de outros países. 

Quais fatores 

influenciam a 

transferência? 

1. Barreiras institucionais e estruturais (como o regime político); 

2. Recursos econômicos; e 

3. Capacidade tecnológica. 

Fonte: Dolowitz e Marsh, 1996. 

  

 A Figura 1 evidencia a amplitude do modelo de Dolowitz e Marsh (1996). Algumas 

observações merecem ser feitas. A primeira é a de que os autores consideram um rol muito 

maior de atores envolvidos no processo de transferência do que os autores que pesquisaram 

antes deles. É válido ressaltar que a atuação de instituições supranacionais e de atores não-

estatais já vinha sendo reconhecida por Bennett (1991a, 1991b) e Hoberg (1991), 

respectivamente, mas são Dolowitz e Marsh (1996) os responsáveis por incluir rol atores menos 

convencionais, pelo menos para as Relações Internacionais, tais como os partidos políticos e as 

personalidades políticas. A segunda é a de que a transferência de políticas nem sempre é 

voluntária e, quando é coercitiva, pode ser de forma direta ou de forma indireta, pressuposto 

que os autores que antecederam Dolowitz e Marsh (1996), sobretudo Rose (1991) não levaram 

em conta ao analisar os motivos que levam a importação de uma política. A terceira é a de que 

não se transfere apenas lições positivas, mas também lições negativas, pois o exemplo do 

fracasso impede que outros incorram no mesmo erro. 

 O trabalho de Dolowitz e Marsh (1996) redefiniu a literatura sobre transferência de 
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políticas públicas, agregando em torno de si as pesquisas subsequentes, que englobam diversos 

tipos de estudos, sendo que a maioria deles orbita ao redor do modelo analítico de Dolowitz e 

Marsh (1996), corroborando aquele modelo com estudos de casos que envolvem tipos variados 

de políticas públicas e que alcançam países localizados em diferentes pontos do globo e, mais 

recentemente, contrariando aquele modelo através da proposição de novos caminhos de 

investigação. 

 A terminologia continuou sendo assunto sensível. Uma parte dos autores desse grupo 

adotou a terminologia policy transfer. Alguns, tais como Evans e Davies (1999), Dolowitz e 

Marsh (2000), Page (2000), James e Lodge (2003), Dolowitz (2003), Bulmer e Padgett (2004), 

Bulmer et al (2007), Evans (2006, 2009) e Benson e Jordan (2011), se limitaram a revisar a 

literatura.  

 Outros trouxeram as mais diversas evidências empíricas. Sobre isso, três observações 

merecem ser pontuadas. Primeiramente, essas evidências estão centradas nos Estados Unidos 

(DOLOWITZ & MEDEARIS, 2009) e na Europa (BACHE & TAYLOR 2003), sobretudo na 

União Europeia (PETERS, 1997; RADAELLI, 1997, 2003; JORDAN et al, 2003; PADGETT, 

2003; SMITH, 2004). Outros autores apresentam casos na Ásia (KWON, 2009), nomeadamente 

nas trocas entre Hong Kong e a Inglaterra (FORESTIER & CROSSLEY, 2015) e entre a Coreia 

do Sul e o Reino Unido (PARK et al, 2017). Outros apresentam ainda casos na Oceania, 

nomeadamente nas trocas entre a Austrália e o Reino Unido (PIERSON, 2003) e entre a Nova 

Zelândia e o Reino Unido (PRINCE, 2010). Por fim, Evans (2004) apresenta casos nas regiões 

já citadas acima e na América Latina. 

 Ademais, essas evidências tratam de diversos tipos de políticas, tais como políticas de 

reforma administrativa (PETERS, 1997), políticas monetárias, tributárias e de propriedade 

midiática (RADAELLI, 1997), políticas de serviços públicos - sobretudo educação (EVANS, 

2004; BACHE & TAYLOR 2003; FORESTIER & CROSSLEY, 2015), justiça (JONES & 

NEWBURN, 2006) e previdência social (PIERSON, 2003) -, políticas de transferência de renda 

condicionada (EVANS, 2004), políticas energéticas (PADGETT, 2003), políticas ambientais 

(JORDAN et a, 2003; EVANS, 2004; BETSILL & BULKELEY, 2004; SMITH, 2004), 

políticas da indústria criativa (PRINCE, 2010) e políticas de empreendedorismo social (PARK 

et al, 2017). 

 Por fim, apesar de que poucas, algumas dessas evidências foram mais pontuais. De Jong 

e Edelenbos (2007), por exemplo, focando na pergunta “quem transfere?”, analisaram o peso 

das “redes transnacionais de especialistas” na transferência de políticas entre os países, 



33 

 

estudando o caso da Pegasus, uma rede europeia de especialistas voltada para o 

desenvolvimento urbano sustentável presente em sete cidades europeias. French, Ferlie e Fulop 

(2014), outro exemplo, focando na pergunta “o que se transfere?”, analisaram o caso da 

transferência de hospitais universitários dos Estados Unidos para a Inglaterra, constatando que 

inexiste modelo ideal de hospital universitário, ou seja, que as adaptações a contextos locais 

são sempre necessárias. 

 Outra parte dos autores desse segundo grupo seguiu por dois caminhos distintos. Por um 

lado, alguns autores retomaram terminologias alternativas, como Holzinger e Knill (2005, 

2008), que resgataram o termo policy convergence, revisando a literatura no artigo de 2005 e 

apresentando um estudo de caso sobre a transferência de políticas ambientais no Reino Unido 

no artigo de 2008, e Sugiyama (2005), que resgatou o termo policy diffusion, apresentando um 

estudo de caso sobre a difusão de programas de transferência de renda entre os países 

americanos a partir dos exemplos brasileiro e mexicano. 

 Por outro lado, alguns autores cunharam terminologias inéditas, como Davies et al (2000), 

que criou o termo evidence-based practice, apresentando num único livro um conjunto de casos 

de transferências de serviços públicos na Europa (saúde, habitação, justiça, transportes etc.), 

como Greener (2001), que criou o termo learning, apresentando um estudo de caso sobre a 

transferência de políticas econômicas na Grã-Bretanha, e incentivou Common (2004) a também 

utilizar tal termo num estudo de transferências de políticas ambientais que publicaria três anos 

mais tarde. Divergências à parte, todas essas terminologias trataram todas do mesmo 

fenômeno. O objeto de estudo desses autores sempre consistiu na transferência de determinado 

conhecimento sobre alguma prática (políticas, programas, instituições, leis, ideologias, dentre 

outros) de um contexto para outro, seja dentro de uma mesma nação, entre atores subnacionais, 

como foi no caso dos autores da primeira onda, ou entre nações, como foi no caso dos autores 

das demais ondas. 

 Interessante pontuar que, em 1999, Stone (1999) deu a primeira de muitas contribuições 

à literatura. Stone (1999) argumentou que a literatura sobre transferência de políticas se 

fundamentava, sobretudo, nas produções da Ciência Política e das Relações Internacionais, 

fazendo uma breve revisão dessa literatura e apontando possíveis caminhos para o 

envolvimento de outras áreas do conhecimento, o que, segundo a autora, ocasionaria na 

transformação de estudiosos do tema em agentes de transferência de práticas entre os países. 

 O que merece especial atenção é o segundo artigo de Dolowitz e Marsh (2000). Nele, os 

autores ampliaram o modelo analítico do primeiro artigo, oferecendo mais respostas a 
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praticamente todas as perguntas já existentes naquele primeiro modelo e propondo mais duas 

perguntas, que sondam como a transferência pode ser divulgada e posteriormente avaliada em 

termos de fracasso ou sucesso pelos observadores das comunidades dos países envolvidos em 

particular e da comunidade internacional em geral. 

 A Figura 2, a seguir, esquematiza o novo modelo de Dolowitz e Marsh (2000): 

 

Figura 2. O Novo Modelo de Dolowitz e Marsh (2000) 

Perguntas Respostas 

Quem transfere? 

1. Titulares de cargos públicos eleitos; 

2. Partidos políticos; 

3. Burocratas/Servidores públicos; 

4. Grupos de pressão; 

5. Empreendedores políticos e especialistas; 

6. Corporações transnacionais; 

7. Instituições supranacionais governamentais e não-governamentais; 

8. Think tanks; e 

9. Consultores. 

Por que transferir? 

1. Transferência voluntária (racionalidade perfeita); 

2. Transferência mista (racionalidade limitada); e 

3. Transferência coercitiva (imposição direta). 

O que é transferido? 

1. Objetivos políticos; 

2. Conteúdo político; 

3. Instrumentos políticos; 

4. Programas; 

5. Instituições; 

6. Ideologias; 

7. Ideias e atitudes; e 

8. Lições negativas. 

Existem diferentes 

graus de 

transferência? 

1. Cópia; 

2. Emulação; 

3. Combinações; e 

4. Inspiração. 

De onde as lições são 

“extraídas”? 

1. Nível local; 

2. Nível nacional; e 

3. Nível internacional. 

Quais fatores 

influenciam a 

transferência? 

1. Complexidade política; 

2. Políticas anteriores; 

3. Viabilidade estrutural e institucional; 

4. Ideologia; 

5. Laços culturais; 

6. Tecnologia; 

7. Economia; 

8. Burocracia; e 

9. Linguagem. 

Como se demonstra a 

transferência? 

1. Mídia; 

2. Relatórios; 

3. Conferências; 

4. Reuniões; 

5. Visitas; e 

6. Declarações verbais e escritas. 
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Como a transferência 

pode fracassar? 

1. Transferência desinformada; 

2. Transferência incompleta; e 

3. Transferência inapropriada. 
Fonte: Dolowitz e Marsh, 2000. 

 

 A Figura 2 mostra um modelo analítico mais completo. Porém, Dolowitz e Marsh (2000) 

pecaram ao não explicar muitos pontos das novas respostas e até mesmo das novas perguntas. 

Para a primeira pergunta, foram incluídos novos atores, mas os autores continuaram a ignorar 

o papel das instituições domésticas, governamentais e não-governamentais. Para a segunda 

pergunta, foi feito um continuum que demonstrasse a evolução dos motivos para se importar 

políticas de outros países, desde a transferência voluntária, caracterizada por perfeita 

racionalidade dos atores, passando pela transferência mista, que decorre da percepção de que a 

adoção de uma política consiste na decisão mais adequada, até a transferência coercitiva, onde 

existe imposição direta para a importação de uma política. Para a terceira pergunta, foram 

incluídos basicamente os programas. 

 Sobre os programas, Dolowitz e Marsh (2000) enfatizam o que segue: 

 

In most conceptions of the policy transfer process, including our original 

typology, programs and policies are conflated into a single category. This is 

clearly misguided. It is important to distinguish between policies, which are 

seen as broader statements of intention and which generally denote the 

direction policy-makers wish to take, and programs, which are the specific 

means of the course of action used to implement policies. […] Thus, it should 

be clear that each policy can have multiple programs, while a program is a 

complete course of action in and of itself (DOLOWITZ & MARSH, 2000, p. 

12). 

 

 Não houve alterações importantes para a quarta e a quinta perguntas. Para a sexta, 

Dolowitz e Marsh (2000) não incluíram respostas como a fragilidade das instituições e as 

diferenças culturais, por mais óbvio que fosse, pois incluíram os laços culturais, e não 

explicaram em nenhum momento como o que eles chamam de “linguagem” poderia influenciar 

a transferência de políticas entre países, ficando a dúvida sobre se essa resposta quer dizer que 

a) países cujas línguas são distintas têm dificuldade para coordenar a transferência de uma 

política ou b) países cujas práticas organizacionais são distintas têm dificuldade para coordenar 

a transferência de uma política. A sétima pergunta parece não ter importância central, uma vez 

que nem mesmo os autores dedicam espaço a ela, incluindo suas respostas apenas no quadro 

analítico do artigo. Já a oitava pergunta traz respostas importantes, que, embora não ofereçam 

ferramentas para a análise do impacto da transferência de uma política, indicam um caminho 
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para se construir uma forma de avaliar o impacto dessas trocas entre os países. 

 Sobre como a transferência pode fracassar, Dolowitz e Marsh (2000) afirmam que: 

 

In particular, our research suggests that at least three factors have a significant 

effect on policy failure. First, the borrowing country may have insufficient 

information about the policy/institution and how it operates in the country 

from which it is transferred: a process we call uninformed transfer. Second, 

although transfer has occurred, crucial elements of what made the policy or 

institutional structure a success in the originating country may not be 

transferred, leading to failure: we call this incomplete transfer. Third, 

insufficient attention may be paid to the differences between the economic, 

social, political and ideological contexts in the transferring and the borrowing 

country: we call this inappropriate transfer (DOLOWITZ & MARSH, 2000, 

p. 17). 

 

 Essa última pergunta elucida o motivo do fracasso de muitos casos de transferência.  Os 

estudos das Relações Internacionais, por exemplo, trazem casos de transferência incompleta e 

inapropriada, sendo o maior exemplo o Alfabetização Solidária (ALFASOL), um programa de 

alfabetização implementado no Brasil e posteriormente transferido para Moçambique através 

da cooperação sul-sul, cuja transferência acabou fracassando por causa da exclusão de atores 

relevantes para o processo (MORAIS, 2005), como se verá adiante.  

 Em 2000, Stone (2000a, 2000b) publicou mais dois trabalhos. No primeiro deles, uma 

obra editada por ela, Stone (2000a) trata da importância dos think tanks na difusão de políticas 

entre os Estados. A autora afirma que essas “usinas de ideias” podem ser definidas como 

organizações ou instituições que buscam contribuir com a governança global por meio das 

informações sobre determinado assunto, nas quais se especializam e as quais difundem entre os 

Estados de modo a promover mudanças globais. Esse conceito, já alocado como resposta de 

uma das perguntas de Dolowitz e Marsh (2000), retoma outros já explorados aqui, tais como as 

comunidades epistêmicas de Haas (1992) e as “redes transnacionais de especialistas” de Jong e 

Edelenbos (2007). No segundo trabalho, Stone (2000b) aprofunda o estudo sobre think tanks, 

resgatando o conceito de “aprendizagem social” de Ikenberry (1990) e de Greener (2001), 

intrinsecamente ligado ao de regimes internacionais. A autora constata que as organizações, e 

não apenas as ideias abstratas, também se internacionalizam, a exemplo da própria 

internacionalização das “usinas de ideias”. 

 Em 2001, Stone (2001) continuou dando ênfase às redes. Nesse rol, a autora inclui os 

think tanks, os consultores e os especialistas em geral, argumentando que eles têm papel 

facilitador na disseminação internacional de conhecimento. Ademais, a autora tratou das formas 

coercitivas de transferência, afirmando que, embora as formas voluntárias sejam mais comuns 



37 

 

na história, a disseminação de ideias e de práticas também pode se concretizar por coerção, o 

que acontece não apenas entre os países da Organização Para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), embora este seja o caso mais estudado na literatura. 

 Em 2004, Stone (2004) criticou o que ela chamou de “nacionalismo metodológico”: 

 

The literature has focused on lessons and policy transfers between nation-

states with an implicit tendency to assume a bilateral relationship. The policy 

transfer metaphor implies a direct exchange process between exporting and 

importing countries. However, there can be transfer agents that are not based 

in or identified with either the importing or exporting jurisdiction but which 

facilitate the exchange between a number of polities. Rather than bilateral 

horizontal transfers between states, policy transfers can occur vertically 

between states and international organizations or between transnational non-

state actors. It is also possible to learn from more than one jurisdiction at a 

time, and to take away a multiplicity of lessons. It results in selective 

borrowing that leads to hybrids and adaptive innovation to make policy 

development better fit local conditions (STONE, 2004, p. 8) 

 

 Esse “nacionalismo metodológico” atrapalha as pesquisas. Stone (2004) argumenta que 

esse problema, muito presente nas Relações Internacionais, desvaloriza o papel dos atores não-

estatais na transferência de políticas entre os Estados, sendo que eles são primordiais na forma 

“branda” de transferência, que envolveria as normas e os conhecimentos e precederia a forma 

“dura” de transferência, que envolveria as estruturas e as práticas, estas sim estando sob a 

responsabilidade dos atores estatais. 

 Em 2010, Stone (2010) apresentou um estudo de caso. Nele, a autora mostrou como a 

Open Society Institute (OSI), uma fundação privada presente em cerca de sessenta países, 

difunde conhecimentos e práticas entre países recém-saídos do comunismo. Assim, a autora 

ilustrou a forma “branda” da transferência de políticas, que, nesse caso, consistiu na 

disseminação de ideais democráticos, e questionou o caráter filantrópico da OSI, uma vez que 

a fundação oferece financiamentos diversos aos países para os quais transfere conhecimentos e 

práticas. Esse último trabalho de Stone (2010) revelou um ator muito importante, ignorado por 

autores que a precederam, as instituições filantrópicas, que não podem ser simplesmente vistas 

como parte das instituições supranacionais não-governamentais de Dolowitz e Marsh (2000) 

por terem caráter muito específico e devem compor uma categoria isolada de atores envolvidos 

na transferência de políticas entre os Estados. 

 Milani e Lopes (2014) fizeram algo inédito na literatura. Os autores trataram a cooperação 

sul-sul, nomeadamente a empreendida entre Brasil e Moçambique na saúde pública, com foco 

na Sociedade Moçambicana de Medicamentos (fábrica de medicamentos antiretrovirais HIV-
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AIDS), como forma de difusão de políticas públicas entre diferentes Estados. Os autores 

utilizaram esse exemplo para responder às perguntas colocadas por Dolowitz e Marsh (1996). 

 Sobre isso, Milani e Lopes (2014) concluem que: 

 

[...] conclui-se que os projetos estudados confirmam parcialmente algumas das 

hipóteses da literatura especializada sobre policy transfer [...] Com relação aos 

atores envolvidos na transferência dessas políticas, os projetos estudados 

revelam que funcionários e agentes de saúde de ambos os países, bem como 

ministros, diplomatas e responsáveis políticos de alto nível, tiveram papel 

central no desenrolar do processo. Institucionalmente, na perspectiva 

brasileira, a FIOCRUZ se destacou, da mesma forma que a liderança política 

do ex-presidente Lula. [...] Dialogando com as perguntas formuladas por 

Dolowitz e Marsh (1996), pode-se dizer que houve inspiração nas políticas 

públicas inicialmente aplicadas no Brasil. O processo foi facilitado, 

inegavelmente, pelo fato de que ambos os países falam a mesma língua, além 

de terem laços históricos e culturais que, embora intangíveis, na prática 

produziram melhor interação entre os profissionais dos dois países. Já em 

relação aos obstáculos encontrados, a questão das dificuldades orçamentárias 

de ambos os países, os ritmos de trabalho e gestão do tempo, mas sobretudo a 

fragilidade das instituições (mais em Moçambique, mas também no Brasil) 

puseram em xeque, em alguns momentos, a crença em que os resultados 

seriam obtidos. 

  

O caso da Sociedade Moçambicana de Medicamentos sugere mais respostas para as 

perguntas de Dolowitz e Marsh (1996). Outra resposta para a primeira pergunta, sobre quem 

transfere políticas, seria as instituições domésticas especializadas em determinado assunto, 

atores que não foram incluídos no modelo analítico de Dolowitz e Marsh (1996, 2000). A 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) seria para Milani e Lopes (2014) o que a Pegasus foi para 

De Jong e Edelenbos (2007) ou o que a OSI foi para Stone (2010), ou seja, a evidência empírica 

de que os atores não-estatais também têm papel importante na transferência de políticas 

públicas entre os Estados. Porém, diferentemente da Pesagus, que consiste numa rede 

transnacional de especialistas em desenvolvimento urbano sustentável, e da OSI, que consiste 

numa entidade filantrópica, a FIOCRUZ é uma entidade nacional especializada em saúde, um 

tipo de ator que Dolowitz e Marsh (1996, 2000) não reconheceram. Já outra resposta para a 

última pergunta, sobre que fatores influenciam a transferência, seria a debilidade das 

instituições, fator que não foi incluído no modelo analítico de Dolowitz e Marsh (1996, 2000), 

talvez porque esse fator não estivesse presente nos casos de transferência de políticas entre os 

países em desenvolvimento, foco comum quando essa literatura começou a florescer. 

 Em 2014, Bender et al (2014) reuniram casos específicos de transferência. Os autores 

analisaram a disseminação de políticas de proteção social entre países em desenvolvimento, 
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algo que ainda era pouco comum na literatura, uma vez que a maioria dos autores prioriza os 

casos de transferência entre países desenvolvidos, sendo Evans (2004) uma das poucas 

exceções para tal tendência. Bender et al (2014) apresentaram os casos de transferência do Bolsa 

Escola do Brasil para o Equador, processo que contou com uma participação bastante influente 

da Organização Não-Governamental (ONG) Missão Criança e que já havia sido explorado por 

Evans (2004), da transferência do ALFASOL do Brasil para Moçambique, processo que 

encontrou uma série de percalços e que, por isso, não pode ser considerado exitoso, e da 

transferência do Programa de Mejoramiento de La Gestion (PMG) do Chile para o México, 

processo que começou sendo discutido em fóruns internacionais para depois se concretizar com 

a atuação dos ministros de ministérios relacionados a finanças, desenvolvimento social e 

administração pública. 

 Sobre o fracasso da transferência do ALFASOL, Bender et al (2014) argumentam que: 

 

The actual implementation ignored some major lessons of development 

practice. The program in Mozambique lacked ownership, which means that 

past local experiences were not embedded and cultural differences neglected. 

The fact that Portuguese is mother tongue to only a fraction of the population 

in Mozambique was ignored. This means that many people had to learn a 

different language before they were able to fight their illiteracy. Furthermore, 

the teaching material was not adapted to the Mozambican form of Portuguese. 

[…] There was no involvement of the private sector and Mozambican 

universities were left out. As mentioned above, in the original program 

universities were responsible for the actual implementation. After the 

Brazilian universities left Mozambique there was no instance to continue the 

program’s implementation, monitoring and evaluation. Also, the important 

component of the teacher’s training could not be continued (BENDER et al, 

2014, p. 21). 

 

 O caso do PMG segue a cartilha de Dolowitz e Marsh (1996, 2000). Mas o caso do Bolsa 

Escola sugere como resposta para a primeira pergunta, sobre quem transfere, as ONGs 

domésticas, que não foram especificamente alocadas no modelo analítico de Dolowitz e Marsh 

(1996, 2000) e não podem ser abarcadas nem pelos grupos de pressão (1996) nem pelas 

instituições supranacionais não-governamentais (2000). Ademais, o caso do ALFASOL sugere 

como resposta para a última pergunta, sobre que fatores influenciam a transferência, a exclusão 

de atores ligados ao objeto de transferência, ou seja, atores ligados à educação, no caso, as 

universidades moçambicanas, sem os quais o programa não pode ser continuado (MORAIS, 

2005), fator não considerado por Dolowitz e Marsh (1996, 2000). 
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1.3. Os estudos revisórios 

 Esses trabalhos são representados pelo que foi produzido recentemente, após um longo 

período do que Oliveira e Pal (2018) chamam de estagnação da literatura. 

 Em 2017, três trabalhos se encarregaram de dar início à revisão da literatura - os artigos 

de Dolowitz, Stone e Oliveira e Faria. Dolowitz (2017) publicou um artigo no qual revisou a 

literatura e seu próprio modelo analítico. Esse artigo, que havia sido apresentado no Seminário 

Internacional de Difusão de Políticas, promovido em 2016 pelo Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (CEBRAP), enfatizou as diversas terminologias e argumentou que os estudos 

sobre policy transfer negligenciaram a complexidade associada à criação e à implementação de 

uma política. Assim, o autor deu um importante passo no sentido de distinguir dois conceitos, 

quais sejam, transferência e implementação. Nos artigos anteriores do próprio Dolowitz (1996, 

2000), produzidos em coautoria com Marsh, só se falava em transferência, como se o processo 

acabasse no momento em que a política migrava para o país de destino e como se a fase de 

implementação da política naquele país fosse irrelevante. Por isso, ele propôs, além da velha 

expressão transfer, para se referir ao processo de transferência de uma política, a expressão 

learning, para se referir ao processo de implementação de uma política. 

