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Resumo
O Brasil e os Estados Unidos mantêm um relacionamento sólido, com cooperação em diversas áreas: comércio, 
segurança, ciência e tecnologia, educação e mais. Ainda assim, o atual nível de intercâmbio nessas áreas não 
chega a refletir a importância estratégica do relacionamento entre as duas maiores democracias e economias do 
Hemisfério Ocidental. A criação de uma organização binacional viria avançar e institucionalizar o relacionamento 
Brasil-EUA promovendo formas inovadoras de pensar e propondo uma abordagem nova, colaborativa e 
transformadora para o desenvolvimento de parcerias.

Introdução
O Brasil e os Estados Unidos mantêm um relacionamento diplomático firme e duradouro que atualmente 
inclui cooperação em assuntos como comércio e investimentos, segurança, tecnologia de defesa, exploração 
espacial, infraestrutura 5G, meio ambiente e educação. Ainda assim, o atual nível de intercâmbio nessas 
áreas não chega a refletir a importância estratégica do relacionamento entre as duas maiores democracias 
e economias do Hemisfério Ocidental. O Brasil e os EUA precisam de uma instituição com a escala e o 
impacto de um German Marshall Fund of the United States (GMF) ou de uma Fundação Luso-Americana 
de Desenvolvimento (FLAD) para aprofundar, catalisar e sustentar parcerias estratégicas entre as suas 
sociedades civis, setores públicos e setores privados. A criação de uma instituição binacional destinada 
a cultivar o relacionamento Brasil-EUA demonstraria a importância que tem um para o outro e abriria 
novas vias de cooperação e colaboração para além das já estabelecidas. Ademais, uma instituição 
binacional Brasil-EUA seria a primeira entidade do gênero a incluir no seu enfoque estratégico temas como 
desenvolvimento sustentável, empreendedorismo e inovação, negócios sociais, investimentos de impacto 
e investimento social corporativo a fim de promover o crescimento econômico, a geração de empregos e o 
incentivo ao desenvolvimento sustentável nos dois países.

https://www.gmfus.org/
https://www.flad.pt/en/
https://www.flad.pt/en/
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A criação de uma organização binacional viria avançar e 
institucionalizar o relacionamento Brasil-EUA promovendo 
formas inovadoras de pensar e propondo uma abordagem nova, 
colaborativa e transformadora para o desenvolvimento de parcerias.

Uma instituição binacional para o Brasil e os EUA iria estimulá-los a estreitar vínculos em nível tanto 
micro quanto macro, desde entidades locais e escolas de ensino fundamental até universidades e governos 
federais. O intercâmbio de saberes especializados e melhores práticas em áreas diversas — incluindo a 
academia, as organizações filantrópicas e a sociedade civil — seria de valor inestimável para desencadear 
efetivo desenvolvimento econômico e elevar o conhecimento das duas populações nos setores pertinentes. 
Além disso, sendo duas potências regionais, o Brasil e os EUA têm capacidade singular para executar 
políticas e pôr em ação programas que causem impacto em escala nacional, regional e mundial. Tal 
instituição reforçaria os laços diplomáticos entre os dois países, permitindo-lhes um posicionamento mais 
assertivo em questões regionais.

Uma organização binacional de primeira categoria, criada em parceria com os governos dos dois países e 
com seus respectivos setores privado e filantrópico, aprofundaria o relacionamento Brasil-EUA e fomentaria 
entre eles uma associação mais colaborativa e frutífera. Visaria a proporcionar aos seus membros e 
parceiros resultados de valor agregado atuando junto a comunidades locais que tivessem experiência e 
conhecimento da região e explorando novas áreas tais como bioeconomia e desenvolvimento sustentável 
para gerar empregos e modernizar o trabalho hoje realizado pelos dois países. Uma tal instituição criaria 
oportunidades para que universidades, firmas de investimentos, entidades privadas e organizações locais 
no Brasil e nos EUA venham a cocriar, coprojetar e coinvestir em programas e projetos de interesse mútuo, 
ao passo que inventam soluções criativas para os principais desafios ao desenvolvimento enfrentados por 
cada um.