Stone (2017) sugeriu que a expressão translation é mais adequada do que transfer ou 

diffusion para compreender o processo de transferência de políticas, visto que as políticas não 

viajam de forma intacta de um país para outro, mas são traduzidas pelos atores que as 

implementam no país de destino. 

Ou seja: 

 

Viewing policy translation as a combination of art, episteme and judgement 

entails a different set of reflections upon policy diffusion and transfer: it means 

that we will never see some form of perfect ‘cloning’ of a policy between 

different places. Instead, policy translation embraces deviation and difference. 

If policy transfer is to be understood properly, it is as an open-ended process 

(STONE, 2017, p. 12). 

 

 Oliveira e Faria (2017) apresentaram um panorama sintético da literatura para, nas 

palavras deles, “situar o leitor brasileiro e da América Latina” e fazer uma radiografia dos 

estudos brasileiros sobre a difusão de políticas entre países, que ainda estariam em construção. 

 Os primeiros trabalhos brasileiros na área, que precederam os resultados do Seminário 

Internacional, foram publicados apenas em 2016, um deles uma tese de doutorado sobre a 

difusão internacional do Orçamento Participativo (OP) (OLIVEIRA, 2016), o outro um livro 

sobre difusão de políticas públicas que discute experiências bastante distintas, como a da 
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propagação da transferência condicionada de renda, a difusão de gestores governamentais nos 

estados brasileiros, além da expansão do OP, retomando inclusive a ideia da transferência de 

políticas como um processo eminentemente doméstico e dando exemplos da difusão de políticas 

na federação brasileira (FARIA, COÊLHO E SILVA, 2016). 

 Em 2018, mais dois trabalhos vieram à tona. Faria (2018a) publicou um artigo em que 

destaca o papel das organizações internacionais na difusão internacional de políticas e em que 

discute o conceito de política pública global, operando um deslocamento em relação à 

tradicional ótica estatocêntrica sobre as políticas públicas. No mesmo ano, Faria (2018b) 

também publicou um livro em que distingue difusão de transferência, argumentando que não 

existe consenso na literatura acerca da problemática conceitual e que os processos que 

envolvem fluxo internacional de políticas têm sido compreendidos principalmente a partir 

desses dois paradigmas. 

Oliveira e Pal (2018), no contexto da chamada estagnação da literatura, publicaram um 

artigo denunciando o abandono pela literatura do componente de implementação em favor do 

componente de transferência e falando sobre seis novas fronteiras para as pesquisas sobre 

transferência de política entre países, as quais vinham sendo exploradas pelos pesquisadores 

nos últimos anos - a) o papel do setor privado e dos consultores, b) a internacionalização das 

coalizões domésticas, c) os espaços transnacionais e os agentes de transferência, d) a tradução 

de políticas, e) a resistência à transferência e f) as transferência Sul-Sul e Norte-Sul. 

 O setor privado deveria ter sido incluído na teoria desde o início (e foi incluído no modelo 

analítico de 1996), mas, na prática, foi quase completamente ignorado em favor de atores 

estatais, apesar de sua maneira peculiar de influenciar processos através de mecanismos como 

o lobby, geralmente um “prato cheio” para a investigação acadêmica. Também fica evidente 

que as coalizões domésticas responsáveis pelos lobbies se internacionalizam, levando seus 

interesses para processos de transferência e de implementação de políticas em outros países, o 

que lembra o “jogo de dois níveis” de Putnam. Os espaços transnacionais, influentes na difusão 

de políticas, seriam as cúpulas, conferências e reuniões promovidas para a comunidade 

internacional como um todo, eventos nos quais os agentes de transferência tentam legitimar 

políticas e mobilizar recursos para transferi-las e implementá-las. A tradução das políticas seria 

sua adaptação ao novo contexto, tanto do ponto de visto material quanto do ponto de vista 

abstrato. A resistência à transferência é um fenômeno recorrente, porém, pouco abordado, já 

que os trabalhos geralmente preferem se concentrar no lado positivo do processo. E, por fim, 

os trabalhos geralmente focam muito na transferência de políticas do Norte para o Sul e pouco 
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no fluxo Sul-Sul (OLIVEIRA & PAL, 2018). 

 Essa Tese explora algumas dessas novas fronteiras. Isso já tem sido feito por outros 

pesquisadores, alguns dos quais publicaram antes mesmo de Oliveira e Pal, fazendo-os 

identificar tendências nos estudos sobre transferência de políticas entre países com base em 

seus trabalhos recentes. 

Aguiar e Pacheco (2016) analisaram o caso da resistência do campesinato moçambicano 

quando da implementação do Programa de Cooperação Triangular para o Desenvolvimento 

Agrícola da Savana Tropical em Moçambique (ProSAVANA) e concluíram que o governo 

moçambicano buscou dividir e enfraquecer o movimento camponês através de consultorias 

equivocadas, falsas promessas e omissão sobre o conteúdo do programa, estratégias que 

fracassaram diante da ascensão de líderes da comunidade e da atuação de organizações da 

oposição, como o No To ProSavana Campaign, e foram incapazes de impedir que a resistência 

ao ProSAVANA se tornasse referência para os movimentos sociais na África e no mundo. 

Shankland e Gonçalves (2016) também analisaram a oposição ao ProSAVANA. Segundo 

eles: 

 

While proponents of ProSAVANA have used maps to represent 

agroecological similarities between Brazil and Mozambique and the 

commercial potential of the Nacala Corridor, civil society organizations 

critical of the program have used audiovisual materials as key artifacts in the 

contestation of ProSAVANA. Of particular importance has been “Face Oculta 

do ProSAVANA” (“The Hidden Face of ProSAVANA”) (Ram Multimedia, 

2013). This is a video documentary based on images and interviews collected 

by members of UNAC (Mozambique’s National Union of Peasants) and 

ORAM (a Mozambican rural support NGO) who received support from the 

Brazilian NGO FASE (the Federation of Social and Educational Support 

Organizations) and a number of international NGOs and foundations to visit 

the agribusiness-dominated Brazilian state of Mato Grosso in 2012, with the 

aim of hearing from Brazilian grassroots actors what their experiences had 

been with PRODECER. 

 

A FASE também organizou viagens de ativistas brasileiros ao Corredor de Nacala, os 

quais testemunharam sobre as ameaças do programa ao cerrado brasileiro, destruído pelo 

cultivo de soja, e fizeram comparações entre os territórios das comunidades nativas de Nampula 

e o os territórios dos povos indígenas no Brasil (SHANKLAND & GONÇALVES, 2016). 

A atuação da sociedade civil brasileira em relação ao ProSAVANA foi desde o início 

acompanhada pela embaixada brasileira em Moçambique: 

 

O ProSavana tem sido criticado por algumas organizações da sociedade civil 
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sob o pretexto de que pretende usurpar terras de camponeses para a 

implantação de modelo de agricultura extensiva trazido do cerrado brasileiro, 

causando o deslocamento involuntário de pequenos agricultores. Nota-se que 

muitas dessas organizações são influenciadas por associações não-

moçambicanas, inclusive brasileiras (BRASEMB-MRE, 2013, Arquivo do 

Itamaraty, online)2. 

 

Um ano mais tarde, por ocasião do Seminário sobre Agricultura Familiar, realizado pela 

Organização das Nações Unidas Para Alimentação e Agricultura (FAO) em Maputo, a 

embaixada brasileira relatou para o Ministério das Relações Exteriores (MRE) um episódio 

ocorrido durante o evento: 

 

Com discurso inflamado, disse [o Sr. Agostinho Bento, representante da 

União Nacional dos Camponeses] que a terra dos camponeses moçambicanos 

está “ameaçada por gladiadores estrangeiros”, suscitando receios de 

reassentamentos e outros prejuízos. Afirmou que a FAO apoia o Fundo Nacala 

e que está envolvida no ProSAVANA; o Programa, por sua vez, também 

estaria envolvido com o Fundo Nacala; e que o ProSAVANA, assim como 

outras iniciativas estrangeiras, irá “aniquilar por completo a agricultura 

familiar”. Afirmou, conforme havia sido feito na primeira parte do seminário, 

que a USAID está envolvida nos campos de experimentação liderados pela 

Embrapa e pela JICA em Nampula (no âmbito do ProSAVANA) 

(BRASEMB-MRE, 2014, Arquivo do Itamaraty, online)3. 

 

Aykut, Foyer e Morena (2017) analisaram a agenda ambiental por meio da etnografia 

colaborativa de eventos como a COP 21 e a Cúpula Rio + 20 e concluíram que, nesses espaços, 

existe circulação de informação e de pessoas, bem como de estratégias individuais e coletivas 

desenvolvidas para facilitar ou restringir essa circulação, o que constitui um ambiente rico para 

pesquisa. 

Entretanto, não se pode esquecer que esses eventos costumam ter curta duração, em geral 

não mais do que uma semana, e não abrem espaço para uma etnografia em si, técnica que 

demanda um período mais prolongado de interação entre o pesquisador e o objeto de estudo, de 

modo que seria mais apropriado falar numa pesquisa de campo. 

Sintomer, Herzberg e Allegretti (2013) analisaram como o OP implementado em Porto 

Alegre para promover a radicalização da democracia foi traduzido e adotado em mais de três 

mil cidades. Para tanto, foi necessário que essa política abandonasse a narrativa da democracia 

radical e adotasse a narrativa da boa governança, do controle social e da responsabilidade, 

tradução ainda mais intensa no caso das cidades europeias, onde o OP foi adaptado para uma 

 
2 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Maputo para o MRE em Julho de 2013. 
3 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Maputo para o MRE em Junho de 2014. 



44 

 

versão mais reduzida. Isto é, as políticas são traduzidas conforme os interesses dos governos 

que as adotam. 

Montero (2017) analisou a maneira como o sistema Bus Rapid Transit (BRT) implantado 

em Curitiba foi traduzido pelo governo colombiano para a implementação dos programas de 

transporte de Bogotá TransMilenio BRT e constatou que as capacidades persuasivas dos atores 

que implementam as políticas, os quais ele denomina “profissionais persuasivos”, influenciam 

amplamente o aprendizado das políticas e a sua adoção em outras cidades, como no caso dos 

irmãos Peñalosa, responsáveis pela implantação do BRT em cidades colombianas. 

Mamudu, Cairney e Studlar (2015) analisaram a influência do setor privado e o papel da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) na criação de um regime internacional para o controle 

do tabaco e concluíram que a organização tenta excluir grupos pró-tabaco dos processos 

políticos, mas que, em muitos países, os produtores de tabaco representam um grupo muito 

importante e que a indústria de tabaco influencia partidos políticos e governos. Por isso, o 

controle do tabaco, cuja materialização é a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, está 

em alta na agenda internacional, mas ainda não constitui prioridade para muitos países. 

Kalra et al (2017) analisaram a atuação da Phillip Morris - uma das principais produtoras 

de tabaco do mundo - na formulação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e 

concluíram que a multinacional influenciou o processo de elaboração do tratado ao promover 

reuniões secretas com o governo vietnamita e com outros signatários do documento. 

Leite, Cruz e Rosin (2018) analisaram o papel das elites paulistanas na obstrução da 

implementação de ciclovias e de faixas exclusivas de ônibus na cidade de São Paulo, o que 

fizeram através dos meios de comunicação e para resistir à proposta do prefeito de mudar o 

paradigma do transporte centrado no carro. 

 Não só na Academia brasileira, os trabalhos recentes reconhecem a importância dos 

estudos de Dolowitz e Marsh (1996, 2000) para a consolidação da literatura sobre transferência 

de políticas entre países (HADJIISKY, PAL & WALKER, 2017), mas argumentam que, 

embora seu modelo analítico tenha focado nos aspectos mais importante dos processos de 

transferência, ele não é mais suficiente para analisar esses processos (OLIVEIRA & FARIA, 

2017), tendo sido revisto pelos próprios autores (DOLOWITZ, 2017), o que converge com a 

proposta de Oliveira e Pal (2018) para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2 

O PROGRAMA MAIS ALIMENTOS NO BRASIL 

 

 O PMAI se baseou numa versão nacional robusta, o PMA, que funciona bem no Brasil, 

apesar das críticas em relação ao fato de que ele prioriza os interesses da indústria de maquinário 

agrícola em detrimento dos interesses dos agricultores familiares (CABRAL et al, 2016), 

críticas que mais tarde também foram direcionadas ao PMAI (CHICHAVA et al, 2013; 

MILHORANCE, 2013; MILHORANCE, 2017) e que hoje constituem o argumento daqueles 

que veem a cooperação Brasil-África e, mais especificamente, Brasil-Moçambique, como uma 

nova roupagem para uma velha relação assimétrica de poder, que alguns chamam de 

neoimperialismo (LUMUMBA-KASONGO, 2011; BOND & GARCIA, 2015), algo totalmente 

oposto à proposta da cooperação sul-sul. 

 O intuito dos próximos subtópicos é descrever e analisar características gerais do PMAI 

no Brasil, antes mesmo do processo de transferência para Moçambique e sua posterior 

implementação, o que é feito nos tópicos de 2.1 a 2.4. O primeiro conta o contexto em que o 

PMAI foi pensado e apresenta o conceito de agricultura familiar no Brasil. O segundo discute 

o processo de elaboração do PMAI e fala sobre a versão nacional do programa, o PMA. O 

terceiro descreve como ocorre a gestão do programa e analisa o peso dos componentes político 

e comercial que fazem parte dele. E o quarto discute a natureza comercial do programa. 

 

2.1. Contexto 

 O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) são os órgãos responsáveis, respectivamente, pela 

agricultura familiar e pela agricultura patronal no Brasil, onde a política agrícola é notória pelo 

dualismo de sua estrutura institucional (SCHNEIDER, 2010; ZANELLA & MILHORANCE, 

2016; CABRAL et al, 2016) e onde o histórico das políticas públicas voltadas para a agricultura 

familiar tem início recente quando comparado ao histórico daquelas voltadas para a agricultura 

patronal (SCHNEIDER, MATTEI & CAZELLA, 2004; GRISA & SCHNEIDER, 2014; 

RESENDE & MAFRA, 2016). 

 E no que diz respeito a esse assunto, é importante salientar que, no Brasil, é formalmente 

reconhecido como agricultor familiar todo produtor que - a) não detenha, a qualquer título, área 
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maior do que quatro módulos fiscais4; b) utilize predominantemente mão-de-obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu estabelecimento; c) tenha percentual mínimo da renda 

familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento; e d) dirija seu 

estabelecimento com sua família (LEI 11.326, 2006). Ademais, vale dizer que a área média 

cultivada pelos agricultores familiares brasileiros é de pouco mais do que 18 hectares por 

família (LANDAU et al, 2013). 

 No entanto, definir o agricultor familiar não é tão simples assim. Apesar de possuir uma 

definição formal, o significado de agricultura familiar não é fixo, mas antes o que alguns 

chamam de floating signifier (TORFING, 2005; CABRAL et al, 2016), suscetível a muitas 

interpretações, o que torna simplista o argumento de que existem apenas duas agriculturas no 

Brasil - a familiar e a patronal -, já que a agricultura familiar por si só é marcada por 

heterogeneidade e pela presença de mais de pelo menos três categorias (MEDINA et al, 2015; 

GRAEUB et al, 2016; CABRAL et al, 2016), cada qual marcada por características 

socioeconômicas particulares, detentora de distintos relacionamentos com o mercado e com o 

Estado,  representantes de diferentes interesses e reprodutoras de distintas narrativas de 

oposição em relação ao agronegócio (SCHNEIDER & CASSOL, 2014; MEDINA et al, 2015; 

CABRAL et al, 2016). 

 Tudo isso à parte, as ações brasileiras voltadas para esse setor são divididas em dez eixos. 

A Figura 3, a seguir, enumera essas ações, todas executadas pelo MDA: 

 

Figura 3. Políticas Públicas para a Agricultura Familiar no Brasil 

Eixo Políticas Públicas 

Crédito Rural 1. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Ater) 

1. Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater) 

2. Programa Mais Gestão 

3. Redes Temáticas de Ater 

Acesso à Terra, 

Regularização Fundiária 

e Reforma Agrária 

1. Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária 

2. Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 

3. Programa Terra Legal 

4. Programa Terra Forte 

Proteção da Produção 

1. Garantia-Safra (GS) 

2. Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) 

3. Seguro da Agricultura Familiar (Seaf) 

Comercialização 

1. Selo da Agricultura Familiar 

2. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

3. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

 
4 Módulo fiscal é uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada município 

levando-se em conta - a) o tipo de exploração predominante no município; b) a renda obtida no tipo de exploração 

predominante; c) outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas 

em função da renda ou da área utilizada;   e d) o conceito de “propriedade familiar”. No Brasil, a dimensão de um 

módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares (EMBRAPA, 2018). 
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Agroecologia e 

Produção Orgânica 

1. Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) 

2. Cadastro Nacional de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas 

Agroindústria 
1. Programa Agroindústria 

2. Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) 

Biodiesel 
1. Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) 

2. Selo Combustível Social 

Mulheres Rurais 

1. Programa Nacional de Documentação das Trabalhadoras Rurais 

(PNDTR) 

2. Programa Organização Produtiva de Mulheres Rurais (POPMR) 

Povos e Comunidades 

Tradicionais 

1. Ater Indígena 

2. Ater Quilombola 
Fonte: MDA, 2018. 

 

 A Figura 3 apresenta a totalidade dos programas executados pelo MDA. O Pronaf é o 

carro-chefe do eixo Crédito Rural. O programa, criado em 1996, representou a 

institucionalização da agricultura familiar no Brasil (FAVARETO & SCHRODER, 2007; 

SCHNEIDER, 2010; MEDEIROS, 2015)5. Naquele ano, época em que vigia o Governo FHC, 

o programa era vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural do MAPA. Em 1999, ainda 

no Governo FHC, o programa passou a ser vinculado à Secretaria da Agricultura Familiar 

(SAF) do MDA, que substituiu o antigo Ministério Extraordinário de Assuntos Fundiários, 

criado em 1995 e extinto em 1999 (SCHNEIDER, MATTEI & CAZELLA, 2004).  Em 2003, 

no Governo Lula, o programa foi dividido entre a Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) e a 

Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT), que passou a gerenciar algumas linhas de 

crédito. E desde 2016, na transição entre os Governos Rousseff e Temer, o programa vem sendo 

gerenciado integralmente pela Secretaria Especial de Agricultura Familiat e do 

Desenvolvimento Agrário (SEAD), vinculada à Casa Civil da Presidência da República, o qual 

acabou substituindo o MDA (SEAD, 2017b). 

 Sobre isso, Schneider, Mattei e Cazella (2004) afirmam o seguinte: 

 

Em face destas mudanças, o PRONAF passou a ter uma importância decisiva 

para a agricultura familiar brasileira, a partir da segunda metade da década de 

1990. [...] parece indiscutível que essa política pública está ainda em 

construção e que continuará exigindo adaptações contínuas devido à 

diversidade social dos agricultores familiares e às diferenças regionais. 

(SCHNEIDER, MATTEI & CAZELLA, 2004, p. 8). 

 

 Mas enfim, o que é o Pronaf? É um programa que financia projetos individuais ou 

coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e aos assentados da reforma agrária, 

 
5 Na gestão de Itamar Franco, em 1994, já havia sido criado o Programa de Valorização da Pequena Produção 

Rural (PROVAP), que operava com recursos do BNDES, representando o embrião do Pronaf (SCHNEIDER, 

MATTEI & CAZELLA, 2004). 
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oferecendo crédito a baixas taxas de juro e de inadimplência, que pode ser destinado para o 

custeio da safra, para o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura e para o 

desenvolvimento de atividade agroindustrial. O crédito é operacionalizado pelos agentes 

financeiros que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e são agrupados em 

básicos - Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia - e vinculados - Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Cooperativo do Brasil 

(BANCOOB), Banco Cooperativo Sicredi (BANSICREDI) e associados à Federação Brasileira 

de Bancos (FEBRABAN) (SEAD, 2017b). 

 A literatura acerca do Pronaf, que é vasta, elenca muitas outras críticas ao programa, 

algumas das quais merecem a atenção desse trabalho. 

 Em primeiro lugar, embora o Pronaf tenha contribuído para a institucionalização da 

agricultura familiar, não conseguiu promover o reconhecimento efetivo da agricultura familiar, 

que parece estar mais no discurso do que nas práticas das políticas públicas (RESENDE & 

MAFRA, 2016). Isso é especialmente preocupante porque, se inexiste reconhecimento efetivo 

dessa categoria, inexiste possibilidade concreta de transformar a vida do “agricultor familiar”, 

que adensa os índices de pobreza no campo, e inexiste possibilidade de conter o aumento 

elevado dos preços dos alimentos, que engrossa os índices de pobreza na cidade. 

 Em segundo lugar, a capacidade de pagamento do crédito por parte dos beneficiários 

parece não ter sido assegurada convenientemente pelos gestores do Pronaf, já que são comuns 

renegociações e resseguros dos empréstimos atrasados ou quase inadimplentes, o que requer 

dos atores envolvidos no programa, desde o tomador de crédito até o que presta assistência 

técnica, maior disciplina financeira (GUANZIROLI, 2007). 

 Em terceiro lugar, quem mais parece se beneficiar do financiamento são os bancos 

comerciais pertencentes ao Estado e não os “agricultores familiares”, sendo que as cooperativas 

de crédito vinculadas às associações de agricultores familiares, que também fazem empréstimos 

e recebem apenas uma pequena parte da remuneração recebida pelos bancos comerciais, podem 

operar com custos menores e fazer uma comunicação mais eficiente com os agricultores, já que 

estão mais próximas deles (JUNQUEIRA & ABRAMOVAY, 2005; ABRAMOVAY & 

PIKETTY, 2005). 

 Em quarto lugar, as garantias exigidas para o financiamento nem sempre são compatíveis 

com a realidade do agricultor mais pobre, o que pode resultar na transformação do programa 

em mais uma política de crédito para o agricultor mais rico, contrariando a política de 

desenvolvimento rural defendida pelo próprio governo federal, que, pelo menos do discurso, 
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objetiva sanar os problemas estruturais do sistema de produção familiar (MATTEI, 2007). 

 Em quinto lugar, parece haver uma tendência de concentração dos recursos do Pronaf, 

tanto da modalidade de custeio como na de investimento, na região sul do país (MATTEI, 

2007), o que passa a impressão de que os agricultores familiares das demais regiões, sobretudo 

Norte e Nordeste, que concentram índices maiores de pobreza rural (e também urbana), não 

conseguiram se beneficiar do programa (ANDRADE, 2013). 

 Críticas à parte, o Pronaf representou um divisor de águas para o Brasil. O programa foi 

criado para fortalecer a agricultura familiar e promover o desenvolvimento rural, o que 

simbolizou o reconhecimento, pelo Estado, dos agricultores familiares, que até então haviam 

sido excluídos das políticas públicas brasileiras voltadas para o meio rural. É possível afirmar, 

que, indubitavelmente, o Pronaf representou um avanço sem precedentes históricos para o país 

(SCHNEIDER, MATTEI & CAZELLA, 2004; GAZOLLA, 2004; AQUINO & SCHNEIDER, 

2010). 

 Sobre isso, Carneiro (1997), afirma o seguinte: 

 

Há décadas relegada a segundo plano e até mesmo esquecida pelo Estado, a 

agricultura familiar e a sua base fundiária – a pequena propriedade – têm 

sobrevivido em meio à competição de condições e recursos orientados para 

favorecer a grande produção e a grande propriedade – setores privilegiados no 

processo de modernização da agricultura brasileira (CARNEIRO, 1997, p. 

70). 