Esta síntese apresentará um panorama do relacionamento entre o Brasil e os EUA, identificando as atuais 
áreas de cooperação bilateral, para então justificar a necessidade de uma instituição binacional e dar 
exemplos de organizações semelhantes. Os autores traçarão os contornos gerais da instituição, examinando 
possíveis áreas de cooperação, estruturas de governança e direção e estratégias de captação de recursos.

Uma instituição binacional para o Brasil e os EUA iria estimulá-
los a estreitar vínculos em nível tanto micro quanto macro, desde 
entidades locais e escolas de ensino fundamental até universidades e 
governos federais.

Relações entre o Brasil e os EUA hoje
O Brasil e os EUA colaboram em uma série de questões globais, das quais é o comércio a parte 
mais proeminente. O intenso relacionamento comercial Brasil-EUA alcança o valor anual de 
aproximadamente US$ 100 bilhões, o que faz do Brasil o décimo quarto maior parceiro comercial dos 
EUA, e os EUA o segundo maior do Brasil (dados de 2019). Os EUA são o principal investidor no Brasil, 

https://ustr.gov/countries-regions/americas/brazil
https://ustr.gov/countries-regions/americas/brazil
https://www.state.gov/u-s-relations-with-brazil/
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e os investimentos brasileiros nos EUA cresceram 356% entre 2008 e 2017, atingindo US$ 42,8 bilhões. 
Atualmente, os dois países mantêm intercâmbios profissionais regulares para aprimorar a cooperação em 
comércio e energia e estão explorando a possibilidade de iniciar negociações para um Acordo de Livre 
Comércio (ALC). A retomada do Fórum Empresarial Brasil-EUA e a adoção, em outubro de 2020, de um 
acordo atualizado de cooperação comercial e econômica demonstra o desejo mútuo de aprofundar a 
cooperação econômica bilateral, melhorar a coordenação entre atores públicos e privados e promover a 
prosperidade dos dois países. Sendo ambos, além disso, uma das principais fontes de visitantes um para o 
outro, acordaram recentemente em medidas para facilitar viagens, incluindo a eliminação, pelo Brasil, da 
exigência de visto a turistas americanos, em março de 2019, e a ratificação de um acordo de céus abertos, 
em maio de 2018.

A parceria mantém, ainda, uma cooperação importante na área de defesa, conforme evidenciado pela 
decisão da administração americana de designar o Brasil como “aliado preferencial extra-Otan” dos 
EUA, em 2019, e pela assinatura do acordo bilateral de Projetos de Desenvolvimento de Pesquisa, Teste 
e Avaliação (RDT&E, na sigla em inglês), em março de 2020. O Brasil e os EUA têm longa história de 
cooperação militar e continuam a realizar exercícios conjuntos, a compartilhar melhores práticas e a 
cooperar em esforços pela segurança regional e global, incluindo operações antiterrorismo e antinarcóticos. 
Reuniões de trabalho têm sido feitas periodicamente para discutir a parceria de defesa bilateral. Em 
2019, os dois países selaram o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas Brasil-EUA para proteger tecnologias 
sensíveis americanas tanto espaciais como de defesa e apoiar o lançamento comercial de veículos espaciais 
dos EUA a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, ao que se seguiu um acordo entre as duas agências 
espaciais nacionais. O Brasil foi ainda convidado a assinar os Acordos Artemis da Nasa e a colaborar na 
missão de enviar a primeira mulher à lua em 2024.

A Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e o governo do Brasil também têm 
um relacionamento de longa data, o qual de assistência ao desenvolvimento evoluiu para “parceria 
estratégica”, em 2014, como reconhecimento da capacidade do Brasil para ser mais que simples beneficiário 
de ajuda externa. Hoje, a parceria têm em vista sobretudo a conservação e desenvolvimento sustentável 
da biodiversidade na Amazônia e a assistência técnica trilateral a terceiros países da América Latina 
e da África. Em dezembro de 2017, a USAID/Brasil, em conjunto com doze empresas privadas, lançou 
a Plataforma de Parceria para a Amazônia (PPA), uma plataforma de ação coletiva destinada a promover o 
desenvolvimento sustentável da Bacia Amazônica e conservar-lhe a biodiversidade. Em decorrência dessa 
iniciativa, a PPA criou em 2018 o seu próprio Programa de Aceleração, que desde então já incubou, nelas 
continuando a investir, trinta startups amazônicas.

Por fim, vem crescendo o relacionamento na área da educação. O Brasil é, segundo dados de 2019, a quinta 
maior fonte de estudantes estrangeiros nos EUA. A promoção do intercâmbio cultural e educacional entre 
o Brasil e os EUA fica a cargo de organizações como a Comissão Fulbright, com o suplemento de outras 
organizações binacionais — como a BrazilFoundation, a EducationUSA e a +Unidos — que promovem o 
desenvolvimento profissional e educacional de jovens brasileiros.

Visão geral sobre as relações bilaterais
Os avanços em comércio, segurança, desenvolvimento sustentável e educação referidos acima demonstram 
o compromisso dos dois países com uma parceria firme e significativa. Porém o atual nível do intercâmbio, 
embora já próspero, pode vir a elevar-se ainda mais para refletir a importância estratégica dos laços entre o 
Brasil e os EUA.

https://portal.apexbrasil.com.br/noticia/estudo-aponta-principais-oportunidades-de-investimentos-brasil-eua/
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10447
https://www.brazilcouncil.org/u-s-brazil-ceo-forum-2/
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/october/united-states-and-brazil-update-agreement-trade-and-economic-cooperation-new-protocol-trade-rules
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-designation-federative-republic-brazil-major-non-nato-ally/
https://dod.defense.gov/News/Special-Reports/Videos/?videoid=742317
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/article/brazil-u.s._defense_cooperation.pdf
https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/1796443/us-brazil-defense-officials-look-to-build-on-military-to-military-partnership/
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/brazil/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/2018-INCSR-Vol.-I.pdf
https://www.state.gov/u-s-brazil-technology-safeguards-agreement/
https://br.usembassy.gov/fact-sheet-artemis-accords-united-for-peaceful-exploration-of-deep-space/
https://www.state.gov/u-s-relations-with-brazil/
http://www.ppa.org.br/
https://ppa.org.br/en/
https://br.usembassy.gov/brazil-is-now-the-9th-leading-country-worldwide-sending-students-to-the-united-states/
https://br.usembassy.gov/brazil-is-now-the-9th-leading-country-worldwide-sending-students-to-the-united-states/
https://fulbright.org.br/
https://brazilfoundation.org/
https://educationusa.state.gov/about-educationusa
https://maisunidos.org/en/home-en/
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No passado, quando outros países faziam a mesma transição que o Brasil e deixavam de ser beneficiários 
da ajuda americana para passar a importantes parceiros comerciais e aliados de defesa, os EUA 
institucionalizaram essas relações internacionais e ampliaram o âmbito delas, criando organizações como 
o GMF e a FLAD para promover a colaboração e o intercâmbio econômico, social, cultural, educacional e de 
defesa. Inexiste uma organização assim para catalisar o relacionamento Brasil-EUA. A cooperação nessas 
áreas fundamentais fica dispersa por múltiplas organizações como a Câmara de Comércio Brasil-EUA e a 
BrazilFoundation, que têm mandato mais limitado e níveis variados de coordenação entre si.