 

 Portanto, o Pronaf veio assistir a agricultura familiar. O programa simbolizou uma 

guinada na orientação do governo federal brasileiro ao eleger a agricultura familiar como mais 

nova beneficiária das políticas públicas para a promoção do desenvolvimento rural 

(CARNEIRO, 1997; MATTEI, 2010; NIEDERLE, 2014). Assim, durante as décadas de 1980 

e, sobretudo, de 1990, o Brasil viu se transformar a noção de agricultura familiar, que no 

passado era definida como atividade desenvolvida por pequeno produtor, produtor de 

subsistência ou produtor de baixa renda (SCHNEIDER, 2010; MEDEIROS, 2015) e no 

presente, embora a discussão conceitual de agricultura familiar ainda seja muito ampla, já não 

é mais definida em contraposição ao grande produtor (WANDERLEY, 2004). 

 

2.2. Elaboração 

 O PMAI já possuía uma versão doméstica desde 2008, o PMA, que é uma das doze linhas 
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de crédito do Pronaf6. Quando foi criado, o PMA tinha como finalidades o incremento da 

produção agrícola, o fortalecimento da agricultura familiar e a contenção do aumento elevado 

dos preços dos alimentos (FGV, 2009). Essas finalidades mostram que, além de se voltar para 

o meio rural, o programa também se voltava para o meio urbano, pois aumentar a produção 

agrícola seria um dos requisitos para conter o aumento elevado dos preços através da Lei de 

Oferta e Demanda, assegurando a estabilidade econômica e evitando a pauperização das 

camadas mais carentes da população. 

 O PMA possui crédito, taxas e prazos diferenciados. O crédito individual, concedido a 

apenas um produtor, tem como limites R$ 330 mil para as atividades de suinocultura, avicultura, 

aquicultura, carcinicultura (criação de crustáceos) e fruticultura, R$ 20 mil para aquisição 

isolada de animais para recria e engorda e R$ 165 mil para as demais finalidades. O crédito 

coletivo, concedido a um grupo de produtores, tem como limite R$ 800 mil, respeitados os 

limites individuais. As taxas de juros variam entre 2,5% e 5,5% ao ano7. Os prazos máximos de 

 
6 São elas: Custeio - financia atividades agropecuárias e de beneficiamento ou industrialização e comercialização 

de produção própria ou de terceiros enquadrados no Pronaf; Mais Alimentos - financia a implantação, a ampliação 

ou a modernização da infraestrutura de produção e de serviços, agropecuários ou não agropecuários, no 

estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas; Agroindústria - financia investimentos, inclusive 

em infraestrutura, que visam o beneficiamento, o processamento e a comercialização da produção agropecuária e 

não agropecuária, de produtos florestais e do extrativismo, ou de produtos artesanais e a exploração de turismo 

rural; Agroecologia - financia investimentos dos sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se 

os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento; Eco - financia investimentos em técnicas que 

minimizam o impacto da atividade rural ao meio ambiente, bem como permitam ao agricultor melhor convívio 

com o bioma em que sua propriedade está inserida; Floresta - financia investimentos em projetos para sistemas 

agroflorestais, exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo florestal, recomposição e 

manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas; Semiárido - 

financia investimentos em projetos de convivência com o semiárido, focados na sustentabilidade dos 

agroecossistemas, priorizando infraestrutura hídrica e implantação, ampliação, recuperação ou modernização das 

demais infraestruturas, inclusive aquelas relacionadas com projetos de produção e serviços agropecuários e não 

agropecuários, de acordo com a realidade das famílias agricultoras da região semiárida; Mulher - financia 

investimentos de propostas de crédito da mulher agricultora; Jovem - financia investimentos de propostas de 

crédito de jovens agricultores e agricultoras; Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares - financia 

atividades de cooperativas ou de associações nas necessidades de custeio do beneficiamento e industrialização da 

produção própria e/ou de terceiros; Cota-Parte - financia investimentos para a integralização de cotas-partes dos 

agricultores familiares filiados a cooperativas de produção ou para aplicação em capital de giro, custeio ou 

investimento; e Microcrédito Rural - financia atividades agropecuárias e não agropecuárias de agricultores de mais 

baixa renda, cobrindo qualquer demanda que possa gerar renda para a família atendida. 
7 A taxa de juros é de 2,5% ao ano para os seguintes empreendimentos: a) adoção de práticas conservacionistas de 

uso, manejo e proteção dos recursos naturais, incluindo a correção da acidez e da fertilidade do solo e a aquisição, 

transporte e aplicação dos insumos para estas finalidades; b) formação e recuperação de pastagens, capineiras e 

demais espécies forrageiras, produção e conservação de forragem, silagem e feno destinados à alimentação animal; 

c) implantação, ampliação e reforma de infraestrutura de captação, armazenamento e distribuição de água, 

inclusive aquisição e instalação de reservatórios d’água, infraestrutura elétrica e equipamentos para a irrigação; d) 

aquisição e instalação de estruturas de cultivo protegido, inclusive os equipamentos de automação para esses 

cultivos; e) construção de silos, ampliação e construção de armazéns destinados à guarda de grãos, frutas, 

tubérculos, bulbos, hortaliças e fibras; e f) aquisição de tanques de resfriamento de leite e ordenhadeiras. Os demais 

empreendimentos são financiados com taxas de 5,5% ao ano (SEAD, 2017). 
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financiamento e de carência variam, respectivamente, entre 2 e 10 anos e entre 1 e 3 anos8. Os 

itens financiados são motocultivadores, tratores, colheitadeiras, veículos de transporte de carga, 

equipamentos e implementos agrícolas, equipamentos para irrigação, equipamentos para 

criação de animais, equipamentos para armazenagem e câmaras frigoríficas, equipamentos para 

produção primária do leite, equipamentos para produção primária do café e equipamentos para 

geração de energia solar fotovoltaica (SEAD, 2017a). 

 É digno de atenção o fato de que o MDA sempre teve e agora a SEAD tem uma posição 

fragmentada sobre os objetivos do PMA, sendo que alguns o consideram uma forma viável de 

fortalecer a agricultura familiar, outros um caminho importante para se opor ao agronegócio e 

outros um veículo em benefício das corporações brasileiras. Todas essas posições acabaram, de 

certa forma, como se verá no Capítulo 3, sendo reproduzidas na versão internacional do 

programa (CABRAL ET AL, 2016). 

Já o PMAI foi concebido durante o Governo Lula. O programa foi criado em 2010, logo 

após o “Diálogo Brasil-África em Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento 

Rural”9, no qual o ex-presidente Lula propôs a criação de uma linha de crédito para o 

financiamento de exportação de maquinário agrícola brasileiro para agricultores familiares 

africanos. A ideia era ampliar a produção de alimentos na África com base no modelo brasileiro 

de desenvolvimento rural e de produção da agricultura familiar com vistas a reforçar a 

segurança alimentar naquele continente. Assim, os objetivos do programa eram: a) fomentar as 

exportações de maquinário agrícola brasileiro para os países em desenvolvimento via crédito 

concessional, b) apoiar o aumento da produção e da produtividade da “agricultura familiar” em 

países em desenvolvimento e c) promover a segurança alimentar e nutricional (SEAD, 2017a). 

 A intenção de Lula era contemplar apenas o continente africano. Assim, o programa 

ganhou o nome de Mais Alimentos África e contemplava cinco países, a saber, Zimbábue, 

Moçambique, Senegal, Gana e Quênia. Porém, Cuba mostrou interesse pelo programa e, em 

2011, assinou protocolo de intenção com o Brasil. A partir de então, o programa passou a ser 

 
8 Os prazos de financiamento e de carência são a) de 10 anos e de 3 anos, respectivamente, para a aquisição de 

itens em geral; b) de 5 anos e de 1 ano, respectivamente, para b.1) aquisição de caminhonete de carga, para b2) 

adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais, incluindo a correção da 

acidez e da fertilidade do solo e a aquisição, transporte e aplicação dos insumos para estas finalidades e b3) 

formação e recuperação de pastagens, capineiras e demais espécies forrageiras, produção e conservação de 

forragem, silagem e feno destinados à alimentação animal; e c) de 2 anos e de 1 ano, respectivamente, para a 

aquisição isolada de animais para recria e engorda (SEAD, 2017). 
9 No “Diálogo Brasil-África em Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural”, realizado em 

Maio de 2010, em Brasília, com a presença de representantes de mais de quarenta nações africanas, foi acordada 

a implementação de dez programas no continente africano, sendo o PMAI um deles (LEITE, SUYAMA & 

POMEROY, 2013). 
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chamado de Mais Alimentos Internacional (LEITE, SUYAMA & POMEROY, 2013; SEAD, 

2017a). Na primeira etapa de exportação, que foi concluída em 2015, foi liberado crédito de 1,2 

bilhões de reais, dividido entre Zimbábue (224,1 milhões de reais), Moçambique (221,5 milhões 

de reais), Senegal (192,9 milhões de reais), Gana (216,8 milhões de reais), Quênia (181,6 

milhões de reais) e Cuba (158,9 milhões de reais), com carência de três anos, taxas de juros 

semestrais de 0,5% a 2% e quinze anos para o pagamento. Esse montante foi liberado pela 

Câmera de Comércio Exterior (CAMEX) através do Programa de Financiamento às 

Exportações (PROEX) (ABIMAQ, 2015)10. A segunda etapa de exportação está em andamento 

desde 2015, mas o MDA ainda não divulgou o montante liberado para essa etapa do programa. 

O último país a assinar protocolo de intenções com o Brasil foi a Nigéria, em maio de 2017 

(SEAD, 2017b). 

 É facultada às empresas habilitadas no PMA a participação no PMAI. Para tanto, essas 

empresas devem fazer requerimento junto à SEAD. O processo de habilitação para fornecedores 

brasileiros de máquinas e equipamentos agrícolas é regulamentado pelas Portarias nº. 65 e nº. 

88, publicadas, respectivamente, em agosto e em outubro de 2013. 

 Existem diferenças na forma de gerir as versões nacional e internacional do programa. A 

primeira diferença diz respeito à coordenação - a SAF coordena o PMA e a SEAD coordena o 

PMAI, sendo ambas as secretarias vinculadas à Casa Civil da Presidência da República (SEAD, 

2017a; 2017b). 

 A segunda diferença diz respeito à origem dos recursos. No Brasil, o PMA é uma das 

linhas de crédito do Pronaf, operacionalizada por bancos estatais e por cooperativas. No 

exterior, a linha de crédito oferecida provém do PROEX, operacionalizada pelo Banco do 

Brasil, que faz parte da estrutura do MF, embora, inicialmente, Lula tenha pretendido que o 

BNDES, cuja tutela passou do (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) para o Ministério do Planejamento (MPOG) em 2016, operacionalizasse o crédito 

(SEAD, 2017a; 2017b). 

 A terceira diferença diz respeito à forma de aquisição dos produtos. No Brasil, os 

agricultores familiares beneficiados pelo PMA compram os produtos e os serviços diretamente 

das empresas habilitadas no programa. No exterior, os agricultores familiares beneficiados pelo 

PMAI têm acesso aos produtos e aos serviços através de seu governo federal, que os compra 

das empresas brasileiras habilitadas no programa e, posteriormente, os disponibiliza para esses 

 
10 Colômbia, Venezuela, Guiné Bissau, Guiné Equatorial e Sudão também já manifestaram interesse pelo PMAI 

(ABIMAQ, 2015). 
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beneficiários por meio de arrendamento ou de subsídio. Esse processo é assistido pelo governo 

federal brasileiro, que auxilia o país beneficiário a gerenciar a aquisição e a distribuição dos 

produtos e serviços (MDA, 2017b). 

 A quarta diferença diz respeito ao que pode ser financiado. O PMA financia uma 

variedade de produtos e de serviços voltados para o desenvolvimento da atividade agrícola em 

geral, desde maquinário, passando por implemento e animais, até serviços para o preparo e a 

manutenção do solo11. O PMAI também financia uma variedade de produtos e de serviços 

voltados para o desenvolvimento da atividade agrícola12, porém, focados na automação do 

campo e resumidos quase que inteiramente a maquinário e equipamento agrícola, apesar de 

existir a possibilidade de utilizar o crédito para a contratação de serviços e de treinamentos 

(SEAD, 2017b). 

 Sobre o processo de elaboração do PMAI, é importante dizer que houve disputas ao longo 

da negociação. A CAMEX e o Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior (COMACE) foram 

essenciais no desenho do programa, expondo a tensão entre os interesses comerciais e os 

interesses humanitários do governo brasileiro (CABRAL & SHANKLAND, 2013). Durante as 

negociações internas para a formulação do PMAI, por exemplo, a CAMEX defendeu o uso de 

condicionalidades e priorizou a participação de países africanos com interesse comercial para 

o Brasil, ao passo que o MRE pressionou pela manutenção do manifesto princípio de 

incondicionalidade. O que resultou das negociações foi o compromisso de que o maquinário a 

ser exportado para a África deveria conter pelo menos 65% de componentes produzidos no 

Brasil e de que apenas as empresas brasileiras com faturamento bruto anual de até R$ 600 

milhões poderiam participar do programa, tendo o MRE conseguido impor, todavia, que as 

parcerias fossem firmadas a partir das demandas dos países recipiendários e não a partir de suas 

capacidades econômicas (CABRAL & SHANKLAND, 2013). 

 Ao longo da negociação, também ficou evidente que a CAMEX tentou priorizar as 

pequenas e as médias empresas, sendo provas disso a exigência de que pelo menos 65% dos 

componentes fossem nacionais e a restrição de participação no programa por faturamento anual 

máximo de R$ 600 milhões. 

 Esse fato traz uma reflexão importante. A Cooperação Internacional Para o 

Desenvolvimento (CID), guardado o imbróglio conceitual que acompanha a expressão, 

compreende “as transferências, que possuem o simbolismo da dádiva, realizadas pelas 

 
11 A lista de produtos e de serviços financiados pelo PMA é extensa, podendo ser consultada na plataforma virtual 

do MDA por unidade da federação e por categoria (MDA, 2017b). 
12 A lista de produtos financiados pelo PMAI possui mais de 10 mil itens cadastrados. 
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agências governamentais de um país desenvolvido, país em desenvolvimento ou agência 

multilateral para outro país em desenvolvimento” (FINGERMANN, 2014, p. 30). Assim, a 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID) abarca a Cooperação Norte-Sul (ou 

cooperação vertical), a Cooperação Sul-Sul (CSS ou cooperação horizontal) e a Cooperação 

Trilateral (a qual alguns autores diferenciam de Cooperação Triangular13) (FINGERMANN, 

2014). 

 A Cooperação Norte-Sul sugere a ideia de verticalidade porque é estabelecida entre um 

país “doador” e um país “recipiendário”, sendo, por isso, referenciada como uma “ajuda”. A 

Sul-Sul, por sua vez, suscita a noção de horizontalidade porque é supostamente estabelecida 

entre “países iguais”, sendo, por isso, referenciada como uma “parceria”, o que não implica a 

existência de simetria entre os países envolvidos (MORAIS, 2005). A Cooperação Trilateral, 

por fim, busca agregar a experiência em cooperação dos “doadores” tradicionais e o 

conhecimento técnico dos “recipiendários” tradicionais (que o foram ou que ainda o são) num 

terceiro país em desenvolvimento, o que resulta num arranjo norte-sul-sul (FINGERMANN, 

2014). 

 No caso específico do Brasil, a CSS, inclusive a cooperação técnica, se norteia por 

determinados princípios. Dentre eles, cabe mencionar a elaboração por demandas específicas 

do país receptor, a adaptação da experiência brasileira ao contexto local do país receptor, a 

incondicionalidade, a inexistência de fins comerciais e a não interferência em assuntos 

domésticos do país receptor. Inclusive, o governo brasileiro rejeita a posição de doador, 

ressaltando a horizontalidade e a reciprocidade de suas iniciativas (ROWLANDS, 2008; 

CABRAL & SHANKLAND, 2013). 

 Porém, recentemente, a ABC tem expandido a noção de cooperação técnica. Por um lado, 

as iniciativas pontuais de curto prazo têm sido substituídas por projetos genéricos de longa 

duração, os chamados projetos estruturantes, que são implementados em larga escala, ou seja, 

em mais de um país, envolvem um volume maior de recursos e visam ao fortalecimento 

institucional dos países receptores, a exemplo do Cotton-4, que visa a promover o 

desenvolvimento da indústria cotonícola em Benin, Burkina Faso, Chade, e Mali. Por outro 

lado, a transferência de políticas públicas brasileiras bem-sucedidas ao contexto africano tem 

se tornado cada vez mais comum, a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

 
13 A maioria dos autores utiliza indistintamente os conceitos de Cooperação Triangular e de Cooperação Trilateral. 

Uma minoria defende que a primeira envolve o suporte financeiro de uma agência onusiana com vistas a manter 

uma parceria sul-sul previamente existente e que a segunda se inicia desde o princípio no âmbito norte-sul-sul 

(RHEE, 2011; FINGERMANN, 2014). 
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que ganhou a versão PAA Africa (Purchase from Africans for Africa), e do próprio PMAI 

(CABRAL & SHANKLAND, 2012). 

 Ambos os desdobramentos supramencionados contrariam alguns princípios da 

cooperação para o desenvolvimento levada a cabo pelo governo brasileiro. A implementação 

de projetos estruturantes viola o princípio de não interferência em assuntos domésticos. A 

transferência de políticas públicas se opõe aos princípios de elaboração por demandas 

específicas e de adaptação da experiência brasileira ao contexto local. 

 Essa guinada se torna ainda mais evidente quando se discute o PMAI. Tal programa 

infringe dois princípios ao mesmo tempo. Ao restringir o crédito a pequenos agricultores para 

a compra de produtos e de serviços brasileiros, o programa infringe o princípio da 

incondicionalidade. Ao promover o aumento de um fluxo comercial específico do Brasil para a 

África (e agora para Cuba), beneficiando o segmento industrial brasileiro de maquinário 

agrícola, o programa infringe o princípio da inexistência de fins comerciais (PATRIOTA & 

PIERRI, 2012), constituindo o primeiro projeto de cooperação business-driven do Brasil 

(CABRAL & SHANKLAND, 2013). 

 Nesse contexto, o PMAI é único. Isto porque o programa soma ao modelo brasileiro 

tradicional de transferência passiva e unidirecional de conhecimentos e tecnologias a 

oportunidade efetiva de dupla direção de “ganho”, o que configura de fato uma parceria 

horizontal, em contraposição ao arranjo norte-sul (BUS & FERREIRA, 2010). 

 Ao que alguns estudos indicam, o Brasil não tem se beneficiado da cooperação horizontal 

com a África (CABRAL & SHANKLAND 2013)14. Mas essa investigação, utilizando o PMAI 

como estudo de caso, mostra o contrário, ou seja, que o Brasil tem sim se beneficiado da 

cooperação horizontal com a África (e com Cuba), pelo menos a partir do momento em que 

inaugurou um novo “jeito de cooperar”, assentado sobre interesses comerciais, ainda que essas 

vantagens comerciais estejam retornando para uma pequena parcela da indústria brasileira de 

maquinário agrícola, como se verá no Capítulo 3. 

 

2.3. Gestão 

 O PMAI se desenvolve em duas frentes - a cooperação comercial, que envolve a 

exportação de maquinário agrícola para os países parceiros, e a cooperação técnica, que envolve 

 
14 Em 2011, uma Dissertação de Mestrado produzida na Universidade de Sussex sobre a cooperação Brasil-

Moçambique no combate ao HIV demonstrou que, naquele projeto, o governo brasileiro prestava assistência ao 

governo moçambicano num processo unidirecional de aprendizado, ou seja, do doador para o receptor, não sendo 

a recíproca verdadeira (CABRAL & SHANKLAND 2013). 
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diálogo político focado em políticas públicas e assistência técnica para o desenvolvimento da 

agricultura familiar (CABRAL, 2015). 

 Cada membro do grupo gestor tem papel específico no que diz respeito à execução do 

PMAI e ao desenvolvimento do componente comercial ou do componente técnico do programa 

(MARTINELLI, 2016). 

 Todos os órgãos que compõem o grupo gestor, com exceção do MRE, estão ligados à 

parte comercial do programa. A CAMEX preside o grupo, convocando reuniões e organizando 

pautas. A SEAD é quem de fato gerencia o programa, servindo de intermediária entre os 

exportadores e as empresas brasileiras envolvidas e acompanhando as questões ligadas à CID 

e ao intercâmbio de políticas públicas para a agricultura familiar. O MDIC, em articulação com 

a SEAD, também mantém contato com os agentes privados que participam do programa. O MF 

e o Banco do Brasil são responsáveis pela execução financeira do processo, liberando a carta 

de crédito do PROEX após a autorização do Comitê de Financiamento e Garantia das 

Exportações (COFIG). O MPOG, o MAPA, que passou a integrar o grupo alguns meses depois, 

ainda em 2013 (PORTARIA N° 41, 2013), e a Casa Civil, intervêm em temas de seu interesse, 

mas não têm atuação preponderante. O MAPA acabou ingressando no grupo gestor pela 

tradição que tinha em cooperação para o desenvolvimento, sobretudo no campo da agricultura 

(RESPONDENTE DA SEAD, 2017)15. E, mesmo depois que o MDA foi substituído pela 

SEAD, a estrutura desse grupo gestor permaneceu a mesma, tendo a SEAD mantido o papel de 

maior peso (MARTINELLI, 2016). 

 O MRE, único órgão do grupo ligado à parte técnica do programa, tem duas 

responsabilidades - as negociações comerciais bilaterais, o que faz através da Divisão de 

Investimentos (DIN), e a execução da cooperação técnica em agricultura, o que faz através da 

ABC, mas que, até o momento, só tem feito em Moçambique, não por acaso, mas em virtude 

de um drástico corte orçamentário que a obrigou a reduzir a sua atuação, escolhendo o país onde 

parte do trabalho já vinha sendo feita, nesse caso, Moçambique (MARTINELLI, 2016). 

 Cada país parceiro passou pelas seguintes fases - assinou com o governo brasileiro o 

Memorando de Entendimento (MoU), um documento que indica os atores envolvidos no 

programa, sobretudo os bancos, em cada país, e o Projeto Técnico de Cooperação (PTC), 

elaborou a lista de produtos em conjunto com a SEAD, obteve a carta de crédito do Banco do 

Brasil, recebeu os produtos brasileiros e procedeu ao repagamento da exportação 

(MARTINELLI, 2016). 

 
15 Em entrevista concedida a essa autora em 3 de Julho de 2017. 
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 Assim, cada componente se baseia em documentos específicos. O componente comercial 

começa a se desenvolver com a assinatura do MoU e a posterior liberação da carta de crédito. 

O componente técnico começa a se desenvolver com a assinatura do PTC e a posterior liberação 

de recursos pelo órgão competente, que nesse caso, oscila entre a SEAD e a ABC. Portanto, 

esses dois componentes se desenvolvem, ou pelo deveriam se desenvolver, paralelamente. 

 Sobre os documentos, é válido ressaltar que todos os MoUs assinados com os países 

parceiros relacionaram o montante aprovado pela CAMEX, o número de tranches que 

aconteceriam até a exportação de todo esse montante, o prazo em que seriam finalizadas todas 

as tranches previstas e o banco estrangeiro que seria responsável por se relacionar com o Banco 

do Brasil, bem como cláusulas específicas para a inclusão da carta de crédito, e que todas as 

listas de produtos feitas pela SEAD, em conjunto com os países beneficiados, geralmente 

relacionam o produto, seu código MDA, seu código NCM, seu preço (em CIF), a quantidade 

demandada pelo país parceiro e a empresa que irá exportá-lo, bem como seu fornecedor e sua 

capacidade de produção mensal. 

 A Figura 4, a seguir, detalha os créditos aprovados para cada país pela CAMEX: 

 

Figura 4. Créditos Aprovados para Cada País pela CAMEX 

País Crédito 

Moçambique U$ 97.598.185,19 

Gana U$ 95.500.000,00 

Senegal U$ 80.000.000,00 

Zimbábue U$ 98.657.000,00 

Quênia U$ 80.000.000,00 

Cuba U$ 70.000.000,00 
Fonte: SEAD, 2017. 