São muitíssimos os benefícios de criar uma organização binacional destinada a institucionalizar o 
relacionamento entre o Brasil e os EUA. O estabelecimento de uma entidade permanente — dotada de 
clara missão e estrutura de governança, assim como de mecanismos para promover o desenvolvimento de 
parcerias estratégicas e o intercâmbio de experiências e melhores práticas — conferiria à parceria bilateral 
caráter estável e robusto. Entre suas vantagens mais significativas incluem-se:

 ▪ um órgão central coordenador capaz de, através de uma perspectiva de longo prazo, criar novas parce-
rias intersetoriais entre os programas já existentes; 

 ▪ independência política em relação a qualquer governo, permitindo obter resultados tangíveis a des-
peito de mudanças na esfera política;

 ▪ incorporação da responsabilidade social empresarial em estratégias de investimento, inclusive nas 
áreas de negócios sociais, investimentos sociais privados, desenvolvimento sustentável, investimento 
de impacto, empreendedorismo social e inovação;

 ▪ estreitamento dos vínculos do Brasil com indústrias estratégicas nos EUA, o que reforçaria o processo 
de modernização em curso no setor industrial do Brasil, as reformas econômicas a serem feitas no país 
e as tentativas brasileiras de atrair investimento estrangeiro; e

 ▪ fortalecimento dos objetivos de política externa dos EUA no Hemisfério Ocidental.

Relações assim não apenas estreitariam os laços bilaterais, como preparariam o terreno para uma maior 
coordenação e integração.

Organizações binacionais comparáveis
Existem diversas organizações já estabelecidas que fomentam o intercâmbio e a colaboração entre os EUA e 
seus parceiros. Entre elas figuram o GMF para a Alemanha, a FLAD para Portugal e a Costa Rica United States 
Foundation for Cooperation (CRUSA). A suscinta análise das três organizações, a seguir, pode ser útil para 
determinar como se instituiria uma organização voltada para fortalecer as relações entre o Brasil e os EUA.

Imaginar uma instituição binacional Brasil-EUA

RESUMO
Uma organização binacional Brasil-EUA poderia ser criada mediante uma dotação dos governos dos EUA e do 
Brasil, administrada por um pequeno pessoal binacional e supervisionada por um conselho de administração 
binacional representativo de todo o espectro político. Assim como ocorre com a CRUSA, a FLAD e o GMF, a 
dotação inicial poderia ser suplementada no longo prazo pelo setor privado e filantrópico de ambos os países. 
À semelhança do GMF, este fundo Brasil-EUA poderia ele próprio conceder subvenções ou implementar 
projetos, proporcionando uma estrutura institucional capaz de abarcar todos os programas e atividades em uma 
coordenação intersetorial da parceria — uma coordenação que organizaria seminários, oficinas, conferências, 
treinamento de lideranças e diálogos para discutir soluções aplicáveis a desafios de terceiros países, e ainda 
forneceria recursos a outras iniciativas, inclusive a parcerias já existentes em educação e línguas. 

https://www.gmfus.org/
http://www.flad.pt/en/
https://brazilcham.com/
https://www.brazilfoundation.org/
https://www.thedialogue.org/blogs/2019/06/remaking-us-brazilian-relations-the-odyssey-of-trump-and-bolsonaro/
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German Marshall Fund of the United States (GMF)

Antecedentes: O German Marshall Fund of the United States (GMF) é uma organização apartidária sem fins lucrativos com sede em Washington, D.C., 
e escritórios em toda a Europa. O Fundo foi criado em 1972 com uma dotação do governo alemão. Sua missão é dar continuidade ao trabalho do Plano 
Marshall, dos EUA, aprofundando a cooperação entre os EUA e a Europa, com ênfase em políticas públicas, liderança, sociedade civil e pesquisa.

Programação: A programação do GMF — implementada tanto pelo Fundo como via subvenções a instituições parceiras nos EUA e na Europa — inclui a 
aproximação e entrosamento entre autoridades e partes interessadas, a realização de pesquisas sobre temas-chave e o oferecimento de bolsas de estudos e 
treinamento de liderança a jovens dos países-membros.