 

 Todos esses valores foram divididos em três tranches. Moçambique, Gana, Senegal e 

Zimbábue já receberam a primeira tranche. Cuba já recebeu duas tranches. Quênia foi o único 

país que não recebeu nenhuma tranche por conta de um problema burocrático surgido durante 

a negociação, que será detalhado no Capítulo 3, dedicado à transferência do PMAI para cada 

país parceiro. 

 Voltando à questão dos componentes comercial e técnico, é interessante perceber, por 

exemplo, que, na própria Portaria N° 22, que instituiu o PMAI, o componente comercial recebeu 

mais amparo institucional do que o componente técnico da cooperação. 

 Sobre isso, Martinelli (2016) afirma que: 

 

É possível identificar que, ao conceber os processos que norteariam a 
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execução do programa, o estado brasileiro preocupou-se em deixá-lo 

repousando sobre os órgãos técnicos competentes ligados à indústria e ao 

comércio. Embora o MRE esteja disposto como integrante, não há menção 

sobre qual departamento deste órgão se fará presente e também não são 

especificadas quais são, dentro do grupo, as funções de cada um, quanto 

menos do papel que deveria ser executado por cada agente estatal. Dessa 

maneira, já podemos observar que, embora de maneira sutil, o eixo destinado 

à parte da cooperação técnica para o desenvolvimento torna-se 

desprivilegiado, em detrimento dos agentes ligados às atividades mais 

‘comerciais’ do programa (MARTINELLI, 2016, p. 23). 

  

 Ademais, a cooperação técnica caminhou mais lentamente. Desde 2011, quando foram 

assinados os Memorandos com cada país parceiro, não houve nenhum passo concreto em 

direção à cooperação técnica.  Isso justificou, em 2014, o ingresso da FAO no PMAI, que 

deixou de ser um programa plurilateral para se transformar num programa trilateral, embora 

isso não tenha trazido mudanças significativas para a execução do programa, que continuou 

estagnado no que diz respeito ao componente técnico (MARTINELLI, 2016). 

 A Figura 5, a seguir, apresenta a linha do tempo da cooperação técnica do PMAI: 

 

Figura 5. Linha do Tempo da Cooperação Técnica do PMAI 

Ano Ações 

2011 

- Assinatura do MoU entre o Brasil e os então seis países parceiros - Gana, Zimbábue, 

Moçambique, Senegal, Quênia e Cuba; 

- Assinatura do PTC na modalidade bilateral com Gana, Zimbábue, Moçambique e Senegal 

com recursos da ABC. 

2012 
- Missões técnicas para Gana e Zimbábue; 

- Assinatura do PTC na modalidade bilateral com Quênia com recursos da ABC. 

2013 
- Suspensão das atividades do PMAI para revisão da estratégia, com consequente 

paralisação das atividades de cooperação técnica. 

2014 

- Negociação de novo PTC com os cinco países africanos na modalidade trilateral com a 

FAO; 

- Assinatura do GCP/RAF/498/BRA “Intercâmbio de Experiências e Diálogo de Políticas 

Públicas para a Agricultura Familiar na África”, no valor de US$ 4 milhões, 

disponibilizados pelo antigo MDA. 

2015 

- De janeiro a julho, recebimento de manifestação de interesse em participar do projeto, 

exceto do Quênia; 

- Em agosto, missão de prospecção a Moçambique; 

- Em dezembro, missão moçambicana de validação no Brasil. 

2016 
- Em março, finalização do documento de projeto-país para Moçambique; 

- Em setembro, revisão para reduzir o orçamento de US$ 4 milhões para US$ 600 mil. 
Fonte: MARTINELLI, 2016. 

 

 A Figura 5 evidencia que a elaboração dos PTCs levou demasiado tempo. Ademais, a 

SEAD deveria ter disponibilizado recursos para a cooperação técnica, mas o órgão que acabou 
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por disponibilizar esses recursos foi a ABC (RESPONDENTE DA SEAD, 2017)16. Todavia, o 

principal problema foi o drástico corte orçamentário, diante do qual a SEAD e o MRE tiveram 

que optar por restringir a cooperação técnica a apenas um país, Moçambique, que, dentre os 

países participantes, era o que possuía as características mais atrativas, já que era necessário 

escolher apenas um dos parceiros para proceder à cooperação técnica. 

 Sobre isso, Martinelli (2016) afirma que: 

 

A escolha por Moçambique não foi aleatória, dentre os países do programa ele 

é aquele que já possui um elo forte com a ABC na execução de projetos desse 

tipo, é um dos principais parceiros brasileiros na África, foi um dos primeiros 

países a fazer parte da iniciativa do PMAI e, além disso, a questão de ser um 

país lusófono torna os custos de operacionalização do projeto de cooperação 

técnica menos onerosos, já que a barreira linguística não é um problema 

(MARTINELLI, 2016, p. 26). 

 

 Existem ainda outros argumentos para a escolha de Moçambique. O primeiro seria o de 

que Moçambique representa um caso especial, já que recebe a maior parte do orçamento 

brasileiro para cooperação em agricultura em forma de projetos de cooperação (CABRAL et al, 

2013). O segundo seria o de que o ProSAVANA, um projeto de cooperação voltado para o 

desenvolvimento da agricultura patronal em terras moçambicanas, obteve publicidade negativa 

no país e o PMAI seria a oportunidade brasileira para reparar as arestas deixadas pelo programa 

(SHANKLAND & GONÇALVES, 2016). 

 Sobre isso, Cabral et al (2016) afirmam que: 

 

The choice of Mozambique as the target of these adjustments to MFI should 

be assessed in the light of other developments in Brazil’s cooperation portfolio 

in the country. First, Mozambique is a special case given that it receives the 

largest proportion of Brazil’s overseas agricultural aid and investment. 

Second, the high-profile Pro-SAVANA program has garnered much negative 

publicity and mobilized public opinion against it, a position that has been 

exacerbated through the connection of local civil society organizations with 

anti-land grab and agroecology-friendly international networks. This situation 

has impacted on debates around agricultural cooperation within the Brazilian 

government - criticism that has been replicated within the MDA - and 

ProSAVANA has been described as a ‘’model not to be followed’, and 

‘’contrary to the interests of family farming’. The MDA is therefore eager to 

reinstate its credentials as the champion of family farming, and distance itself 

from ProSAVANA and the criticism that the former also serves a business 

agenda (CABRAL et al, 2016, p. 55). 

 

 
16 Entrevista concedida a essa autora em 3 de Julho de 2017. 
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 A estagnação não tem marcado o componente comercial do PMAI. Enquanto a 

cooperação técnica tem caminhado a passos lentos, a cooperação comercial vem ocorrendo 

normalmente desde a assinatura do MoU com os países parceiros, sendo que todos os países 

beneficiários, com exceção do Quênia, já receberam cada um uma tranche e Cuba já recebeu a 

segunda tranche, restando apenas uma. O acordo previa que o montante de aproximadamente 

R$ 100 milhões para cada país seria dividido em três tranches, cada qual de aproximadamente 

R$ 33 milhões. 

 O resultado disso é que, ao que parece, a agricultura familiar fica pelo caminho. O 

agricultor familiar, seguido pela segurança alimentar e nutricional, está no discurso do PMAI, 

ou seja, consiste na própria razão de existir do programa. Porém, quando o componente técnico 

do PMAI foi relegado a segundo plano, deixou de existir a garantia de que o maquinário agrícola 

exportado para os países parceiros está de fato beneficiando o agricultor familiar. 

 Sobre isso, Cabral (2015) explica que: 

 

The connection between the two components seems hardly in place. Asked 

about how to make sure M&E exported is consistent with MDA’s political 

vision and the work now envisaged for the technical cooperation component 

(focused on ATER), the answer is that they cannot interfere in the sovereign 

choices of their partner countries: ‘There will not be a direct marriage between 

the machinery and the ATER activities or other Brazilian government 

programmes. We leave the marrying of the credit component with the other 

activities to the countries’ discretion. There is no interference. Although MDA 

recommends articulation’ (MDA respondent 6, July 2014) (CABRAL, 2015, 

p. 17). 

 

 Portanto, surge aqui a primeira crítica ao PMAI. Não se pode mensurar se o programa de 

fato tem atingido o seu objetivo nos países parceiros, primeiro porque o componente técnico 

não foi trabalhado adequadamente, tendo sido ignorado até mesmo pelos moçambicanos 

(ZANELLA & MILHORANCE, 2016), fator que não assegura que o maquinário exportado 

esteja de fato sendo utilizado pelos agricultores familiares estrangeiros, e segundo porque a 

própria inexistência de dados sobre para onde vai esse maquinário, como ele é utilizado, qual o 

rendimento da sua utilização etc., problema reconhecido pela SEAD, impede que seja feita uma 

mensuração exata dos resultados do programa fora do Brasil. 

 Vale enfatizar que, em setembro de 2017, o PMAI foi suspenso pela segunda vez, da 

mesma forma que aconteceu em 2013, quando a cooperação técnica foi paralisada para uma 

revisão da estratégia, embora a cooperação comercial tenha seguido, ainda que a passos mais 

lentos do que o que se esperava. Mesmo durante as suspensões, o governo federal brasileiro 
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continuou abrindo chamadas para cadastrar empresas habilitadas pelo menos no PMA e 

interessadas em participar das tranches do programa. Para participação na 2° tranche, foram 

abertas duas chamadas, uma para Zimbábue em março de 2017 e outra para Senegal em janeiro 

de 2018. 

 Os números consolidados do PMAI parecem ser tímidos. Das 602 empresas brasileiras 

habilitadas no PMA, 107 estão habilitadas também no PMAI17 (77 delas vinculadas à 

ABIMAQ, 21 ao SIMERS e 9 à ANFAVEA), 43 das quais foram selecionadas para participar 

da 1° tranche (RESPONDENTE DA SEAD, 2017)18. A Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos 

Agrícolas no Rio Grande do Sul (SIMERS) e a Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (ANFAVEA) são entidades privadas que representam a indústria de 

maquinário agrícola, sendo responsáveis pela divulgação dos programas do governo federal 

entre as empresas atuantes nesse setor. Todas essas empresas estão localizadas nas regiões sul 

e sudeste do país19, a maioria daquelas localizadas na região sul está no Rio Grande do Sul. A 

atuação da SIMERS, somada à tradição da região sul no desenvolvimento de tecnologia voltada 

para o meio rural, justifica a concentração de recursos do PMAI naquela região em geral e no 

estado do Rio Grande do Sul em particular.  

 As condições oferecidas pelo PMAI aos países parceiros foram carência de 3 anos, taxas 

de juros semestrais de 0,5% a 2% (0,5% para Moçambique, Senegal e Gana, 1% para Zimbábue 

e Quênia e 2% para Cuba) e 15 anos para o pagamento (ABIMAQ, 2015)20. 

 A Figura 6, a seguir, mostra os resultados alcançados pelo PMAI até o momento: 

 

Figura 6. Resultados do PMAI 

País Crédito Valor Já Exportado Produtos Exportados 

Moçambique U$ 97.598.185,19 U$ 32.530.000,00 
513 tratores 

2.623 implementos 

Gana U$ 95.500.000,00 U$ 32.360.000,00 
549 tratores 

2.528 implementos 

Senegal U$ 80.000.000,00 U$ 28.330.000,00 
400 tratores 

1.620 implementos 

Zimbábue U$ 98.657.000,00 U$ 35.046.946,78 
476 tratores 

7.963 implementos 

 
17 O pequeno número de respondentes quando da aplicação dos questionários previstos no Plano A (vide 

Introdução) não permitiu que se identificasse o motivo da baixa adesão ao PMAI quando se considera a quantidade 

de empresas participantes do PMA (somente 17,8% das empresas habilitadas na versão nacional do programa se 

habilitaram também na versão internacional). 
18 Em entrevista concedida a essa autora no dia 3 de Julho de 2017. 
19 Informação concedida pela SEAD em agosto de 2017. 
20 Colômbia, Venezuela, Guiné Bissau, Guiné Equatorial e Sudão também já manifestaram interesse pelo PMAI 

(ABIMAQ, 2015). 
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Quênia U$ 80.000.000,00 - - 

Cuba U$ 70.000.000,00 

1° Tranche U$ 24.431.169,55 
192 tratores 

45.276 implementos 

2° Tranche U$ 22.496.518,56 
400 tratores 

605 implementos 

Total 
U$ 

521.755.185,19 
U$ 175.194.634,89 

2.530 tratores 

60.615 implementos 
Fonte: informação concedida pela coordenação do PMAI. 

  

 A Figura 6 mostra que os produtos exportados pelo PMAI se limitam basicamente a 

tratores e a implementos agrícolas, os quais são necessários para o funcionamento adequado 

dos tratores, tais como grade aradora, pivô central, sementeira, arado, plantadora, trilhadeira, 

lâmina niveladora, dentre outros. 

 A própria SEAD tem apontado dois problemas relacionados à execução do PMAI. Em 

primeiro lugar, a demora na liberação das cartas de crédito faz com que produtos já produzidos 

pelas indústrias brasileiras aguardem a liberação do Banco do Brasil em estoque, o que 

prejudica essas empresas, já que a maioria delas trabalha com o sistema just in time, segundo o 

qual os produtos são produzidos sob demanda, justamente para evitar custos com estoques 

ociosos. Em segundo lugar, a mesma demora na liberação das cartas de crédito faz com que 

tratores já exportados para os países parceiros permaneçam inoperantes até a chegada dos 

implementos agrícolas correspondentes, cujas cartas de créditos aguardam para liberação pelo 

Banco do Brasil. Os resultados imediatos disso têm sido transtornos para os países parceiros, 

prejuízos para as empresas brasileiras e projeção negativa da imagem brasileira21. 

 Ademais, a SEAD também reconhece que existem dificuldades para monitorar a 

utilização dos equipamentos nos países parceiros. Isso decorre do fato de que, no caso 

específico do PMAI, a cooperação técnica é deficiente, senão mesmo inexistente, preterida por 

ambos os lados da cooperação, o que impossibilita qualquer tentativa de monitoramento mais 

eficaz por parte dos órgãos brasileiros responsáveis22. 

 

2.4. Orientação 

 É extensa a discussão acerca da natureza da cooperação Brasil-Moçambique. Almeida 

(2015), partindo do discurso brasileiro que propaga a desvinculação da cooperação a interesses 

econômicos, refletiu sobre as limitações desse discurso em dois casos - o da Sociedade 

Moçambicana de Medicamentos e o do ProSAVANA. A autora concluiu que, no primeiro caso, 

 
21 Informação concedida pela SEAD em agosto de 2017. 
22 Informação concedida pela SEAD em agosto de 2017. 
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ficou evidente que, não obstante a participação direta da Vale no projeto, a coerência com os 

princípios da cooperação Sul-Sul foi mantida, porém, no segundo caso, houve uma imbricação 

entre a cooperação e os negócios brasileiros, mesmo não havendo participação direta de 

empresas no programa, pois os resultados esperados articulavam-se diretamente com a 

pretensão de investimentos do agronegócio brasileiro em Moçambique. 

 Sobre isso, Almeida (2015) afirma constata que: 

 

Os objetivos do projeto [de instalação da fábrica de medicamentos] se 

harmonizaram com as prioridades contidas no planejamento do governo 

moçambicano e não se constatou, do lado brasileiro, a imposição de qualquer 

condicionante para a viabilização do mesmo. Assim, a instalação da fábrica 

pode ser enquadrada como um caso típico de cooperação horizontal. A 

participação da empresa Vale, ao invés de significar a existência de algum 

interesse econômico voltado para a exploração da fábrica, foi o elemento que 

viabilizou a execução do projeto, mesmo sem dele resultar proveito 

econômico direto. Diferentemente, o ProSavana demonstrou uma imbricação 

entre a cooperação e os negócios brasileiros, mesmo não havendo participação 

direta de empresas no programa. Os resultados esperados articulavam-se 

diretamente com a pretensão de investimentos do agronegócio brasileiro em 

Moçambique, o que foi sugerido pela criação do Fundo de Nacala. Dessa 

forma, ao contrário da instalação da fábrica de medicamentos 

antirretrovirais, o ProSavana vinculou fortemente a cooperação aos 

interesses econômicos do setor privado brasileiro (ALMEIDA, 2015, p. 

199). 

 

 Almeida (2015) acaba concluindo que a cooperação e os negócios podem se relacionar 

de muitas formas, podendo estar direta ou indiretamente vinculados, ou mesmo não possuírem 

vinculação alguma, e enfatiza que a cooperação pode facilitar os negócios, precedendo-os, mas 

que o inverso não costuma acontecer, pois os negócios se realizam independentemente da 

existência de projetos de cooperação. Isso ficou evidente no caso do ProSAVANA, onde o 

projeto de cooperação facilitou a expansão de capital brasileiro em Moçambique. 

 Com o PMAI não é diferente. O discurso da SEAD é bastante previsível no que diz 

respeito a isso e defende que o programa segue os princípios da cooperação brasileira para o 

desenvolvimento internacional, ou seja, que não existe orientação comercial, mas apenas visão 

estratégica de política externa. Porém, estudos anteriores, cujos pesquisadores obtiveram êxito 

em entrevistar um maior número de pessoas ligadas ao MDA nos primórdios do PMAI, 

mostram que existiam, dentro desse órgão, opiniões divergentes acerca do propósito do 

programa (CABRAL, 2015; CABRAL et al, 2016). 

 Cabral (2015) expõe uma dessas opiniões com trechos das entrevistas concedidas a ela 

por ocasião de sua pesquisa: 
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We have More Food under which we want to export our industry. This is like 

the United States does. What is the Brazilian government proposal? What does 

the United States export? It exports HP computers. It exports computers. What 

do we want to export? We want to export agricultural technology. We don’t 

want to export just soybeans. We want to be a reference in the next few years 

in exporting agricultural technology. This is what we are good at in Brazil. 

 

[Interviewer: So is it also a commercial agenda?] 

 

Yes, it is a commercial agenda. Not ‘also’, it is a commercial agenda. Our 

[MDA’s] technical cooperation is a commercial agenda. (MDA respondent 2, 

November 2013) (CABRAL, 2015, p. 16). 

  

 A outra opinião condiz com os princípios da cooperação brasileira: 

 

We never imagined there would be commercial integration – we will become 

closer to Africa because we want to send the following to Africa. No, that has 

never been our vision and it is still not. Our vision is, if we are a developing 

country, we have the capacity to construct a trajectory, imperfect yes, but we 

have the capacity to build a development trajectory, to strengthen the state, to 

strengthen public policy, to strengthen family farming and build an 

institutional framework, what not. We want to help other countries so they 

also achieve that too.... [MDA’s relation with Africa] is an entirely political 

agenda. (MDA respondent 1, November 2013) (CABRAL, 2015, p. 16). 

  

 Durante as entrevistas realizadas para essa pesquisa, respostas semelhantes foram dadas 

por respondentes da SEAD, da CAMEX e da ABC quando inquiridos sobre a natureza 

comercial do PMAI. Porém, durante a pesquisa de campo em Moçambique, um respondente da 

Embaixada do Brasil em Maputo deu uma resposta diferente: 

 

In the Embassy, we treat this program [MFP] as commercial promotion. 

[Interviewer: So you do not consider MFP as a cooperation initiative?] 

 

Technically, we do not. Here in the Embassy we divide themes that are not 

ABC’s responsibility. So this program [MFP] is not under the umbrella of 

cooperation but is in the area of commercial promotion and investments, 

although it also has a technical component, which was developed at some 

point, but will not be resumed in the short run (RESPONDENTE DO MRE, 

2018) 

 

O fato é que não se pode negar que o PMAI possui sim um viés comercial (CHICHAVA 

et al, 2013; AMANOR & CHICHAVA, 2015; MILHORANCE, 2017), assumido pelos próprios 

burocratas do MDIC, da SEAD (ZANELLA & MILHORANCE, 2016) e do MRE, viés já 

presente em outros projetos de cooperação brasileira, notadamente no ProSAVANA (DÚRAN 

& CHICHAVA, 2013; ALMEIDA, 2015), o que denota que muitas dessas iniciativas levam 
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consigo interesses privados (GARCIA & KATO, 2016) e facilitam a entrada de investimentos 

e de capitais brasileiros nos países beneficiados pela cooperação (CHICHAVA et al, 2013). 

Prova disso foi a iniciativa brasileira de custear passagens aéreas (em classe executiva) 

ou disponibilizar aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para representantes dos países 

africanos que foram convidados para o Diálogo Brasil-África em 201023, postura que denota 

interesse concreto do governo federal no envolvimento dos parceiros africanos. 

Em telegrama enviado pela embaixada brasileira em Harare, o embaixador brasileiro 

submete ao crivo da ABC o pedido do representante do Zimbábue para custeio de passagens 

áreas para dois assessores: 

 

Tendo em vista a abrangência dos contatos a serem realizados, não só em 

Brasília, mas também no RS e em PE, e sendo esta a primeira visita do 

Ministro da Agricultura zimbabuense ao Brasil, solicitou [o ministro da 

Agricultura do Zimbábue] a possibilidade de que as passagens de seus 

subalternos fossem oferecidas num contexto separado daquele da Reunião 

multilateral de Ministros da Agricultura do Brasil e da África. Em vista dessas 

circunstâncias, portanto, permito-me expressar a opinião de que resulta 

favorável ao Governo brasileiro a relação custo-benefício de a ABC pagar as 

despesas relativas à viagem dos dois membros da delegação do Ministro, para 

as atividades relativas à agenda da visita bilateral, a realizar-se nos dias que 

antecedem o Diálogo Brasil-África (BRASEMB-MRE, 2010, Arquivo do 

Itamaraty, online)24. 

 

Aludir a custo-benefício também indica que o Brasil tinha a ganhar com a vinda do país, 

que já era esperado para tratar de questões bilaterais. Ainda sobre isso, Garcia e Kato (2016) 

argumentam que as iniciativas de cooperação brasileira são empreendidas em territórios 

sobrepostos àqueles mirados pelos interesses dos principais grupos empresariais brasileiros, a 

exemplo da Vale e das empreiteiras, que contam com o governo moçambicano para conceder o 

uso da terra, mediar suas relações com as famílias camponesas etc., facilitando assim o avanço 

do capital brasileiro. 

Garcia e Kato (2016) concluem que: 

 

No processo de desenvolvimento mundial desigual, o Brasil se encontra diante 

de profundo dilema entre ser “explorador” e ser “explorado”, num interior 

cinzento que não é centro nem periferia. Ao mesmo tempo em que sua atuação, 

em alguns momentos, parece buscar o rompimento com alguns “papeis” que 

estariam reservados no cenário internacional, incluindo-se num movimento 

maior de promotor de uma “nova ordem mundial”, com maior protagonismo 

dos países do Sul, noutros se alinha e age de maneira a reafirmar seu lugar na 

 
23 Telegrama enviado pela SERE a todas as embaixadas brasileiras na África em Janeiro de 2010. 
24 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Harare para o MRE em Abril de 2010. 
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corrida imperialista das principais potências mundiais, reservando sua posição 

de potência regional que se ancora, sobretudo, nas relações de exploração e 

poder mantidas com as suas periferias (GARCIA & KATO, 2016, p. 83). 

 

Mas não se pode reduzir a relação entre Brasil e Moçambique a um simples projeto 

neoimperialista brasileiro. Scoones et al (2016) afirmam que é preciso superar, por um lado, as 

narrativas simplistas de cooperação sul-sul e, por outro lado, de expansão neoimperialista para 

enxergar um novo paradigma de relacionamento entre o Brasil e a África, que vai além da ajuda 

externa e onde o desenvolvimento acontece através dos investimentos privados, com um papel 

menos acentuado das agências convencionais de ajuda externa e um espaço maior para a 

agência dos governos africanos. 