Um programa essencial no GMF é o Balkan Trust for Democracy [Fundo Balcânico para a Democracia], parceria público-privada criada em 2003 pelo 
GMF, pela Usaid e pela Charles Stewart Mott Foundation com o objetivo de apoiar a democracia, a boa governança e a integração no sudoeste europeu. 
Áreas prioritárias para o Fundo incluem engajamento cívico, liderança e empoderamento de jovens, prestação de contas e transparência governamental e 
diálogo e reconciliação. 

Estrutura: A liderança executiva do GMF é composta por representantes da Europa e dos EUA, com um Conselho de Curadores formado principalmente 
por representantes dos EUA. Além da dotação inicial concedida pelo governo alemão, a instituição recebe atualmente recursos de pessoas físicas, 
fundações, empresas e órgãos públicos europeus e americanos. 

Funções: O GMF é ator central no relacionamento transatlântico. Permite maior coordenação entre os EUA e a Europa e facilita intercâmbios nos níveis 
regional e internacional. Em acréscimo às atividades já mencionadas, o GMF organiza o anual Fórum de Bruxelas, que serve de plataforma para um diálogo 
de alto nível em assuntos que vão desde parcerias de defesa até a competição entre grandes potências.

Costa Rica United States Foundation for Cooperation (CRUSA) 

Antecedentes: A Costa Rica United States Foundation for Cooperation (CRUSA) [Fundação Costa Rica - EUA para a Cooperação] é uma fundação privada, 
binacional e sem fins lucrativos sediada em São José, Costa Rica. Foi instituída por líderes empresariais e políticos costa-riquenhos e norte-americanos 
em 1996, a partir de uma dotação de US$ 47 milhões concedida pela Usaid após o fechamento de seu escritório local naquele ano. A missão da fundação é 
continuar a elevar a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável na Costa Rica. 

Programação: A Crusa já apoiou centenas de projetos na Costa Rica por meio de subvenções, treinamento e troca de informações, trabalhando com 
instituições costa-riquenhas e norte-americanas em três questões principais: mudança climática, filantropia e capital humano. Em 2000, por exemplo, a 
Crusa lançou a Amigos of Costa Rica, organização com sede nos EUA que conecta doadores a organizações sem fins lucrativos certificadas espalhadas por 
toda a Costa Rica. 

Estrutura: O conselho administrativo da Crusa compõe-se de seis representantes nomeados por um conjunto de líderes políticos costa-riquenhos e a 
Assembleia de Fundadores da fundação. A Assembleia — responsável por preservar o fundo de dotação e assegurar o cumprimento dos objetivos traçados 
— é formada por igual número de cidadãos da Costa Rica e dos EUA. Para suplementar a dotação inicial, que desde então aumentou para US$ 65 milhões, 
a fundação aceita também doações do setor privado dos dois países. 

Funções: A fundação é considerada um ator crucial na parceria EUA-Costa Rica. O diversificado engajamento do governo americano na relação com a 
Costa Rica concentra-se em defesa, resolução de conflitos e segurança. A Crusa preenche hiatos identificados na cooperação em questões como educação, 
desenvolvimento, ciência e inovação ao aproximar atores costa-riquenhos e americanos. 

Fundação Luso-Americana de Desenvolvimento (FLAD) 

Antecedentes: A Fundação Luso-Americana de Desenvolvimento (FLAD) é uma organização privada, binacional e sem fins lucrativos sediada em Lisboa, 
Portugal. Foi estabelecida em 1985, com a concessão pelo governo português de uma dotação de US$ 38 milhões, suplementada por recursos dos EUA 
acordados em 1983 na Troca de Notas entre os Estados Unidos e Portugal sobre Apoio Econômico e de Defesa. A missão da fundação é promover o 
desenvolvimento econômico, social e cultural de Portugal e aprofundar as relações com os Estados Unidos. 

Programação: A FLAD apoia uma extensa gama de atividades bilaterais nos Estados Unidos e em Portugal, com enfoque em quatro áreas principais: 1) 
educação, ciência e tecnologia; 2) cultura e herança luso-americana; 3) políticas públicas e reforma administrativa; e 4) sociedade civil e inovação. 

Estrutura: O conselho executivo compõe-se de vários representantes dos EUA e de Portugal, nomeados pelo primeiro-ministro português. Para 
suplementar a dotação inicial, a fundação também aceita doações do setor privado de ambos os países. Além disso, a Flad continua a receber recursos do 
Departamento de Estado dos EUA para certas iniciativas de caráter limitado. 

Funções: A FLAD é amplamente reconhecida como ator importante no relacionamento EUA-Portugal, complementando o trabalho da Comissão 
Permanente Bilateral e da Comissão Fulbright EUA-Portugal. A Fundação também é apoiadora ativíssima da comunidade luso-americana nos EUA e provê 
recursos a organizações que apoiem e defendam os interesses luso-americanos. Embora tenha a fundação enfrentado, na década passada, um problema 
mandante/mandatário, com divergências entre lideranças dos dois países quanto ao processo de tomada de decisões, a Flad continua a ser essencial para 
a relação bilateral.
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Um fundo Brasil-EUA poderá atrair outras organizações, como a BrazilFoundation, sediada em Nova 
York, que põe investidores dos EUA e do mundo inteiro em contato com organizações sociais espalhadas 
pelo Brasil. Tal fundo bilateral alavancaria recursos ao atrair capital de organizações internacionais e não 
governamentais (como a Amazon Coalition of Investors e a BrazilFoundation), lideranças políticas (como o 
Congressional Brazil Caucus), filantropos e empresas e demais partes interessadas do setor privado (como 
as reunidas no Fórum Empresarial Brasil-EUA).

Uma organização binacional Brasil-EUA poderia ser criada mediante 
uma dotação dos governos dos EUA e do Brasil, administrada por 
um pequeno pessoal binacional e supervisionada por um conselho de 
administração binacional representativo de todo o espectro político. 

ÁREAS POTENCIAIS DE ENFOQUE
Em diversas áreas poderiam os EUA e o Brasil trabalhar juntos; algumas demandariam um aprofundamento 
dos atuais esforços de colaboração, outras uma abordagem inteiramente nova. Entre estas se incluem 
desenvolvimento ambiental e sustentável, segurança alimentar e desenvolvimento agrícola, educação, 
estabilidade econômica e tecnologia da informação (TI).

Como mencionado atrás, o enfoque principal da parceria do Brasil com a Usaid é o desenvolvimento 
sustentável na Amazônia. Dentro do contexto de uma organização binacional, o Brasil teria oportunidade 
de trabalhar com mais outras entidades americanas dedicadas à questão, como o Earth Innovation 
Institute, e organizações globais, a exemplo da Global Environment Facility. Há também muito espaço 
para colaboração em assuntos como biodiversidade e desmatamento, ambos intimamente ligados ao 
bem-estar da Floresta Amazônica. Embora já haja trabalho em andamento nesse domínio, as agências 
envolvidas carecem de visibilidade e de estrutura para expandir seus esforços. Uma instituição bilateral 
viria fornecer orientação complementar às agências voltadas para essas questões e com elas colaboraria. Por 
exemplo, a instituição poderia criar um fundo de investimento de impacto em biodiversidade para apoiar 
empreendimentos sustentáveis na Amazônia, fortalecendo a capacidade de atuação de cientistas e outros 
que já trabalhem nessas áreas.