Scoones et al (2016) resumem esse novo paradigma da seguinte forma: 

 

Aid and public development finance often provides support, but the 

underlying driver is the expansion of business interests, linked to geopolitical 

ambitions. [...] Unlike in some OECD countries (although less so in recent 

years), where aid and trade are separated, the extension of business interests 

is seen as central to the development cooperation project of both Brazil and 

China, alongside the extension of political and diplomatic influence 

(SCOONES et al, 2016, p. 6). 

 

 O PMAI se adéqua bem a esse raciocínio, pois pode ser caracterizado como um projeto 

no qual os imperativos do agronegócio e da acumulação de capitais, tradicionalmente voltados 

para a América Latina (MILHORANCE, 2017), moveram o engajamento brasileiro para o 

território moçambicano (AMANOR & CHICHAVA, 2016), onde existia abertura para a 

mecanização agrária em virtude das políticas agrícola e agrária que vinham sendo 

desenvolvidas e onde o governo moçambicano parece ter um papel mais proeminente do que o 

que teria num engajamento estabelecido com as tradicionais agências internacionais de ajuda 

ao desenvolvimento presentes em África. 

 Interessante pontuar que isso não se deu apenas com Moçambique. A Nigéria, por 

exemplo, o último país a assinar protocolo de intenções com o governo brasileiro antes da 

suspensão do PMAI, vinha mostrando interesse crescente no programa brasileiro e cobrando 

uma resposta “tempestiva (e positiva) da adesão nigeriana ao programa” (BRASEMB-MRE, 

2017, Arquivo do Itamaraty, online)25. 

 Em telegrama enviado ao MRE, a embaixada brasileira em Abuja relata o seguinte: 

 

 
25 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Abuja para o MRE em Abril de 2017. 
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O assessor do ministro [da Nigéria] afirmou que o governo nigeriano, apenas 

nos últimos seis meses, teria recebido oito visitas de autoridades chinesas para 

tratar do interesse nigeriano em adquirir máquinas agrícolas. […] O Assessor 

Especial confidenciou, no entanto, que experiência com máquinas chinesas, 

geralmente de baixa qualidade (disse que apenas 30 de 800 tratores adquiridos 

há dois anos de empresas chinesas encontram-se em plena operação e sem 

problemas técnicos), levaram as autoridades nigerianas a manter a expectativa 

de adesão ao programa [PMAI] para aquisição imediata de tratores do Brasil. 

Nesse sentido, Kwasari revelou haver disputa interna no MADR sobre 

eventual solução a ser adotada para a mecanização do país (chinesa ou 

brasileira), tendo em vista a demora no anúncio da adesão nigeriana ao PMAI 

(BRASEMB-MRE, 2017, Arquivo do Itamaraty, online) 

 

 A cobrança da Nigéria mostra que seria imprudente dizer que essa relação se trata 

simplesmente de uma “investida neoimperialista tupiniquim” em terras africanas quando os 

próprios parceiros daquele continente demandam esse tipo de cooperação. Daí a importância 

de se relativizar os discursos extremos, ou seja, aquele de que a cooperação sul-sul possui 

caráter altruísta e desinteressado e também aquele de que os países recipiendários permanecem 

passivos diante dessa relação assimétrica. 
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CAPÍTULO 3 

O PROGRAMA MAIS ALIMENTOS EM MOÇAMBIQUE 

 

 A transferência do PMAI para os países parceiros não seguiu um modelo padronizado, 

adaptável a toda e qualquer situação. Em cada caso, as peculiaridades dos países beneficiados 

tiveram de ser consideradas, o que implicou em processos específicos de transferência e de 

implementação para cada país parceiro. 

 Ademais, é importante distinguir transferência de implementação, algo que ficou evidente 

na literatura apenas recentemente, com o trabalho de teóricos brasileiros e de Dolowitz (2017), 

ao revisar seu trabalho, como se viu no Capítulo 1. Esse capítulo trata dos processos de 

transferência e de implementação do PMAI, respondendo a novas propostas da literatura. 

 O intuito dos próximos subtópicos é descrever tais processos, o que é feito nos subtópicos 

de 3.1. a 3.4. O primeiro analisa a realidade agrária em Moçambique. O segundo trata do 

processo de transferência com base no modelo analítico de Dolowitz e Marsh (1996, 2000). O 

terceiro discute o processo de implementação. E o quarto busca identificar as propostas de novas 

fronteiras de Oliveira e Pal (2018). 

 

3.1. Contexto 

 Moçambique é um país localizado na África Austral, cujo território corresponde a uma 

área total de 799.380 km², faz fronteira com Tanzânia, Zâmbia, Malawi, Zimbábue, África do 

Sul e Suazilândia, possui cerca de 2.400 km de faixa litorânea na fronteira leste (Oceano 

Índico), é membro da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), é um 

dos três membros da Commonwealth que não foram colonizados pela Grã-Bretanha (os outros 

dois são Ruanda e Namíbia) e possui uma população de 28.862.863 habitantes, distribuídos 

espacialmente nas zonas rural e urbana nos percentuais de 70% e 30%, aproximada e 

respectivamente (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA DE MOÇAMBIQUE, 2017). 

 O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) é o órgão responsável pela 

política nacional agrícola, num país onde a agricultura patronal, ainda que pouco desenvolvida, 

vem sendo incentivada em detrimento da agricultura familiar desde a independência política de 

Portugal, obtida em 1975. Esse fato provoca profundas reflexões quando se tem em vista que 

95% dos agricultores moçambicanos são considerados pequenos exploradores e que os restantes 

5% deles correspondem apenas a cerca de 400 agricultores comerciais, a maioria deles 

estrangeiros (PEDSA, 2011). 
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 A noção de agricultor familiar também é diferente para os moçambicanos. O governo 

federal define como pequenas explorações aquelas que possuem menos de 10 hectares de área 

cultivada e como grandes explorações aquelas que possuem mais de 50 hectares de área 

cultivada. Mas o teto para ser enquadrado enquanto pequeno agricultor (ou agricultor familiar) 

está muito além da realidade dos moçambicanos, já que a área média cultivada por eles é de 1,1 

hectare por família (PEDSA, 2011), área consideravelmente menor do que a área média 

cultivada pelos agricultores familiares brasileiros. 

 Não é certo dizer que inexistem políticas para o agricultor familiar moçambicano, pois 

elas existem, embora tenham sido desfavoráveis para o segmento, marginalizando-o até certo 

período (AMANOR & CHICHAVA, 2016) e tornando-o mais dependente do que autônomo 

em anos recentes (MOSCA, 2017). 

 De modo geral, diz-se que houve duas fases no histórico de políticas públicas para a 

agricultura moçambicana no pós-independência - uma primeira fundamentada no período de 

orientação socialista, que durou de 1975 a 1986, e uma segunda caracterizada pelas reformas 

neoliberais, que dura desde 1986 (MAFAVISSE & CLEMENTE, 2016). Na primeira fase, logo 

após a independência, o país adotou como estratégias a apropriação das terras dos colonos 

portugueses que haviam sido expulsos, com a subsequente distribuição dessas terras entre 

cooperativas e aldeias comunais, excluindo-se aqui os agricultores familiares e o setor privado 

(ABRAHAMSSON & NILSSON, 1994; MAFAVISSE & CLEMENTE, 2016; MOSCA, 

2017). 

 Sobre a exclusão dos agricultores familiares, Mosca (2017) afirma que, em países como 

Moçambique, onde a teoria marxista não previa a revolução socialista, os camponeses eram 

considerados uma classe social em transição para operários agrários, ou seja, atores 

individualistas num sistema político fundamentado no paradigma coletivista (MOSCA, 2017). 

 Já sobre a exclusão do setor privado, Valá (2009) afirma que: 

 

O quase inexistente apoio do Estado ao setor privado fazia parte das políticas 

concebidas para “matar o jacaré enquanto pequeno” e se traduziam na 

nacionalização da terra, educação, saúde, prática da advocacia e habitação 

para arrendamento. O jacaré que devia ser morto enquanto pequeno era a 

burguesia nacional (VALÁ, 2009, p. 45). 

 

 Essa estratégia, orientada por uma visão socialista, acabou fracassando.  Já durante a 

primeira metade dos anos 1980, num contexto de escassez de alimentos, agravamento da dívida 

externa, isolamento diplomático promovido pelo Ocidente, Guerra Civil entre a Resistência 
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Nacional de Moçambique (RENAMO) e a Frente de Libertação Nacional de Moçambique 

(FRELIMO) e crise econômica, a insustentabilidade desse modelo de desenvolvimento era 

evidente (MAFAVISSE & CLEMENTE, 2016). 

 Como resposta, a partir de 1986, o governo moçambicano inaugurou um pacote de 

medidas neoliberais de abertura econômica. As novas orientações de política externa e a adesão 

às instituições de Bretton Woods abriram espaço para a negociação da dívida externa e para a 

cooperação com os países ocidentais através da ajuda humanitária. Assim, Moçambique adotou 

os programas de ajustamento estrutural do Consenso de Washington e promoveu reformas para 

substituir o modelo socialista pelo modelo capitalista (MAFAVISSE & CLEMENTE, 2016). 

 Contudo, a ajuda humanitária não logrou os resultados desejados, sobretudo o de erradicar 

a fome, e tampouco trouxe desenvolvimento para Moçambique, pois, nunca desinteressada (ora 

intencionava pressionar para o abandono do socialismo ora para escoar excedentes de produção 

de países desenvolvidos que tinham problema com o excesso de oferta de alimentos e, 

consequentemente, com a baixa dos preços), essa ajuda levou o país ao empobrecimento 

absoluto, ao endividamento e à dependência política e econômica em relação ao Ocidente 

(MATSINHE, 2011). 

 Apesar disso, a ajuda humanitária nunca deixou de existir para Moçambique. Mas, a partir 

do fim dos anos 1990, o governo criou políticas públicas mais voltadas para os agricultores 

familiares, baseadas em marcos políticos oficiais, que começaram a ser promulgados a partir 

de 1996 - Política Agrária e Estratégia de Implementação (PAEI), de 1996; Plano de Ação para 

Redução da Pobreza I (PARP I), de 2001 a 2005, PARP II, de 2006 a 2009, Programa 

Quinquenal de Governo, de 2010 a 2014, Programa Quinquenal de Governo, de 2015 a 2019, 

Estratégia da Revolução Verde, de 2007, Plano de Ação para a Produção de Alimentos (PAPA), 

de 2008 a 2011, Estratégia de Desenvolvimento Rural (EDR), de 2007, Estratégia de Segurança 

Alimentar e Nutricional (ESAN), de 2008 a 2015, Plano de Ação Multissetorial para a Redução 

da Desnutrição Crônica em Moçambique, de 2011 a 2020 e Plano Estratégico para o 

Desenvolvimento do Setor Agrícola (PEDSA), também de 2011 a 2020 (PEDSA, 2011). 

 Dentro desse arcabouço, em 1998, com base na PAEI, o governo moçambicano criou o 

Programa Nacional de Desenvolvimento Agrário (PROAGRI), que consiste na aquisição de 

maquinário voltado para o campo pelo governo moçambicano e seu repasse à comunidade que 

vive das atividades rurais. Esse programa se desenvolveu em duas fases - a primeira, vigente 

de 1999 a 2005, era centrada apenas no setor agrícola e possuía metas muito genéricas, tais 

como transformar o Ministério da Agricultura (MINAG, hoje MASA) numa estrutura moderna 
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de gestão pública da agricultura, aumentar os níveis de produção e de produtividade e gerenciar 

o acesso das populações aos recursos naturais; a segunda, vigente desde 2005, vai além da 

agricultura, focando em comercialização, finanças rurais, vias de acesso, processamento, dentre 

outras necessidades (MAFAVISSE & CLEMENTE, 2016). 

 O PROAGRI identificou dois atores - o agricultor familiar e o agricultor comercial - e 

busca promover a transformação da agricultura predominantemente de subsistência existente 

no país numa agricultura comercial integrada ao mercado e assente em recursos naturais 

sustentáveis (MAFAVISSE & CLEMENTE, 2016). A agricultura comercial é vista por muitos 

como solução para o desenvolvimento de Moçambique (SMART & HANLON, 2014; MOSCA, 

2017). 

 Para alcançar essa transformação, o PROAGRI tem doadores estrangeiros, tais como 

União Europeia, Banco Mundial, FAO, United Nations Development Program (UNDP) e 

Danish International Development Agency (DANIDA), que de 1998 a 2007 doaram mais de 

U$ 200 milhões para o programa (AMANOR & CHICHAVA, 2016). O PROAGRI parece ter 

sanado a maioria dos problemas dos quais padece o PMAI, estudos recentes tenham mostrado 

que ele não beneficia os pequenos agricultores (RENZIO & HANLON, 2007; CABRAL, 2009; 

MAFAVISSE & CLEMENTE, 2016), e sim os poucos agricultores comerciais, aqueles que 

podem oferecer a contrapartida monetária esperada pelo governo moçambicano em troca do 

fornecimento das máquinas. 

 Vale ressaltar que o PROAGRI funciona de forma parecida com o PMAI, exceto pelo 

fato de que - a) as máquinas adquiridas pelo governo moçambicano não são financiadas, mas 

sim emprestadas aos agricultores comerciais, que as gerenciam e as fazem chegar aos pequenos 

agricultores, embora não tenha ficado claro de que forma acontece esse acesso, b) o capital 

responsável pelo funcionamento vem de doadores, e não do governo moçambicano, e c) o 

maquinário é voltado para todo e qualquer tipo de atividade rural e não se limita à agricultura 

(entrevistado da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ZAMBEZE, agosto 

de 2018)26. 

 Outro importante marco foi o PEDSA, que instituiu como pilares a produtividade agrária, 

o acesso ao mercado, os recursos naturais e as instituições. Sobre esses pilares, o acesso ao 

mercado é algo de que o governo moçambicano procurou desresponsabilizar-se durante muito 

tempo, declarando que isso cabia ao setor privado (MOSCA, 2017). Porém, durante a pesquisa 

de campo, ficou evidente que o Fundo de Desenvolvimento Agrário (FDA) agora reconhece a 

 
26 Entrevista concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
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responsabilidade do Estado no que diz respeito à comercialização dos produtos moçambicanos, 

embora ainda não possua estratégias pontuais capazes de levar a produção agrícola ao mercado 

consumidor de modo adequado (entrevistado #4 do FDA, julho de 2018)27. 

 Ademais, o PEDSA acenou positivamente para o setor privado: 

 

A estratégia cria espaço para um setor privado mais ativo na função de 

produção, provisão de serviços, agroprocessamento e comercialização [...] O 

governo empenha-se na criação de um ambiente propício para o setor privado 

na produção, processamento e comercialização através de infraestruturas, 

incentivos e provisão de serviços públicos (PEDSA, 2011, p. viii). 

 

 Esse novo posicionamento contrasta com as políticas adotadas nas décadas de 1970 e 

1980 e converge muito bem com as reformas neoliberais incentivadas pelo Ocidente. Ademais, 

o PEDSA também declara estar alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 

(Objetivos de Desenvolvimento do Milênio na época da formulação), da SADC e do 

Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP), da Organização das 

Nações Unidas (ONU) (PEDSA, 2011), todos eles mecanismos de cooperação internacional. 

 O primeiro esforço para colocar o PEDSA em prática consistiu na criação do Programa 

Nacional de Mecanização Agrária (PNMA) em 2015, através do qual o governo moçambicano 

financiou o maquinário brasileiro proveniente do PMAI de forma facilitada e repassou-o aos 

agricultores moçambicanos. 

 Assim, foi no contexto do PEDSA que Moçambique firmou a parceria com o governo 

brasileiro e com o setor privado produtor de maquinário agrícola, abrindo espaço para a 

mecanização da agricultura moçambicana e para o crescimento das empresas brasileiras do 

ramo (ou para pelo menos algumas delas). 

 

3.2. Transferência 

 Um breve passeio pelas perguntas de Dolowitz e Marsh (1996, 2000) ajuda a 

compreender o processo de transferência do PMAI. Sobre quem transferiu, o processo de 

transferência envolve atores dos dois lados. Do lado brasileiro, depois do processo de 

elaboração, que envolveu distintos atores domésticos, conforme abordado no Capítulo 2, o 

programa foi transferido pela SEAD. 

Do lado moçambicano, o programa foi incorporado a uma política pública criada 

especificamente para esse fim, o PNMA, e implementado pelo FDA. O FDA é uma instituição 

 
27 Entrevista concedida a essa autora em Julho de 2018. 
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financeira, dotada de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira, 

pertencente ao MASA e orientada para o desenvolvimento do setor agrário em Moçambique, 

tendo sido criada pelo Decreto N° 21, de 2006, documento que estabeleceu a fusão dos antigos 

Fundo para o Desenvolvimento da Hidráulica Agrícola e Fundo de Fomento Agrário 

(DECRETO N° 21, 2006). 

Vale dizer que, de forma geral, a fase da transferência envolve menos atores do que a fase 

da elaboração, quando as coalizões domésticas negociam, e a fase da implementação, quando 

outros atores, tanto do país que transferiu quanto do país que recebeu o objeto de transferência, 

passam a se envolver com vistas a adaptar aquela política ao novo contexto. Isso significa que, 

embora se fale muito sobre o processo de transferência na literatura, esse processo é envolto de 

outros processos complexos, como o de elaboração e o de implementação, sem os quais o ato 

de transferir em si não seria possível. 

Sobre o motivo da transferência, é possível afirmar que se tratou de uma transferência 

voluntária, facilitada pelos laços entre Brasil e Moçambique e demandada por Moçambique em 

virtude da vontade de se mecanizar a agricultura, expressa em planos e programas criados pelo 

governo federal moçambicano. Sobre o grau de transferência, é possível dizer que se tratou de 

uma emulação, já que o PMA migrou para Moçambique com algumas adaptações. Sobre as 

lições, é possível afirmar que foram extraídas da própria experiência brasileira vivenciada com 

o PMA e também da experiência moçambicana com os programas brasileiros voltados para o 

desenvolvimento rural e agrário. 

 Sobre o que foi transferido, a princípio, seria possível dizer que uma política pública foi 

transferida. Ou seja, o PMA foi transferido para Moçambique, lá foi batizado com um novo 

nome, PNMA, e lá também sofreu algumas adaptações, já que a versão brasileira não 

funcionaria no contexto moçambicano em virtude de diferenças sociais, econômicas e políticas 

entre os dois países. 

 Mas Zanella e Milhorance (2016) afirmam que também se transferiram preferências 

domésticas, já que foi a ideia da mecanização agrária como central para o desenvolvimento 

rural, que serve aos interesses da agricultura comercial, que acabou migrando para 

Moçambique, embora existissem outras ideias sobre como se alcança desenvolvimento rural. E 

essa ideia representava a preferência doméstica de um grupo em especial, a do agronegócio. 

 Além dessa narrativa, existem no Brasil outras duas narrativas muito difundidas - a) a da 

agricultura familiar, que diferencia os pequenos agricultores dos agricultores comerciais e, com 

base nessa distinção, fez surgir todo um aparato institucional próprio, o MDA, e b) a do 



74 

 

campesinato, que apoia a soberania alimentar dos agricultores menos favorecidos e dos 

agricultores destituídos de terra em virtude da desapropriação movida pela modernização 

agrária e condena a mecanização da atividade agrícola e a integração do agricultor familiar ao 

mercado (CABRAL ET AL, 2016). 

 Nunca existiu no Brasil um posicionamento unânime acerca de como se deve tratar a 

agricultura, mas pelo menos três coalizões domésticas distintas. A coalizão do agronegócio 

encontrou expressão na indústria brasileira de maquinário agrícola, representada pela 

ABIMAQ, e no seio do governo federal, através da CAMEX e do COMACE. A coalizão da 

agricultura familiar se identificou com a sociedade civil e com o governo federal, através do 

MDA. Por fim, a coalizão do campesinato encontrou expressão no Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma (INCRA), uma agência do MDA, e também na sociedade civil, 

sobretudo no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e na Via Campesina, uma 

organização internacional de camponeses composta por movimentos sociais de todo o mundo 

e que visa promover o campesinato (CABRAL ET AL, 2016). 

 Para boa parte de quem defende a narrativa do agronegócio, que acabou sendo exportada 

junto com o PMAI, toda atividade agrícola é agronegócio e a criação de aparatos específicos 

como o MDA e o Pronaf é desnecessária, pois o mercado tende naturalmente a excluir pequenos 

agricultores (ALVES & ROCHA, 2010; BUAINAIN ET AL, 2013). 

 Vale lembrar que a mecanização era uma demanda do governo moçambicano, conforme 

expresso em seu PEDSA, e que a urgência em promover a mecanização suplantou possíveis 

conflitos políticos em relação ao que se entendia por agricultor, por atividade agrícola e por 

desenvolvimento rural no país. 

 Sobre isso, Cabral et al (2016) afirmam que: 

 

Overall, across the three case-study countries, MFI appears largely stripped of 

the political symbolism it holds at home, where it is regarded as the outcome 

of a social struggle for political recognition of family farming. This symbolism 

melts away when the program materializes an Africa as an instrument of 

mechanization, or of aid politics. The nuances between different types of 

family farming associated with different constituencies in various parts of 

Brazil and the struggle for recognition by each are dissolved once the program 

reaches Africa. Rather, MFI is embraced as an opportunity to modernize 

agriculture and open up new commercial avenues for the sector (CABRAL 

ET AL, 2016, p. 54). 

 

 Portanto, quando se concretizou o processo de transferência, as lutas entre coalizões 

domésticas acabaram não tendo tanta importância num país que recebia de braços abertos a 
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ideia de mecanização agrária, embora tenham deixado evidente que as políticas transferidas 

para outros países, bem como as ideias centrais que as acompanham, são expressões das 

coalizões vencedoras que as apoiaram no país de origem. 

 Sobre isso, Oliveira e Pal (2018) argumentam que: 

 

A transferência de políticas pode ser um tipo de “jogo de dois níveis” (Putnam, 

1988) no qual as coalizões domésticas serão uma rede de apoio no processo 

de transferência. O que pode parecer um espaço dominado por atores estatais 

pode, na verdade, ter um “bastidor” mais complicado, preenchido pelos atores 

domésticos que apoiam um determinado modelo de política e desejam vê-lo 

se espalhar mais amplamente (OLIVEIRA & PAL, 2018, p. 204). 

 

 No caso do PMAI, o nível doméstico é representado por um conjunto de atores, desde os 

que apoiam a ideia da mecanização como decisiva para o desenvolvimento e defendem o perfil 

comercial do programa, tais como a CAMEX, o COMACE e a ABIMAQ, passando pelos que 

se recusam a abandonar os princípios da cooperação brasileira para o desenvolvimento, como 

o MRE, até os que se opõem ferrenhamente à ideia da mecanização, como o MST, sendo que a 

primeira coalizão acabou vencendo a segunda (a terceira nem mesmo participou do processo 

de elaboração do programa) e levando adiante o modelo de desenvolvimento centrado na ideia 

da mecanização agrária, que, é importante dizer, foi bem recepcionada pelo governo 

moçambicano porque já convergia com o estabelecido pela política nacional de 

desenvolvimento agrário, expressa sobretudo no PEDSA. 

 Ademais, a questão dos diferentes discursos ligados ao PMAI também migrou para 

Moçambique. Apesar do discurso oficial de que o programa objetiva fortalecer a agricultura 

familiar e promover a segurança alimentar nos países parceiros através do aumento da 

produtividade amparado por tecnologia brasileira apropriada, existem outros discursos sobre os 

objetivos do programa, os quais variam entre enfatizar a dimensão comercial dele ou seu peso 

político (CABRAL ET AL, 2016). 