Uma segunda área de enfoque seria promover segurança alimentar e nutricional por meio do 
desenvolvimento social. Segundo o IBGE, 36,7% dos domicílios no Brasil em 2017-18 enfrentaram algum 
grau de insegurança alimentar. Embora seja a produção agrícola do Brasil mais do que suficiente para 
alimentar população do país, o limitado acesso econômico a alimentos básicos continua a ser um problema. 
As consequências econômicas da pandemia da Covid-19 vieram acentuar esse desafio: dificultaram a 
muitos brasileiros, especialmente os mais pobres, o acesso a produtos alimentares básicos. O Brasil deu 
passos importantes no sentido de aumentar a segurança alimentar no país ao tirar quase 30 milhões 
de pessoas da pobreza desde 2000, o que levou o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas a 
remover o Brasil do seu mapa da fome em 2014; no entanto, especialistas estimam que a pandemia da 
Covid-19 tenha arrastado consigo aquele mesmo número de brasileiros para níveis abaixo da linha da 
pobreza extrema, aumentando tremendamente o número de pessoas sujeitas à insegurança alimentar. 
Uma instituição binacional se provaria inestimável na missão de ajudar o Brasil a reorganizar o seu setor 
agrícola e impedir que os efeitos remanescentes da Covid-19 anulem as medidas tomadas para combater 
a insegurança alimentar. Sob a alçada da organização binacional, o estabelecimento de uma parceria 

https://brazilfoundation.org/
http://www.amazoninvestor.org/
https://www.brazilcouncil.org/wesupport/congressional-brazil-caucus/
https://legacy.trade.gov/ceo-forum/
https://earthinnovation.org/about/our-mission/
https://earthinnovation.org/about/our-mission/
https://www.thegef.org/about-us
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28896-pof-2017-2018-proporcao-de-domicilios-com-seguranca-alimentar-fica-abaixo-do-resultado-de-2004
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-hunger-feat/specter-of-hunger-rises-in-brazil-as-coronavirus-wrecks-incomes-idUSKCN22320F
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-hunger-feat/specter-of-hunger-rises-in-brazil-as-coronavirus-wrecks-incomes-idUSKCN22320F
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intersetorial estratégica entre empresas privadas e universidades proporcionaria espaço para identificar 
soluções inovadoras em face desses desafios.

Uma terceira área a enfocar seria o ensino superior. O Brasil e os EUA já têm fortes laços educacionais: o 
Brasil enviou o número recorde de 23.675 estudantes universitários para os EUA no ano acadêmico de 2014-
15, e mais de 2 mil alunos norte-americanos vão estudar no Brasil todo ano. Uma organização binacional, 
em colaboração com iniciativas governamentais preexistentes e agências de intercâmbio, haveria de facilitar 
este intercâmbio e elevá-lo de nível. Recorde-se que iniciativas anteriores entre os governos brasileiro 
e americano destinadas a desenvolver conhecimento especializado em ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática (Stem, no acrônimo em inglês) penaram para manter-se por dificuldades de financiamento. 
Uma organização binacional seria capaz de estabelecer programas semelhantes visando áreas específicas 
de estudo, tais como Stem ou assuntos internacionais, cujo financiamento sofreria menos entraves 
burocráticos, tornando mais viável para uma instituição externa implementá-los. À semelhança dos esforços 
em segurança alimentar, a organização binacional poderia fomentar uma parceria entre universidades 
e empresas de ciência e tecnologia a fim de desenvolver conhecimento especializado e estimular 
relacionamentos entre estudantes e entre instituições universitárias.

Aprendizado de línguas é outra área em que se poderia aprofundar a colaboração Brasil-EUA. A língua 
portuguesa tem ganhado proeminência em escala global não só graças à dimensão territorial do Brasil, 
como ainda ao aumento da população dos países africanos lusófonos. A par do crescente interesse no 
português, tem aumentado também a demanda por aulas de inglês no Brasil. Dos cerca de 5% de brasileiros 
que falam uma segunda língua, apenas 3% falam inglês. Nos EUA, os imigrantes brasileiros apresentam 
menor chance de ter Proficiência Limitada em Inglês do que a média da população nascida no exterior. Por 
ser o inglês a língua mais falada do mundo, uma maior oferta de aulas de inglês permitiria ao Brasil tirar 
proveitos mais amplos do comércio mundial. Embora já existam programas de idioma — como o Escritório 
Regional de Língua Inglesa (Relo) da embaixada dos EUA em Brasília, o Centro Cultural Anglo-Americano 
(CCAA), no Rio de Janeiro, e o Brasil em Chicago —, um esforço mais direcionado e unificado traria benefícios 
significativos. Um programa pioneiro de idiomas conduzido pela organização binacional serviria de modelo a 
outras instituições de ensino de idiomas, mais ou menos como foi com a FLAD, que abriu uma rede de escolas 
de língua portuguesa nos EUA após o sucesso do seu modelo inicial atrair diversos financiadores.