 O primeiro desses discursos assevera que o PMAI coloca em prática uma agenda 

primordialmente comercial, discurso mantido não apenas pelo setor industrial, mas também 

pelas agências governamentais de promoção comercial e até mesmo por alguns burocratas 

dentro do MDA, os quais alegam que o Brasil deve ser visto como referencia na exportação de 

tecnologia agrícola e não apenas na exportação de produtos provenientes do agronegócio. O 

segundo, que, apesar de possuir um viés comercial, o PMAI deixa um legado importante, já que 

consiste numa abordagem responsável e pragmática que concilia negócios para o Brasil e 

desenvolvimento para a África. O terceiro, que o PMAI representa uma agenda exclusivamente 
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política em relação à África, sendo os ganhos comerciais consequências dessa preocupação 

central. O quarto, que, mediante mecanização agrária, o PMAI quer aumentar a produtividade 

dos agricultores moçambicanos com vistas a integrá-los ao mercado. O quinto, que, também 

mediante mecanização agrária, o PMAI quer facilitar a dura vida dos agricultores 

moçambicanos com vistas a impedi-los de abandonar o campo em busca de outras 

oportunidades (CABRAL ET AL, 2016). 

 E assim é possível dizer que não apenas uma política pública foi transferida, mas também 

ideias, discursos e preferências de coalizões domésticas atuantes no cenário brasileiro durante 

a elaboração do PMAI. 

 Sobre o que influenciou a transferência, a longa tradição de cooperação entre Brasil e 

Moçambique favoreceu a transferência do PMAI, num contexto em que dois fatos foram 

importantes - primeiro, o governo brasileiro já havia implementado o ProSAVANA, iniciativa 

que acabou sendo considerada bem sucedida, e segundo, o governo moçambicano estava 

comprometido com a expansão da agricultura comercial e não fazia distinção entre o PMAI e 

outros programas brasileiros, desde que o mesmo modelo de mecanização agrária levado a cabo 

pelo PMAI continuasse sendo reproduzido em Moçambique. 

 Sobre como a transferência pode fracassar, é importante lembrar que Moçambique 

recebeu apenas a primeira tranche dos produtos previstos pelo PMAI e que, devido à suspensão 

recente do programa, uma transferência incompleta poderia vir a prejudicar seu resultado 

futuramente, o que já vem acontecendo, uma vez que as máquinas que seriam exportadas em 

etapas futuras vem fazendo falta. 

 

3.3. Implementação 

 Para implementar o programa, o FDA idealizou, com a ajuda da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), contratada pelo governo moçambicano especificamente para esse fim, os Centros de 

Serviços Agrários (CSAs), parques tecnológicos criados para prover tratores, implementos e 

serviços agrícolas para os pequenos agricultores com o apoio técnico da Sociedade Técnica de 

Equipamentos e Máquinas (SOTEMA), empresa de assistência técnica responsável pelo 

treinamento de pessoal e pela manutenção do maquinário, sobre a qual se falará adiante (SEAD, 

2016; entrevistado da FGV, maio de 201828; FDA, 2018). 

 Os CSAs são organizações públicas ou privadas, administradas por beneficiários diretos 

do programa, que financiaram o maquinário brasileiro com o governo moçambicano e o 

 
28 Entrevista concedida a essa autora em Maio de 2018. 
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disponibiliza para os pequenos agricultores mediante aluguel por hora de uso ou por hectare 

lavrado. É importante dizer que a maioria dos CSAs é privada, sendo considerável o número de 

CSAs geridos por empresas não relacionadas ao setor agrícola (SEAD, 2016; FDA, 2018). 

 Os administradores dos CSAs podem participar do PNMA e adquirir os produtos 

importados pelo PMAI, que são subsidiados em até 95% pelo governo moçambicano, com 

carência de 1 ano, pagamento em 10 anos e taxa de juro anual de 5%. Os particulares, ou seja, 

aqueles que não administram os CSAs, podem participar do PNMA e utilizar os produtos 

importados pelo PMAI, que, nesse caso, são subsidiados em até 50% pelo governo 

moçambicano, com carência de 1 ano, pagamento em 5 anos e taxa de juro anual de 5% (FDA, 

2018). 

 Quando os tratores chegaram a Moçambique, o governo moçambicano promoveu um 

concurso para selecionar os gestores dos CSAs com base nos seguintes critérios (que não foram 

inteiramente cumpridos, exceto pelo último) - os gestores deveriam ser moçambicanos, deter 

conhecimento técnico sobre agricultura, possuir um projeto de desenvolvimento agrícola 

sustentável e comprovar capacidade financeira suficiente para quitar o maquinário conforme as 

condições do governo de Moçambique, que já havia feito o financiamento diretamente com o 

governo brasileiro (entrevistado #1 do FDA, julho de 2018)29. 

 Uma minoria dos CSAs é gerida por entidades públicas (um total de 29), dentre elas obras 

sociais, presídios e instituições de ensino superior mantidas pelo poder público. Mas a maioria 

dos CSAs é gerida por entidades privadas (um total de 63), sobretudo por empresas, muitas não 

relacionadas à agricultura e que nem sequer detinham conhecimento técnico na área ou 

possuíam um projeto de desenvolvimento agrícola quando do concurso, e por agricultores, 

alguns deles estrangeiros.  

 A ideia de prover maquinário através de financiamento para usuários que podem pagar 

por ele e depois alugá-lo para usuários que não poderiam fazer o financiamento direto, mas que 

poderiam pagar por um uso restrito, medido por horas de uso ou por hectare lavrado, funciona 

bem no contexto moçambicano, já que os pequenos agricultores de Moçambique são 

geralmente muito pobres e trabalham em terras pequenas, cuja extensão varia, em média, de 0,5 

a 2 hectares, embora o valor cobrado por esse uso restrito ainda esteja além das condições 

financeiras do pequeno agricultor. 

 Portanto, a SEAD é vista como o ator brasileiro que transferiu o programa e o FDA, a 

FGV, os CSAs e a SOTEMA são vistos como os atores moçambicanos que o implementaram. 

 
29 Entrevista concedida a essa autora em Julho de 2018. 
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O pequeno agricultor moçambicano não é encarado como um ator que implementou o PMAI, 

mas como um beneficiário dele. 

 Durante a primeira visita de avaliação do PMAI, realizada nos países parceiros em 2016, 

o governo brasileiro identificou como problemas na implementação do programa - a) os preços 

exigidos para se ter acesso aos equipamentos importados eram altos, b) alguns equipamentos 

importados vinham sendo utilizados para outros fins que não o do desenvolvimento da 

agricultura familiar (como, por exemplo, os equipamentos deslocados para o Ministério da 

Justiça para o uso em penitenciárias agrícolas) e c) a assistência técnica não vinha sendo 

prestada de forma adequada (SEAD, 2016). 

 Já durante a pesquisa de campo, foi possível observar outros problemas em relação à 

implementação do PNMA. Em primeiro lugar, Moçambique apresenta condições climáticas 

diferenciadas, caracterizadas por secas severas nas regiões centro e sul e por chuvas frequentes 

na região norte, condições que fazem com que muitos tratores fiquem ociosos no decorrer da 

maior parte do ano (entrevistados de #1 a #5 dos CSAs, julho de 2018). 

 Importante mencionar que a utilidade de tratores para pequenos agricultores chegou a ser 

questionada por representantes da FAO e autoridades do então MINAG na fase de negociação 

com os países parceiros: 

 

O Sr. Oliveira disse acreditar, por fim, que tratores grandes não seriam de 

grande utilidade para pequenos produtores. […] O Sr. Valla [diretor do então 

MINAG] ressaltou ainda que 90% dos 3,9 milhões de produtores no país são 

pequenos, cultivando áreas de 0,5 até 5 hectares, não necessitando, portanto, 

de tratores sofisticados. Um representante da equipe técnica do MINAG 

concordou com a utilização de tecnologias menores e, portanto, mais 

acessíveis aos pequenos produtores, como a matraca (BRASEMB-MRE, 

2014, Arquivo do Itamaraty, online)30. 

 

 Milhorance (2017) levantou recentemente essa questão. A autora argumentou que muitos 

acadêmicos têm questionado a aplicabilidade de máquinas como tratores para pequenos e 

médios agricultores num programa cujo discurso diz beneficiar diretamente a agricultura 

familiar moçambicana. A questão da conservação das máquinas também era avaliada como um 

problema pelo Sr. Valla à época - “Moçambique começou a importar tratores em 1977, mas, 

nos últimos anos, terá havido perda de habilidades para conduzi-los, […] tornam-se sucata, 

em média, depois de 4 ou 5 anos de uso” (BRASEMB-MRE, 2014, Arquivo do Itamaraty, 

 
30 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Maputo para o MRE em Outubro de 2014. 
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online)31.  

Mas o fato é que, incluindo ou não tratores, o programa não deveria ter sido pensado 

apenas para a lavoura, que só tem lugar nos meses de setembro, outubro e novembro, mas para 

atividades agropecuárias em geral, algumas relacionadas à agricultura, como colheita, 

pulverização e escoamento, e outras relacionadas à pecuária, como criação de animais e 

gradagem, que são consideradas mais rentáveis e menos sazonais do que as atividades agrícolas. 

Os gestores dos CSAs e os pequenos agricultores reclamam da falta de maquinário quando não 

estão na época da lavoura (entrevistados de #1 a #5 dos CSAs, julho de 2018)32. 

 A SEAD e o FDA argumentam que esse tipo de maquinário seria enviado em futuras 

tranches do programa, argumento problemático desde que o PMAI foi suspenso em 

Moçambique em virtude de débitos adquiridos pelo governo moçambicano junto ao governo 

brasileiro (resultantes de outras atividades, não relacionadas ao programa em si) (entrevistado 

do MASA, agosto de 2018)33. 

 Em segundo lugar, os gestores dos CSAs e os pequenos agricultores também têm uma 

reclamação justa sobre os equipamentos voltados para a lavoura. Por um lado, as companhias 

brasileiras que os exportaram para Moçambique enviaram um lote fechado e inegociável de 

produtos, sobre o qual nem o FDA nem os gestores dos CSAs puderam opinar (embora a SEAD 

afirme ter se reunido com os representante dos países parceiros em algum momento após a 

assinatura dos PTCs para definir conjuntamente a lista de produtos.) O governo moçambicano 

concordou em importar o lote e incentivou os gestores a financiá-lo por completo, sendo que 

muitas máquinas jamais foram utilizadas, apesar de terem sido financiadas. Por outro lado, as 

escavadeiras, uma das máquinas mais importantes para a agricultura, com as quais se faz o 

destroncamento do solo para o plantio, não foi incluída no lote, o que fez com que porções de 

terra ficassem inutilizadas diante da impossibilidade de se preparar o solo (entrevistados de #1 

a #5 dos CSAs, julho de 2018). 

 Em terceiro lugar, o preço cobrado pelo aluguel do maquinário não pode ser custeado 

pelos pequenos agricultores moçambicanos. O preço varia de acordo com a região - na região 

sul, os gestores dos CSAs cobram M$ 1.000,00 por hora de uso em média, o que corresponde 

a U$ 16.00 ou R$ 67,00; na região centro, M$ 1.300,00 por hora de uso em média, o que 

corresponde a U$ 21.00 ou R$ 87,00; e na região norte, M$ 3.600,00 por hectare lavrado em 

média, o que corresponde a U$ 60.00 ou R$ 240,00 (entrevistados de #1 to #5 dos CSAs, agosto 

 
31 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Maputo para o MRE em Outubro de 2014. 
32 Entrevista concedida a essa autora em Julho de 2018. 
33 Entrevista concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
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de 2018)34. 

 É seguro afirmar que a maioria dos pequenos agricultores usa as máquinas apenas uma 

vez por ano, exclusivamente para lavrar a terra antes do plantio, e reserva recursos para esse 

investimento, pois considera o preço de aluguel muito alto. Os gestores dos CSAs têm 

conhecimento dessa realidade, mas não têm condições de reduzir os preços, uma vez que o 

valor do diesel, combustível consumido pelos tratores, vem aumentando a cada ano - os 

moçambicanos pagam em média M$ 70,00 por litro de diesel, ou seja, U$ 1.16 ou R$ 4,65. E 

porque existe uma pequena e insuficiente demanda dos pequenos agricultores, os gestores dos 

CSAs acabam alugando suas máquinas para companhias privadas, manobra proibida pelo FDA, 

mas muito comum no país (entrevistados de #1 to #5 dos CSAs, agosto de 2018)35. 

Isso significa que embora os gestores dos CSAs ainda tenham que quitar as máquinas, 

eles se beneficiam mais do PNMA do que os pequenos agricultores, que supostamente 

formavam o grupo que se esperava beneficiar desde a concepção do programa. 

 O FDA reconhece os desafios dos pequenos agricultores e admite que o governo federal 

tenha responsabilidade de subsidiar o uso das máquinas em alguma medida, embora não possua 

recursos financeiros para tanto, ou seja, o governo federal deveria pagar por parte do aluguel 

para o uso das máquinas, já que os pequenos agricultores não podem pagar por isso, mas não 

existe fundo disponível para arcar com essa despesa nem no curto nem no longo prazo 

(entrevistados de #1 a #3 do FDA, julho de 2018)36. 

 Em quarto lugar, oficialmente, existe apenas uma empresa responsável por prestar 

assistência técnica para as máquinas brasileiras - a SOTEMA -, que responde por essa função 

porque tem sido, por anos, a representante da única companhia brasileira que logrou exportar 

maquinário para Moçambique através programa e que decidiu mantê-la como sua representante 

oficial no país (entrevistado da SOTEMA, julho de 2018)37. 

 O problema é que a SOTEMA não possui capacidade ou recursos humanos suficientes 

para prestar assistência a todo o país porque dispõe apenas de um pequeno escritório em Maputo 

e não tem sucursais em outras províncias moçambicanas. Quando os agricultores necessitam da 

assistência da SOTEMA, eles têm que esperar por um longo período até que algum técnico 

possa atendê-los, especialmente se estão nas regiões centro e norte de Moçambique, e, em 

alguns casos, acabam por reparar por conta própria e precariamente suas máquinas ou buscando 

 
34 Entrevista concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
35 Entrevista concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
36 Entrevista concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
37 Entrevista concedida a essa autora em Julho de 2018. 
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outras companhias, que não são necessariamente autorizadas para o reparo e a manutenção das 

máquinas brasileiras (entrevistados de #1 a #5 dos CSAs, agosto de 2018)38. 

 Na Figura 7, um agricultor mostra o reparo feito por ele mesmo numa das peças: 

 

Figura 7. Peça Reparada pelo Próprio Agricultor 

 
                                                 Fonte: foto capturada pela própria autora. 

 

Além disso, os gestores dos CSAs foram unânimes ao reclamar sobre os preços da 

SOTEMA, considerados muito altos, outro fator que os motiva a buscar por outras empresas de 

assistência técnica, que não são necessariamente apropriadas para prestar assistência técnica ou 

para suprir partes do maquinário, mas que acabam restando como alternativa (entrevistados de 

#1 a #3 do FDA, julho de 2018)39. 

No final de 2018, o FDA endereçou telegrama à embaixada brasileira em Moçambique 

para relatar problemas recorrentes em relação à prestação da assistência técnica pela SOTEMA. 

Na comunicação, o presidente do FDA destacou que a empresa não tinha condições de assistir 

a agricultores de províncias distantes de Maputo e sondou a possibilidade de indicação de 

empresas que pudessem concorrer com a SOTEMA (BRASEMB-MRE, 2018)40. 

Como resposta, o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Moçambique 

(CCIBM), um representante da FGV e o Diretor Comercial da empresa que exportou os tratores 

 
38 Entrevista concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
39 Entrevistas concedida a essa autora em Julho de 2018. 
40 Telegrama enviado pelo FDA para a Embaixada Brasileira em Maputo em Setembro de 2018. 
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para Moçambique foram a Maputo com vistas a discutir a situação, tendo concluído que: 

 

[…] Moçambique adquiriu 513 tratores, em 2014, dos quais 120 estariam sem 

condições de operação, por falta de manutenção. Afirmou que a empresa 

moçambicana contratada para oferecer assistência técnica, SOTEMA, possui 

funcionários de boa qualidade e continua engajada no projeto. A empresa teria 

de lidar, no entanto, com as dificuldades operacionais resultantes da falta de 

contrapartida do Governo moçambicano. Ressaltou a baixa qualificação dos 

operadores das máquinas, a falta de peças de manutenção e a ausência de 

medidas preventivas básicas, como a troca do óleo do motor. Ressaltou que, 

dos 700 operadores treinados pela LS Tractor, apenas 15% continuaram em 

suas funções, por causa dos baixos salários. Apesar de os tratores estarem fora 

do prazo de garantia, dispôs-se a avaliar a melhor forma de resolver a questão 

(BRASEMB-MRE, 2018, Arquivo do Itamaraty, online)41. 

 

 A empresa que exportou os tratores para Moçambique parece mostrar certa resistência 

em indicar outras empresas que possam auxiliar a SOTEMA, embora tanto o governo 

moçambicano quanto os beneficiários do programa tenham feito críticas contundentes a sua 

atuação. 

Quando inquirido sobre a escolha da SOTEMA, o que aconteceu durante a pesquisa de 

campo para esse trabalho, que se deu antes do telegrama oficial a que os últimos parágrafos 

fazem menção, o presidente do FDA informou que a decisão de mantê-la como única assistente 

técnica autorizada era desde o início uma exigência da empresa brasileira, mas que isso logo 

seria questionado oficialmente pelo órgão (entrevistado #1 do FDA, julho de 2018)42, o que de 

fato aconteceu poucos meses depois, apesar da empresa brasileira, após breve visita técnica, ter 

mantido o apoio único e exclusivo à SOTEMA. 

Esse problema se intensifica quando os gestores dos CSAs têm que substituir peças 

gastas, pois a empresa brasileira que exportou os tratores não enviou partes sobressalentes para 

as máquinas, sendo que algumas dessas partes carecem de reposição com muita frequência, 

como os discos (entrevistados de #1 a #3 do FDA, julho de 2018)43. 

Importante mencionar que essa história não é inédita para Moçambique. Durante a 

negociação com Moçambique para a implementação do PMAI, um burocrata do ministério 

moçambicano mencionou, justamente quando discutiam a aplicabilidade dos tratores por 

agricultores familiares, um programa financiado pelo governo de Moçambique, na década de 

1980, chamado Mecanato, que teria sido positivo, mas que enfrentou dificuldades com o 

 
41 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Maputo para o MRE em Setembro de 2018. 
42 Entrevista concedida a essa autora em Julho de 2018. 
43 Entrevistas concedida a essa autora em Julho de 2018. 
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fornecimento de peças sobressalentes (BRASEMB-MRE, 2014, Arquivo do Itamaraty, 

online)44. 

Durante a pesquisa de campo, foi possível perceber a presença de tratores antigos, 

sucateados e ociosos em algumas lavouras, máquinas oriundas de um programa de cooperação 

com a Itália, conforme explicado pelos próprios agricultores. Só não se pode dizer se essas 

máquinas vieram por meio do Mecanato, pois não foi possível encontrar maiores informações 

sobre o programa e nem sobre os países envolvidos. 

Em quinto lugar, alguns components das máquinas e principalmente alguns implementos 

são de qualidade ruim. Todos os gestores dos CSAs reportaram problemas com os atrelados, 

por exemplo, utilizados para escoar a produção (levá-la ao modal de transporte mais próximo 

ou ao consumidor imediato) e os quais julgaram ser inapropriados para o uso e incapazes de 

suportar a tonelagem atestada pela empresa que os fabricou. Isso significa que alguns 

implementos eram reparados após cada uso ou ficavam ociosos quando os gestores dos CSAs 

podiam adquirir outros (entrevistados de #1 a #5 dos CSAs, agosto de 2018)45. 

Na Figura 8, o agricultor indica a peça que precisa de solda após cada uso, já que os 

atrelados exportados para Moçambique não suportam nem 50% do peso atestado pelo 

fabricante: 

 

Figura 8. Atrelado Reparado Após Cada Uso 

 
                                                Fonte: foto capturada pela própria autora. 

 
44 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Maputo para o MRE em Outubro de 2014. 
45 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
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Outro ponto importante é que alguns gestores dos CSAs relataram que a potência dos 

tratores não era suficiente para o solo africano, considerado menos argiloso do que o solo 

brasileiro e, portanto, carentes de tratores com maior cavalagem (entrevistados #2 e #3 dos 

CSAs, agosto de 2018)46. 

 Em sexto lugar, não existem muitos técnicos treinados para usar os tratores. Quando as 

máquinas chegaram a Moçambique, a empresa responsável por sua exportação usou as 

instalações da SOTEMA para oferecer treinamento e formar alguns técnicos. Mas o FDA 

relatou que os gestores dos CSAs não manteve esses técnicos empregados e que a rotatividade 

de pessoal é alta no que diz respeito ao PNMA (entrevistados de #1 a #3 do FDA, julho de 

2018)47. Os gestores dos CSAs argumentaram que têm sérios problemas em relação aos técnicos 

- não confiam neles, acusando-os de roubar combustível dos tratores, e os julgam desleais, 

alegando que muitos deles abandonam seus postos de trabalho quando vislubram futuras 

possibilidades que consideram melhor remuneradas (entrevistados de #1 a #5 dos CSAs, agosto 

de 2018) 48. 

 Em sétimo lugar, mesmo considerando apenas os mercados domésticos, os produtos 

provenientes da agricultura moçambicana parecem não ter competitividade. Uma primeira 

explicação para isso seria que Moçambique importa muitos produtos da África do Sul, da China 

e da Índia, de creme dental a celulares, incluindo aqueles oriundos da agricultura (especialmente 

arroz, trigo, milho, batatas e cebolas). Em 2016, 33% das importações moçambicanas vieram 

da África do Sul, 19% da China e 12% da Índia, sendo que 7,3% dessas importações eram 

representadas por vegetais - o arroz era o item mais importado, correspondendo a 3,1% do total 

das importações e a 42% do total de vegetais importados (OEC, 2018). Nesse contexto, a 

integração ao mercado é difícil para o pequeno produtor. 

 Outra explicação é que o governo moçambicano distribui semestes para plantio em certa 

época do ano e todo agricultor recebe as mesmas semestes e, portanto, cultiva as mesmas 

culturas, o que significa que o excesso de oferta causa a redução de preços num mercado já 

saturado de vegetais importados (entrevistado #2 do CSA, julho de 2018) 49. 

 A Figura 9, a seguir, mostra um repolho produzido em Moamba e vendido a um preço 

muito baixo no mercado de Maputo: 

 

 
46 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
47 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
48 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
49 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 



85 

 

Figura 9. Repolho de 8 kg, Vendido no Mercado Moçambicano por U$ 0,16 (por kg) 

 
                                         Fonte: foto capturada pela própria autora. 

 

É também digno de menção o fato de que, em Moçambique, a estrutura dos mercados é 

desfavorável para os pequenos agricultores porque, na maioria dos casos, persiste uma estrutura 

oligopsônica que dificulta a formação dos preços, contexto que fica pior quando se considera 

que esses agricultores têm certa urgência para vender sua produção logo após a colheita devido 

a dificuldades de armazenagem e consequente risco de perda, são pouco informados sobre 

mercados e preços e possuem pouca capacidade negocial (MOSCA, 2017). 

Entretanto, alguns agricultores logram vender sua produção familiar para armazéns locais 

(entrevistados agricultores de #1 a #3 e #6, julho de 2018)50 ou, no caso daqueles integrados a 

cooperativas, para indústrias fabricantes de alimentos para animais domésticos (entrevistado #4 

do CSA, julho de 2018)51. 

A Figura 10, a seguir, mostra uma colheita de milho, realizada por um cooperativa que a 

vendeu integralmente para uma indústria fabricante de ração para cães e gatos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
51 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
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Figura 10. Colheita de Milho Vendida a uma Indústria Fabricante de Alimento para Animais 

Domésticos 

 
                                               Fonte: foto capturada pela própria autora. 

 

Mas mesmo os produtores que ainda não lograram alcançar nem mesmo o mercado 

doméstico avaliam positivamente o PNMA, argumentando que os tratores possibilitaram o 

aumento de sua produção e a estocagem de comida para épocas de crise alimentar (entrevistados 

agricultores #4 e #5, julho de 2018)52. 

 Para aqueles agricultores que ambicionam o mercado externo, ou seja, que querem 

exportar sua produção para outros países, as perspectivas não são mais otimistas. Por um lado, 

o próprio FDA reconhece que os produtos da agricultura moçambicana não são suficientemente 

qualificados para alcançar o mercado internacional e precisam percorrer uma longa trajetória 

com vistas a cumprir as exigências dos países importadores, sobretudo os europeus 

(entrevistado #3 do FDA, julho de 2018)53. 

 Por outro lado, os gestores dos CSAs adiantam um problema maior, argumentando que, 

mesmo que os agricultores moçambicanos satisfaçam as exigência dos países importadores, já 

existe a mentalidade de que Moçambique não é uma economia exportadora capaz de produzir 

commodities de qualidade (entrevistado #2 do CSA, julho de 2018)54. 

 
52 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
53 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
54 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
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Inclusive, muitos agricultores afirmaram utilizar sacas da África do Sul para embalar sua 

produção antes de enviá-la para a Europa (entrevistado #2 do CSA, julho de 2018)55, o que 

parece ser uma prática comum em Moçambique, já que até agricultores comerciais estrangeiros 

que lá cultivam também fazem uso dessa estratégia (entrevistado #4 do FDA, julho de 2018)56. 

A maioria desses problemas foi superada pelo PROAGRI, que dispõe de máquinas 

voltadas para todo tipo de atividade agrícola, oferece assistência técnica por meio de mais de 

uma empresa  - inicialmente, apenas a Só Vale, localizada em Tete, era incumbida disso, o que 

mudou após relatos de preços abusivos -, treina periodicamente pessoal para operar as máquinas 

e usa estratégias para integrar os agricultores ao mercado (entrevistado da Agência de 

Desenvolvimento do Vale do Zambeze, agosto de 2018)57, apesar da crítica de que o programa 

também não beneficia o pequeno agricultor. 

 Problemas de implementação à parte, o fato é que o PMAI está suspenso desde 2017 

porque Moçambique contraiu débitos com o Brasil em virtude das obras do Aeroporto de 

Nacala, realizadas com recursos do BNDES (entrevistado do MRE, julho de 2018)58. 

 Em telegrama da embaixada brasileira em Maputo para o MRE essa situação foi 

comentada: 

 

O relacionamento com o Brasil, país que ainda tem o maior estoque de 

investimentos em Moçambique graças à forte presença da Vale, enfrenta 

desafios suscitados pelos atrasos no pagamento de financiamento do BNDES 

para as obras do Aeroporto de Nacala, que resultaram na suspensão da segunda 

e terceira fase do Programa Mais Alimentos Internacional em Moçambique e 

na suspensão dos desembolsos relativos ao projeto da barragem de Moamba 

Major (BRASEMB-MRE, 2017, Arquivo do Itamaraty, online). 

 

Apesar de que a decisão de suspender o programa tenha decorrido do débito do governo 

moçambicano, essa situação estaria ligada, no momento, mais a um constrangimento político 

do que a um problema comercial e só seria superada através de um esforço político de ambas 

as partes (entrevistado do MASA, agosto de 2018) 59. 

 Vale ressaltar que, no caso de Moçambique, os tratores e os implementos agrícolas foram 

exportados por três empresas - os tratores, por uma empresa que é sucursal de uma firma norte-

coreana e que possui uma fábrica no estado de São Paulo, os implementos, por duas empresas 

 
55 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
56 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
57 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
58 Entrevistas concedida a essa autora em Julho de 2018. 
59 Entrevistas concedida a essa autora em Agosto de 2018. 
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nacionais que também possuem fábrica no estado de São Paulo. 

Isto significa que apenas três empresas, de um total de cento e sete habilitadas na versão 

internacional do programa, participaram das operações de venda, sendo que as outras quarenta 

empresas selecionadas para a primeira tranche exportaram para os demais países parceiros - 

Gana, Zimbábue, Senegal e Cuba-, número que representa uma parcela muito pequena da 

indústria brasileira de maquinário agrícola. 

 

3.4. Novas Fronteiras de Pesquisa 

 É sabido que Oliveira e Pal (2018) apontaram seis novas fronteiras de pesquisa. Porém, 

esse subtópico explora de forma preliminar apenas algumas delas, as quais puderam ser 

identificadas no estudo de caso e que, portanto, tinham espaço nessa Tese. 

 

3.4.1. A Resistência à Transferência 

 A transferência de políticas entre países consiste, na maioria dos casos, num processo 

permeado de relações de poder e que, por isso, pode sofrer resistência de atores que se sintam 

prejudicados ou que não tenham seus interesses representados por ela. Isso ficou evidente no 

caso do ProSAVANA, cuja transferência foi negociada voluntariamente pelo governo 

moçambicano, o que não impediu a resistência de alguns movimentos camponeses em 

Moçambique, que, influenciados pela sociedade civil brasileira, o consideravam um dos 

maiores mecanismos para desapropriação de terra na África (WISE, 2014; SHANKLAND & 

GONÇALVES, 2016). 

 Sobre a resistência ao ProSAVANA, a embaixada brasileira em Moçambique relatou ao 

MRE episódios ocorridos ao longo da Conferência Triangular dos Povos, realizada em Maputo 

em 2017: 

 

Realizou-se em 24 e 25/10 a Conferência Triangular dos Povos, promovida 

por organizações da sociedade civil críticas do ProSavana. O Governo 

moçambicano se fez representar pelo Chefe do Gabinete de Coordenação do 

programa. António Limbau fez defesa enfática, porém solitária, do projeto. 

Segundo Limbau, a resistência da opinião pública ao programa deve-se, 

principalmente, à desinformação e ao conflito de interesses com algumas 

ONGs com atuação tradicional na zona de influência do ProSavana. Nas 

palavras do técnico moçambicano, parte das ONGs vive da prestação de 

intervenções pontuais em bolsões de pobreza. O trabalho dessas instituições 

seria muitas vezes incompatível com um programa mais abrangente de 

desenvolvimento. Dessa dificuldade de conciliação surgiria, segundo Limbau, 

o ímpeto de negação ao ProSavana de parte das principais organizações 

financiadoras da campanha contrária ao programa (BRASEMB-MRE, 2017, 
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Arquivo do Itamaraty, online)60. 

 

 No caso específico do PMAI, não houve uma resistência tão ferrenha. É sabido que os 

movimentos camponeses, tanto no Brasil quanto em Moçambique (mas sobretudo no Brasil), 

manifestam a opinião de que a mecanização promovida pelo PMAI representa determinados 

grupos e interesses, mas não existiu uma resistência tão proativa quanto a que se ergueu contra 

o ProSAVANA (CABRAL ET AL, 2016). 

 Todavia, é válido dizer que a resistência nem sempre acontece em relação à transferência 

de uma política em si, mas também em relação à forma como ela é implementada (OLIVEIRA 

& PAL, 2018). Por exemplo, ainda se tratando do PMAI, alguns gestores dos CSAs resistiram 

à regra de não utilizar o maquinário para fins que não fossem os determinados pelo FDA, 

alugando os tratores para empresas de outros ramos com vistas a reduzir o seu tempo ocioso e 

a gerar mais renda, outros gestores resistiram à determinação do FDA de que deveriam financiar 

todo o lote enviado pela empresa brasileira que exportou o maquinário, o que acabou forçando 

o FDA a recuar e a aceitar a devolução de máquinas que não haviam sido utilizadas, e o próprio 

governo moçambicano tem resistido à exigência da empresa brasileira de manter sua 

representante em Moçambique como a única empresa autorizada a prestar assitência técnica. 

 

3.4.2. O Papel do Setor Privado 

 As análises sobre transferência de políticas entre países geralmente focam muito no papel 

dos Estados, das organizações governamentais internacionais e até mesmo das ONGs, mas 

pouco na atuação do setor privado, embora empresas tenham tido influência em processos de 

transferências, ainda que nos bastidores (OLIVEIRA & PAL, 2018). 

 No caso do PMAI, as empresas que exportaram para os países parceiros, e sobretudo para 

Moçambique, tiveram autonomia importante, não só definindo praticamente sozinhas o lote de 

máquinas que seriam enviadas, mas também estabelecendo a empresa autorizada a prestar 

assistência técnica, determinações que foram repassadas à SEAD, que, por sua vez, as repassou 

ao FDA e aos beneficiários do programa. 

 Importante pontuar que a atuação do setor privado não deve ser vista de forma dissociada 

da atuação do Estado. Garcia & Kato (2016) chamam a atenção para o fato de que existe uma 

relação entre as iniciativas brasileiras de cooperação para o desenvolvimento e os investimentos 

privados em Moçambique. 

 
60 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Maputo para o MRE em Outubro de 2017. 
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 Essa relação ficou clara durante a análise de um telegrama trocado entre a embaixada 

brasileira em Acra e o MRE: 

 

[…] o ministro [de Gana] indagou sobre a possibilidade de o governo 

ganense comprar fertilizantes do Brasil por meio do Programa Mais 

Alimentos Internacional. […] creio que se abrem novas possibilidades 

de ampliação da presença brasileira no setor agropecuário ganense, 

tanto na instalação de novas empresas no país, quanto na identificação 

de áreas concretas de cooperação (BRASEMB-MRE, 2017, Arquivo do 

Itamaraty, online)61. 

 

Embora essa troca de telegramas verse sobre Gana, no caso de Moçambique, também 

ficou evidente que o PMAI consiste numa iniciativa de cooperação que beneficiou o setor 

privado brasileiro, ainda que apenas uma pequena parcela dele e, importante dizer, a parcela 

que menos precisava desse tipo de incentivo. 

Ademais, a transferência do PMAI aconteceu porque Moçambique, pautado pela política 

nacional de desenvolvimento agrário, também estava alinhado com essa ideia, pois vinha 

buscando promover o crescimento econômico através da abertura econômica, sobretudo através 

de investimentos estrangeiros e de doações internacionais (SARAIVA, 2012), conforme consta 

no próprio PEDSA. 

Ainda em relação ao setor privado, é importante pontuar que, quando da elaboração do 

PMAI, muitas empresas brasileiras fizeram campanha do programa em países que nem mesmo 

viriam a ser parceiros do Brasil, tais como República Democrática do Congo, Ruanda e 

Burundi, numa tentativa de estendê-lo a esses países, onde já tinham sucursais instaladas ou 

para os quais já exportavam seus produtos antes do Diálogo Brasil-África. 

Telegrama enviado pela embaixada brasileira no Congo para o MRE em 2011 representa 

bem isso: 

 

Solicito providência. Empresas brasileiras solicitam apoio da Embaixada para 

promover a venda de produtos agrícolas no âmbito do Programa Mais 

Alimentos África. […] Representante da empresa brasileira de equipamentos 

agrícolas Jumil, Willian Caetano, encontra-se em Kinshasa e solicitou apoio 

da Embaixada para se reunir com representante do Ministério da Agricultura 

da RDC para propor a venda de equipamentos no âmbito do Programa Mais 

Alimentos África. Solicitação semelhante me foi encaminhada pelo Diretor 

para África Subsaariana da filial brasileira da empresa John Deere, Celso 

Schwengber. Pretendo apoiar ambas as empresas em seus contatos com o 

Governo e o setor privado da RDC. Com vistas a subsidiar o trabalho da 

 
61 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Acra para o MRE em Fevereiro de 2017. 
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Embaixada, muito agradeceria a Vossa Excelência receber maiores 

informações a respeito do Programa Mais Alimentos África (BRASEMB-

MRE, 2011, Arquivo do Itamaraty, online)62. 

 

 Nessa mesma mensagem, o representante de uma dessas empresas dizia ter visitado 

Quênia, Camarões e o então Sudão, onde notou vivo interesse por parte desses governos. A 

outra delas, pouco antes desse telegrama, já havia enviado carta ao então embaixador brasileiro 

em Moçambique solicitando apoio para estabelecer contato com o ministro da Agricultura 

daquele país, ao que o embaixador reagiu positivamente, prometendo marcar reunião da 

empresa com o ministro José Pacheco e sugerindo, adicionalmente, que a empresa aproveitasse 

a presença dele no Seminário do ProSavana, em São Paulo, para estabelecer contato pessoal 

(BRASEMB-MRE, 2011, Arquivo do Itamaraty, online)63. 

 

3.4.3. Os Espaços Transnacionais e os Agentes de Transferência 

 Os pesquisadores da área têm dedicado muita atenção aos atores envolvidos nos processos 

de transferência e de implementação de políticas, mas têm negligenciando um espaço 

importante de atuação política - as arenas transnacionais -, onde as dinâmicas de transferência 

de políticas parece de fato ter início. 

O Diálogo Brasil-África foi o palco onde se apresentou pela primeira vez o PMAI. Sobre 

isso, Oliveira e Pal (2018) afirmaram que é nesses espaços que os agentes de transferência 

defendem e legitimam práticas: 

 

Nesses eventos, os agentes de transferência defendem modelos e práticas, que 

são legitimados por meio de prêmios e outras formas de reconhecimento. Os 

agentes mobilizam recursos para a implementação da política, redes são 

estabelecidas, princípios são discutidos e negociados, documentos de 

cooperação são assinados e importantes declarações são feitas (OLIVEIRA & 

PAL, 2018, p. 207). 

 

 Nesse sentido, o Diálogo Brasil-África e o então presidente Lula foram arena e agente, 

respectivamente, muito importantes para a transferência do PMAI para os países parceiros. No 

discurso de abertura do evento, Lula falou da posição do Brasil enquanto doador, e não mais 

enquanto recipiendário, mencionou o protagonismo que o BNDES teria no financiamento dos 

dez projetos prometidos na ocasião (lembrando que o governo brasileiro já havia custeado as 

vindas das delegações africanas para o evento) e assinou um documento junto com os 

 
62 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Kinshasa para o MRE em Abril de 2011. 
63 Telegrama enviado pela Embaixada Brasileira em Maputo para o MRE em Março de 2011. 
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representantes dos quarenta e cinco países africanos participantes (OBS, 2019). 

 Interessante mencionar que no mesmo dia em que começou o Diálogo Brasil-África, 

inclusive no mesmo local, no Palácio do Itamaraty, Lula foi agraciado pelo Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) da ONU com o título “Campeão Mundial na Luta Contra a Fome”, apenas 

alguns minutos antes de abrir o evento com os países africanos. Essa distinção é entregue 

anualmente a lideranças que se destacam no combate à fome no mundo e já tinha sido concedida 

a personalidades como Kofi Annan e Ban Ki-moon (G1, 2010). 

Não se tratou de uma coincidência, mas de um mecanismo para legitimar políticas 

públicas em andamento no Brasil, as quais logo seriam levadas aos líderes africanos como 

soluções para a promoção da segurança alimentar e para o combate à fome. 

 Na programação do Diálogo Brasil-África também constou visita à edição de 2010 da 

AgroBrasília, a Feira Internacional dos Cerrados, na qual muitas das empresas que viriam a 

participar do PMAI tiveram a oportunidade de expor seus produtos (AGROBRASÍLIA, 2019). 

Ao enviar o convite aos países africanos, o então ministro Celso Amorim afirmou que, durante 

o encontro, seria possível visitar a feira agropecuária local, a AgroBrasília, na qual haveria a 

“oportunidade para encontros bilaterais com contrapartes brasileiras” (BRASEMB-MRE, 2010, 

Arquivo do Itamaraty, online)64. Isso significa que o governo brasileiro colocou os governos 

africanos em contato com potenciais investidores quando da realização do Diálogo Brasil-

África para Segurança Alimentar. 

Curioso notar que também nesses espaços podem se apresentar os primeiros focos da 

resistência à transferência, geralmente sob a forma de militância de movimentos sociais 

(OLIVEIRA & PAL, 2018), o que não aconteceu no Diálogo Brasil-África em especial, embora 

a sociedade civil tenha participado dele. No caso do PMAI, a resistência à transferência não 

veio de fora, como aconteceu com o ProSavana, mas de dentro, dos próprios atores envolvidos 

com a implementação do programa. 

Antes dos estudos revisórios da literatura, o peso de eventos como esse seria pequeno em 

todo um processo de transferência de política entre países. 

  

3.4.4. A Tradução do PMAI pelo Governo Moçambicano 

 Até pelos menos a década de 1980, políticas públicas projetadas nos países do Norte 

foram consideradas modelos para os países do Sul em virtude de cinco fatores - a) a ação dos 

doadores nas estratégias de cooperação para o desenvolvimento, b) a dependência em relação 

 
64 Telegrama enviado pela SERE a todas as embaixadas brasileiras na África em Março de 2010. 
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aos países do Norte global, c) as relações coloniais do passado, d) o desejo de obter 

reconhecimento e de mostrar que suas instituições se assemelham às dos países do Norte e e) 

as imposições feitas por organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional durante a execução de programas de recuperação econômica nos países do Sul 

(OLIVEIRA & PAL, 2018). 

 A partir dos anos 1990, com a percepção de que o arranjo Norte-Sul não vinha surtindo 

os efeitos desejados, o Sul se virou para o próprio Sul em busca de ajuda, o que acabou fazendo 

surgir os arranjos Sul-Sul, o que não significava, porém, que as políticas transferidas do Sul 

para o Sul não precisassem mais de tradução quando chegassem aos países recipiendários. Essas 

políticas não só passavam pela tradução nos países de destino como também eram traduzidas 

conforme as narrativas e os interesses que lá prevaleciam. 

 Sobre isso, Oliveira e Pal (2016) argumentam que: 

 

Nesse sentido, ações de combate à fome podem variar, incluindo, por um lado, 

a implementação de políticas destinadas à agricultura familiar, agricultura 

urbana, segurança alimentar, emancipação da soberania alimentar dos 

cidadãos e, por outro, estratégias de “revolução verde”, promoção de 

produções agrícolas baseadas no lucro, que beneficia as corporações 

internacionais. Narrativas diferentes são produzidas por agentes que defendem 

certo tipo de política que se encaixa nesses guarda-chuvas de princípios 

(OLIVEIRA & PAL, 2018, p. 210) 

 

 No caso específico do PMAI, houve tradução pelo governo moçambicano conforme as 

diretrizes da política nacional de desenvolvimento agrário, ou seja, a mensagem captada foi a 

de que o caminho para o desenvolvimento agrário e, consequentemente, para a segurança 

alimentar e o fim da fome, passava necessariamente pela mecanização agrária. Na verdade, essa 

já era a ideia do governo moçambicano antes mesmo de importar o PMAI, de modo que já não 

existia muito espaço para traduções diferentes. 

 Em 2014, antes da chegada os tratores a Moçambique, uma delegação do então MDA foi 

a Maputo e, em reunião com autoridades do então MINAG e do FDA, foram informados de 

que, no país, o PMAI estaria sendo chamado de “Programa de Mecanização Agrária em 

Moçambique” e que seria um dos grandes pilares dos próximo plano quinquenal do governo 

moçambicano. 

 Vale dizer que a mecanização agrária não constou como um dos pilares do Plano 

Quinquenal de 2015 a 2019, que na verdade estabeleceu como prioridades as três seguintes - a) 

a garantia do Estado de direito democrático, boa governação e descentralização, b) a promoção 
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do ambiente macroeconómico equilibrado e sustentável e c) o reforço da cooperação 

internacional. 

Mas o PEDSA estabeleceu como primeiro pilar a produtividade agrária, ou seja, o 

aumento da produtividade, da produção e da competitividade na agricultura através: 

 

[…] da implementação da política e da estratégia e da criação um ambiente 

conducente a atrair o setor privado para a produção e importação de máquinas 

e equipamentos agrícolas, incluindo os destinados à tração animal, 

aumentando assim a disponibilidade de tecnologias de baixo uso de mão-de-

obra (PEDSA, 2011, p. 39). 

 

 O PEDSA não faz menção específica a tipos de máquina. E embora tenha havido, entre 

os técnicos moçambicanos, divergências sobre a aplicabilidade de tratores e de matracas, o 

PROAGRI também buscou promover a mecanização agrária através de tratores. É possível 

dizer que, de forma geral, e não apenas em Moçambique, o problema no uso de tratores não se 

relaciona ao tamanho das lavouras, conforme apontado por técnicos, que argumentaram que as 

machambas seriam demasiado pequenas para justificar o uso de máquinas tão sofisticadas, mas 

o problema se refere antes ao preço pago pelos agricultores para se ter acesso a essas máquinas. 

 Após a missão de avaliação do PMAI nos países africanos, a SEAD relatou que, no 

tocante aos tratores, muitos agricultores acabaram tendo acesso a essas máquinas por um preço 

já praticado no mercado, ainda que por meio de cooperativas, e concluiu que, mesmo que o 

programa não se tenha firmado como um benefício direto ao agricultor familiar, aumentou a 

capacidade total de mecanização do país e acabou por atingir o agricultor familiar de maneira 

indireta65. 

 Como já discutido aqui, aumentar a capacidade total de mecanização do país é uma 

estratégia que pouco beneficia o pequeno agricultor e o torna menos competitivo quando 

comparado aos que podem custear o uso de tratores, uma vez que, sem acesso a essas máquinas, 

o problema do acesso ao mercado se intensifica.  

 

 

 

 

 

 

 
65 Telegrama enviado pela SERE para a Embaixada Brasileira em Harare em Dezembro de 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para concluir, cabe destacar a contribuição desse estudo, que reside na diferenciação entre 

transferência e implementação. A literatura em que se baseia essa pesquisa nasceu tratando 

apenas do fenômeno da transferência para, em avanços recentes, começar a discutir o fenômeno 

da implementação. Essa tese trata transferência e implementação como fenômenos associados, 

porém distintos, e essa seria sua contribuição para a literatura. 

 Ademais, é possível apontar quatro constatações. Em primeiro lugar, o PMAI em 

Moçambique não impactou significativamente nenhum dos lados envolvidos na cooperação, 

tendo apenas beneficiado uma pequena parcela do setor de maquinário agrícola no Brasil e dos 

pequenos agricultores em Moçambique. 

 Por um lado, apenas duas empresas brasileiras exportaram máquinas e implementos para 

Moçambique (embora cerca de cem companhias estivessem habilitadas no programa) e 

nenhuma delas pode ser considerada empresa de pequeno ou de médio porte, como discursava 

a SEAD acerca dos benefícios para o lado brasileiro, mas empresas de grande porte, já inseridas 

no mercado internacional e detentoras de receitas brutas anuais muito superiores a R$ 600 

milhões, teto previsto pela SEAD inicialmente. 

 Por outro lado, os agricultores familiares moçambicanos não são o grupo mais 

beneficiado pelo programa no país (e sim os gestores dos CSAs) porque não possuem recursos 

para mecanizar suas lavouras e, mesmo quando conseguem fazê-lo, na maioria dos casos, isso 

não os leva além da agricultura de subsistência (o que pode até minimizar a insegurança 

alimentar localmente, mas não proporciona dinamismo à economia local e não contribui com a 

geração de emprego e renda nas comunidades). 

 Em segundo lugar, o PMAI mostrou que, ao contrário do discurso anacrônico da ABC de 

que o que se deve ganhar é apenas prestígio internacional, reconhecimento global ou 

legitimidade na execução de boas práticas, o Brasil pode ir além dessa narrativa de soft power 

e se beneficiar da cooperação sul-sul por meio de ganhos comerciais, embora esses ganhos nem 

sempre sejam para todos. 

Em terceiro lugar, o PMAI esbarrou num problema estrutural determinante para a 

agricultura do país, qual seja, o acesso ao mercado. No caso de Moçambique, não basta pensar 

em políticas públicas para aumentar a produtividade da agricultura familiar, mas também em 

formas de se concretizar o desenvolvimento e de substituir a autossuficiência alimentar, que já 

é um ganho, pela capacidade de produzir em escala adequada para gerar bem estar econômico 
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e, quem sabe, para promover a integração do setor à economia global. 

 Em quarto lugar, o campo de estudos sobre transferência e implementação de políticas 

públicas é amplo, podendo incluir as pesquisas sobre cooperação internacional, e encontrou 

novo terreno a partir das investigações mais recentes, sobretudo de pesquisadores brasileiros, 

que indicaram novas fronteiras de pesquisa. 

Nesse sentido, essa tese toma a liberdade de indicar outra fronteira de pesquisa, não tão 

ligada à literatura sobre transferência de políticas entre países em si (talvez à fronteira sobre o 

setor privado), mas à literatura sobre cooperação sul-sul, qual seja, a demanda dos países 

recipiendários por iniciativas de cooperação vinculadas a investimentos privados. 

Essa nova fronteira poderia explorar, por exemplo, o novo papel que deveria ter a ABC 

num contexto em que, pelo menos na política para a África, o princípio de não vinculação a fins 

comerciais parece ter perdido sentido ou poderia explorar ainda casos de cooperação sul-sul em 

que os interesses comerciais do país doador convergem com as necessidades de investimentos 

para o desenvolvimento no país receptor, algo muito recorrente na cooperação sino-africana. 

Enfim, essa tese deixa apenas algumas sugestões para estudos vindouros. 

Por fim, é digno de destaque o fato de que o PMAI se encontra estagnado desde 2017. O 

que começou como uma sanção em virtude de débitos decorrentes de outras situações, como no 

caso de Moçambique, ou de um entrave por conta de burocracias, como no caso do Quênia, 

simboliza hoje uma barreira político-ideológica que enxerga a cooperação sul-sul como 

dispensável para um Brasil que tem como norte em política externa “libertar o Itamaraty das 

relações internacionais com viés ideológico a que foi submetido nos últimos anos”, conforme 

expressou Jair Bolsonaro em seu discurso de vitória.  

 Essa afirmação, que denota certa ingenuidade, representa aqueles que acreditam que a 

cooperação Brasil-África é desinteressada do lado brasileiro e passiva do lado africano, sem 

ganhos concretos para o Brasil e desmedidamente gentil com uma África extremamente exótica 

e às margens da economia global, quando esse tipo de relação assimétrica raramente se verifica. 

Essa afirmação, além de equivocada, também ignora o fato de que, no discurso, o Brasil 

e os países africanos podem sim ter muitos laços históricos, políticos, ideológicos e de amizade, 

mas que, na prática, o que realmente tem pautado essa aproximação são os interesses comerciais 

de ambos os lados. 

À guisa de conclusão, cumpre trazer uma provocação, que talvez careça ainda de mais 

reflexão, a de que a cooperação brasileira não deveria mesmo se associar a um discurso que 

julgue o capitalismo como a forma mais adequada de se superar o subdesenvolvimento, mas 
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tampouco deveria demonizá-lo a ponto de desvinculá-lo completamente das estratégias 

brasileiras para a África quando o próprio continente anseia por isso. 
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ANEXO I - Programação da Pesquisa de Campo 

 

Dia 
Horári

o 
Evento Local Entrevistado Objetivo 

22/07 18h45 Voo para Maputo - Maputo - - - 

23/07 

10h45 Chegada a Maputo - Maputo - 

- - 
12h00 Check In no Hotel 

Hotel Maputo 

Avenida Ho Chi Min, 110, 

Maputo - Maputo 

24/07 

08h00 
Visita ao CPSA do Distrito de 

Moamba 

Zona Rural do Distrito de 

Moamba 
Maria Bamo 

Investigar o uso das máquinas naquele 

distrito 

14h00 
Entrevista com o proprietário 

da SOTEMA 

Avenida de Moçambique, 

4.524, Maputo - Maputo 

Júlio Simões 

Gonçalves 

Investigar o papel da SOTEMA na 

implementação do PNMA 

25/07 

09h00 
Entrevista com o Chefe do 

Departamento de Agropecuária 

Rua Joe Slovo, 102, Maputo 

- Maputo. 

Pedro 

Zangarote 

Investigar o desenho da política de 

mecanização agrária moçambicana 

14h00 
Entrevista com o Diretor 

Adjunto do FDA 

Abdul César 

Mussuale 

Investigar o processo de implementação do 

PMAI através do PNMA 

26/07 

10h00 

Entrevista com o responsável 

pelo Setor de Cooperação da 

Embaixada do Brasil em 

Moçambique 

Avenida Kenneth Kaunda, 

S/N, Maputo - Maputo 
Felipe Lemos 

Investigar o peso da cooperação técnica no 

PMAI 

14h00 
Entrevista com um pesquisador 

do IESE 

1375 Avenida Tomás 

Nduda, 1.375, Maputo - 

Maputo 

Sérgio 

Chichava 

Investigar a participação dos think tanks 

moçambicanos na cooperação de 

Moçambique com outros países 
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27/07 08h00 

Visita à Casa do Gaiato (obra 

assistencial que recebeu tratores 

do FDA) 

Zona Rural de Boane Irmã Quitéria 
Investigar o uso das máquinas naquele 

distrito 

28/07 Livre - - - - 

29/07 

08h00 Voo para Chimoio - Manica - 

- - 

09h35 Chegada a Chimoio - Manica - 

13h00 Check In no Hotel 

Hotel Castelo Branco 

Rua Sussundenga, Bairro 25 

de Junho 

C.P. 295 Chimoio - Manica 

30/07 

09h00 
Entrevista com o Delegado do 

FDA da Região Centro 
A Confirmar 

Adelino 

Guimino  

Investigar o impacto do PNMA na região 

centro do país 

10h00 
Visita ao CPSA do Distrito de 

Sussudenga 
Zona Rural de Sussudenga Cooperativa 

Investigar o uso das máquinas naquele 

distrito 

22h00 Viagem de ônibus a Tete - Tete - - - 

31/07 

09h00 

Entrevista com um técnico da 

Agência de Desenvolvimento 

do Vale do Zambeze 

A Confirmar 
Alcides 

Nhamatate 

Investigar o peso de atores locais na 

implementação do PNMA 

10h00 
Entrevista com o coordenador 

do PROAGRI 
A Confirmar 

Adamus 

Cebola 

Investigar a implementação do PROAGRI 

em Moçambique 

13h00 Check In no Hotel 

Hotel Natura Tete 

Estrada da 

Zâmbia, Matundo - Tete. 

- - 

01/08 

13h25 Voo para Nampula - Nampula - 

- - 

19h10 Chegada a Nampula - Nampula - 

20h00 Check In no Hotel 

Hotel Girassol Nampula 

Avenida Eduardo 

Mondlane, 326, Nampula - 

Nampula 

02/08 08h00 
Viagem de Carro a Ribáue para 

visita ao CPSA do distrito 
Zona Rural de Ribáue Ângelo 

Investigar o uso das máquinas naquele 

distrito e acompanhar um plantio 
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03/08 

08h00 
Viagem de volta a Nampula - 

Nampula 
- - - 

14h00 
Entrevista com o Delegado do 

FDA da Região Norte 

Rua da Beira, 12, Bairro 

Muhaivire, Nampula - 

Nampula 

Santos 

Damásio 

Investigar o impacto do PNMA na região 

norte do país 

19h50 Voo para Maputo - Maputo - - - 

22h00 Chegada a Maputo - Maputo - - - 

23h00 Check In no Hotel 

Hotel Maputo 

Avenida Ho Chi Min, 110, 

Maputo - Maputo 

- - 

04/08 07h30 Voo para Guarulhos - - - 

05/08 16h30 Chegada a Guarulhos - - - 
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ANEXO II - Mapa Ilustrativo da Pesquisa de Campo 

 

 
 

     Províncias visitadas - Maputo, Manica, Tete e Nampula. 
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ANEXO III - Roteiros de Entrevistas 

 

SOTEMA 

01. Qual é o papel da SOTEMA no PMAI/PNMA? 

02. Desde quando a SOTEMA atua no PMAI/PNMA? 

03. Quais os principais desafios da SOTEMA no que diz respeito ao PMAI/PNMA? 

04. A SEAD chama a SOTEMA de representante das empresas brasileiras, mas a SOTEMA é 

moçambicana. Quem de fato contratou a SOTEMA, o governo brasileiro ou o governo 

moçambicano? 

05. A SOTEMA atende a todo o território moçambicano, oferecendo recursos técnicos e 

humanos? 

06. A SEAD identificou como problema o fato da SOTEMA atender a todo o território 

moçambicano sozinha. A SOTEMA vê isso como problema? 

07. As empresas brasileiras prestam adequadamente os serviços de pós-venda? 

08. Como a SOTEMA avalia o PMAI até o momento? 

09. Como a SOTEMA avalia o PNMA em Moçambique até o presente momento? 

10. A SOTEMA considera que, no Brasil, o PMAI tem caráter business-driven, ou seja, foi 

pensado com interesse comercial, para beneficiar a indústria brasileira de maquinário agrícola? 

 

ABDUL CÉSAR MUSSUALE 

01. Como funciona o PNMA, ou seja, quem compõe os CSAs (gestores, operadores, 

extensionistas etc.) e como os CSAs repassam o maquinário para a comunidade? 

02. Os CSAs são a base do PNMA. Como o FDA gerencia a abertura dos CSAs, ou seja, quais 

são os critérios para abrir um CSA em Moçambique, para escolher os gestores e a quais CSAs 

é dada maior prioridade quando da distribuição do maquinário, aos privados ou aos públicos? 

03. O FDA entende que a SOTEMA possui capacidade técnica e humana para atender a todo o 

território moçambicano sozinha? 

04. O PNMA tem beneficiado igualmente a todas as regiões de Moçambique? Se não, por que 

isso acontece? 

05. Como o FDA define a quantidade de maquinário que será enviado a cada província? 

06. A quantidade de maquinário importado do Brasil até o momento tem sido suficiente para 

cumprir os propósitos do PNMA? 
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07. Quais os principais desafios do PNMA (falta de conhecimento sobre as máquinas, condições 

climáticas, condições do solo, preço de acesso ao maquinário etc.)? 

08. Como o FDA monitora o impacto do PNMA? 

09. Quantas famílias foram beneficiadas pelo PNMA até o momento? 

10. O governo brasileiro relatou que algumas máquinas haviam sido enviadas a presídios rurais 

ou a entidades beneficentes e, num primeiro momento, descreveu isso como um problema, ao 

que o FDA respondeu que apenas 5% do maquinário haviam sido disponibilizados para outros 

atores. Por que isso foi feito? 

11. O governo brasileiro considerou que o preço final com o maquinário chega ao agricultor 

familiar moçambicano ainda é alto, impossibilitando que os mais carentes tenham acesso a ele. 

Qual público em particular o PNMA pretende beneficiar (pequenos agricultores ou grandes 

produtores)? 

12. Como o FDA lida com a instabilidade militar existente em algumas regiões do país, a 

exemplo do Parque Nacional de Gorongosa, área essencial para o desenvolvimento rural da 

região central, ou seja, é possível levar o PNMA até lá? 

13. Como o FDA avalia o PMAI até o momento? 

14. Como o FDA avalia o PNMA em Moçambique até o presente momento? 

15. Por que o FDA recentemente realocou as delegações regionais, transferindo o escritório da 

Beira para Chimoio? 

16. As delegações regionais alcançam todas as províncias ou o FDA conta com outros órgãos 

para fazer com que os benefícios cheguem àquelas que estão mais longe? 

17. O FDA considera que, no Brasil, o PMAI tem caráter business-driven, ou seja, foi pensado 

com interesse comercial, para beneficiar a indústria brasileira de maquinário agrícola? 

18. Além do Brasil e da Itália, outros países tem firmado acordo de cooperação com 

Moçambique no âmbito da política de mecanização agrária? 

19. Tem sido difícil gerenciar a mão de obra capacitada para lidar com o maquinário (ela fica 

em Moçambique, ela ficam nos CSAs que a capacitaram)? 

20. Quais são os números consolidados do PNMA até o momento? 

 

PEDRO ZANGAROTE 

01. Qual é o desenho da política de mecanização agrária moçambicana? 

02. Desde quando Moçambique vem desenvolvendo a política de mecanização agrária? 



115 

 

03. O PNMA é o primeiro programa voltado para a mecanização agrária ou foi antecedido por 

outros? 

04. Como o Departamento de Agropecuária avalia o PMAI até o momento? 

05. Como o Departamento de Agropecuária avalia o PNMA em Moçambique até o presente 

momento? 

06. Quais são os números consolidados do PNMA até o presente momento? 

07. Quais os principais desafios da política de mecanização agrária? 

08. As delegações regionais alcançam todas as províncias ou o FDA conta com outros órgãos 

para fazer com que a mecanização agrária chegue àquelas que estão mais longe? 

09. O FDA considera que, no Brasil, o PMAI tem caráter business-driven, ou seja, foi pensado 

com interesse comercial, para beneficiar a indústria brasileira de maquinário agrícola? 

10. Quem mais tem se beneficiado do PNMA, os pequenos agricultores ou os grandes 

produtores? 

11. Qual é o desenho da cadeia produtiva agrícola de Moçambique? 

12. Qual é o perfil do agricultor moçambicano? 

 

FELIPE LEMOS 

01. Qual é o papel da Embaixada no PMAI em Moçambique, ou seja, se resume à cooperação 

técnica? 

02. No que consiste a cooperação técnica no caso específico do PMAI em Moçambique? 

03. O PMAI é composto pelos componentes comercial e técnico. Aparentemente, o componente 

comercial recebe mais atenção do que o componente técnico. Por quê? 

04. Você considera que, no Brasil, o PMAI tem caráter business-driven, ou seja, foi pensado 

com interesse comercial, para beneficiar a indústria brasileira de maquinário agrícola, pelo 

menos quando comparado aos demais projetos demand-driven? 

05. Como você avalia o PMAI até o momento, para o Brasil e para Moçambique, ou seja, que 

atores se beneficiaram em cada país? 

06. Você considera que, pela primeira vez, esse projeto de cooperação em especial proporciona 

ganho para ambos os lados, já que o Brasil tem uma contrapartida comercial, ao contrário de 

apenas ganhar prestígio, como geralmente acontece na cooperação com outros países do sul? 
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SÉRGIO CHICHAVA 

01. Em Moçambique, a Academia participa dos debates acerca da política de mecanização 

agrária? Esse debate é socializado e conta com a participação dos próprios agricultores ou da 

sociedade civil? 

02. Mais do que participar dos debates, a Academia participa da implementação das estratégias 

voltadas para a mecanização agrária, tal como o PNMA? 

03. Você considera que, no Brasil, o PMAI tem caráter business-driven, ou seja, foi pensado 

com interesse comercial, para beneficiar a indústria brasileira de maquinário agrícola, pelo 

menos quando comparado aos demais projetos demand-driven? 

04. Como você avalia o PMAI até o momento, para o Brasil e para Moçambique, ou seja, que 

atores se beneficiaram em cada país? 

05. A política de mecanização agrária chega igualmente a todas as regiões do país ou parece 

existir entraves políticos para que isso aconteça? 

06. O governo moçambicano disse estar enviando pessoal para capacitação técnica no Brasil e 

está contando com a ajuda da FGV na parte técnica da implementação do PNMA. Você acha 

que isso não poderia ter sido buscado dentro de Moçambique? 

07. Você acredita que a política moçambicana de desenvolvimento rural funciona? 

08. Depois de programas como o PMAI, onde o caráter business-driven fica tão evidente, ainda 

é possível dizer que os objetivos da cooperação brasileira e chinesa ainda sejam distintos? 

09. Quem mais tem se beneficiado do PNMA, os pequenos agricultores ou os grandes 

produtores? 

10. Quais os principais desafios da política de mecanização agrária? 

11. O PMAI realmente se insere contexto da cooperação sul-sul, conforme afirma os discursos 

de ambos os países, ou seria na verdade uma ferramenta para que grupos específicos, 

nomeadamente os grandes investidores brasileiros ou a indústria brasileira de maquinário 

agrícola, se beneficiem? 

12. A ideia de agricultura familiar é a mesma para o Brasil e para Moçambique? Qual é o perfil 

do agricultor moçambicano? 

 

IRMÃ QUITÉRIA 

01. Como a Casa do Gaiato teve acesso ao maquinário? 

02. Como o maquinário mudou a rotina de trabalho da Casa do Gaiato? 

03. Quais são as principais vantagens do uso do trator? 
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04. Quais são os principais problemas do uso do trator? 

05. O uso do maquinário incrementou a sua produção? 

06. O uso do maquinário incrementou a sua renda? 

07. Qual é o destino dos produtos cultivados? 

08. Vocês sentem necessidade de outras máquinas, além de tratores? 

09. Como vocês tomaram conhecimento do PNMA? 

10. Como vocês lidam com a manutenção do maquinário? 

11. O que é a Casa do Gaiato? 

 

ALCIDES NHAMATATE 

01. Qual é o papel da Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze? 

02. Qual é a importância do Vale do Zambeze para a agricultura moçambicana? 

03. O PNMA tem beneficiado igualmente a todas as regiões de Moçambique? Se não, por que 

isso acontece? 

04. Quais são os principais desafios da mecanização agrária em Moçambique? 

05. Quais são os números consolidados do PNMA no Vale do Zambeze até o momento? 

06. Existe alguma peculiaridade do Vale do Zambeze que deveria ser considerada pelo FDA? 

07. Como é o relacionamento da Agência com os CSAs da região? 

08. Como vocês avaliam o PNMA até o momento? 

 

ADAMOS CEBOLA 

01. Qual é o desenho da política de mecanização agrária moçambicana? 

02. Desde quando Moçambique vem desenvolvendo a política de mecanização agrária? 

03. O PNMA é o primeiro programa voltado para a mecanização agrária ou foi antecedido por 

outros? 

04. Como o senhor avalia o PMAI até o momento? 

05. Como o senhor avalia o PNMA em Moçambique até o presente momento? 

06. Quais são os números consolidados do PNMA até o presente momento? 

07. Quais os principais desafios da política de mecanização agrária? 

08. As delegações regionais alcançam todas as províncias ou o FDA conta com outros órgãos 

para fazer com que a mecanização agrária chegue àquelas que estão mais longe? 

09. O senhor considera que, no Brasil, o PMAI tem caráter business-driven, ou seja, foi pensado 

com interesse comercial, para beneficiar a indústria brasileira de maquinário agrícola? 
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10. Quem mais tem se beneficiado do PNMA, os pequenos agricultores ou os grandes 

produtores? 

11. Qual é o desenho da cadeia produtiva agrícola de Moçambique? 

12. Qual é o perfil do agricultor moçambicano? 

 

DELEGADOS REGIONAIS DO FDA (ADELINO GUIMINO E SANTOS DAMÁSIO) 

01. Como funciona o PNMA, ou seja, quem compõe os CSAs (gestores, operadores, 

extensionistas etc.) e como os CSAs repassam o maquinário para a comunidade? 

02. Os CSAs são a base do PNMA. Como o FDA gerencia a abertura dos CSAs, ou seja, quais 

são os critérios para abrir um CSA em Moçambique, para escolher os gestores e a quais CSAs 

é dada maior prioridade quando da distribuição do maquinário, aos privados ou aos públicos? 

03. O FDA entende que a SOTEMA possui capacidade técnica e humana para atender a todo o 

território moçambicano sozinha? 

04. O PNMA tem beneficiado igualmente a todas as regiões de Moçambique? Se não, por que 

isso acontece? 

05. Como o FDA define a quantidade de maquinário que será enviado a cada província? 

06. A quantidade de maquinário importado do Brasil até o momento tem sido suficiente para 

cumprir os propósitos do PNMA? 

07. Quais os principais desafios do PNMA (falta de conhecimento sobre as máquinas, condições 

climáticas, condições do solo, preço de acesso ao maquinário etc.)? 

08. Como o FDA monitora o impacto do PNMA? 

09. Quantas famílias foram beneficiadas pelo PNMA até o momento? 

10. O governo brasileiro relatou que algumas máquinas haviam sido enviadas a presídios rurais 

ou a entidades beneficentes e, num primeiro momento, descreveu isso como um problema, ao 

que o FDA respondeu que apenas 5% do maquinário haviam sido disponibilizados para outros 

atores. Por que isso foi feito? 

11. O governo brasileiro considerou que o preço final com o maquinário chega ao agricultor 

familiar moçambicano ainda é alto, impossibilitando que os mais carentes tenham acesso a ele. 

Qual público em particular o PNMA pretende beneficiar (pequenos agricultores ou grandes 

produtores)? 

12. Como o FDA lida com a instabilidade militar existente em algumas regiões do país, a 

exemplo do Parque Nacional de Gorongosa, área essencial para o desenvolvimento rural da 

região central, ou seja, é possível levar o PNMA até lá? 
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13. Como o FDA avalia o PMAI até o momento? 

14. Como o FDA avalia o PNMA em Moçambique até o presente momento? 

15. Por que o FDA recentemente realocou as delegações regionais, transferindo o escritório da 

Beira para Chimoio? 

16. As delegações regionais alcançam todas as províncias ou o FDA conta com outros órgãos 

para fazer com que os benefícios cheguem àquelas que estão mais longe? 

17. O FDA considera que, no Brasil, o PMAI tem caráter business-driven, ou seja, foi pensado 

com interesse comercial, para beneficiar a indústria brasileira de maquinário agrícola? 

18. Além do Brasil e da Itália, outros países têm firmado acordo de cooperação com 

Moçambique no âmbito da política de mecanização agrária? 

19. Tem sido difícil gerenciar a mão de obra capacitada para lidar com o maquinário (ela fica 

em Moçambique, ela fica nos CSAs que a capacitaram)? 

20. Quais são os números consolidados do PNMA até o momento? 

21. Existe alguma peculiaridade dessa região em relação às demais, impactante para a 

agricultura? 

20. Como é o relacionamento entre os CSAs da região e essa delegação? 

 

GESTORES DOS CSAs (MOAMBA, SUSSUDENGA E RIBÁUE) 

01. Desde quando esse CPSA funciona? 

02. Quais são os números consolidados desse CPSA (agricultores beneficiados, terra lavrada 

etc.)? 

03. Quais são as principais vantagens do PNMA? 

04. Quais são os principais problemas do PNMA? 

05. O uso do maquinário incrementou a produção da região? 

06. O uso do maquinário incrementou a renda da região? 

07. Se o uso do maquinário aumentou a produção da região, qual é o destino do excedente agora 

(mercado interno)? 

08. Vocês sentem necessidade de outras máquinas, além de tratores? 

09. Como você se tornou gestor desse CPSA? 

10. Como você contratou os serviços dos operadores e dos extensionistas? 

11. Como o CPSA repassa o maquinário aos agricultores? 

12. Existe muita procura por parte dos agricultores? 

13. Quais são os principais itens agrícolas cultivados aqui? 
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14. Quantas máquinas vocês receberam? 

15. Todas as máquinas estão sendo utilizadas? 

16. Como você avalia o PNMA até o momento? 

17. Quem mais tem se beneficiado do PNMA, os pequenos agricultores ou os grandes 

produtores? 

18. A SOTEMA presta algum tipo de ajuda a vocês? Como você avalia a atuação da SOTEMA? 

19. Existe alguma peculiaridade dessa região que deveria ser considerada pelo FDA? 

20. Como é o relacionamento com os demais CPSAs da região? 

 

AGRICULTORES 

01. Você já foi beneficiado pelo PNMA? 

02. Como o PNMA mudou sua rotina de trabalho? 

03. Quais são as principais vantagens do PNMA? 

04. Quais são os principais problemas do PNMA? 

05. Você achou acessíveis os preços cobrados para se ter acesso ao maquinário? 

06. O uso do maquinário incrementou a sua produção? 

07. O uso do maquinário incrementou a sua renda? 

08. Se o uso do maquinário aumentou a sua produção, qual é o destino do excedente agora 

(mercado interno)? 

09. Você sente necessidade de outras máquinas, além de tratores? 

10. Como você soube do PNMA? 

11. Você teve acesso ao maquinário através do CSA, através de aluguel? 

12. Como você avalia a ajuda prestada pelo CSA da sua região? 