Além disso, promover mais intercâmbios presenciais entre lideranças dos dois países — na educação 
e também no networking empresarial e na diplomacia — estreitaria os laços entre cidadãos brasileiros 
e americanos. Intercâmbios do gênero fortaleceriam a presença do Brasil no mundo dos negócios 
e permitiriam tanto a brasileiros como a americanos conhecer mais a fundo o ambiente cultural e 
profissional de cada país. Tal troca de experiências entre lideranças, incluindo mentorias e sessões de 
acompanhamento, ganharia em prestígio e atratividade se tivesse cuidadoso desenvolvimento e marketing 
nas mãos de uma competente instituição binacional. O êxito desse programa seria facilmente quantificado 
e avaliado com base tanto na contribuição trazida para o processo de formulação de políticas de cada país, 
quanto na evolução alcançada pelos participantes em posição de liderança. Uma iniciativa como essa 
entraria no escopo da já mencionada coordenação intersetorial da parceria. 

O Brasil e os EUA já têm forte parceria no campo da ciência e tecnologia. Colaboraram para criar a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agrícola (Embrapa) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma das principais 
instituições de ensino em ciência e tecnologia aeroespacial no Brasil. Em março de 2020, o Brasil também 
sediou a quinta reunião da Comissão Conjunta Brasil-EUA de Cooperação em Ciência e Tecnologia. Desde 
que passou a vigorar o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas Brasil-EUA, em novembro de 2019, os dois 
países vêm expandindo a cooperação binacional em espaço e aeronáutica, incluindo-se aí a perspectiva 

https://opendoorsdata.org/data/international-students/all-places-of-origin/
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/relaciones-internacionales/programa-internacional/programas-especiales/ciencia-fronteras-1285901161390.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/internacional/noticia/2019-10/africa-have-majority-portuguese-speakers-centurys-end
https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-brazil.html
https://www.migrationpolicy.org/article/brazilian-immigrants-united-states-2017
https://www.csis.org/analysis/english-language-proficiency-and-development
https://www.facebook.com/relobrazil/
https://www.ccaa.com.br/
https://www.brazilinchicago.com/
https://www.state.gov/u-s-brazil-technology-safeguards-agreement/
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de cooperação no programa Artemis da Nasa. Tais exemplos indicam o interesse de ambos os lados em 
continuar cultivando o relacionamento. Essa já positiva conectividade entre órgãos públicos, empresas, 
instituições acadêmicas e ONGs seria intensificada ainda mais por uma organização binacional que priorize 
intercâmbios nas áreas de ciência e tecnologia.

Sendo as duas maiores democracias e economias do Hemisfério Ocidental, o Brasil e os EUA exercem 
significativa influência na cooperação regional. Uma organização binacional viria proporcionar aos dois a 
plataforma ideal para discussões exploratórias, que permitissem interações mais francas e abertas. Além 
disso, os dois países já se aparceiraram em assuntos trilaterais, auxiliando países em desenvolvimento a 
combater a insegurança alimentar, o trabalho infantil e forçado e o narcotráfico. Incumbir essa missão a 
uma organização binacional — e expandir o âmbito da própria missão para além das medidas e atribuições 
estritamente governamentais — aumentaria muitíssimo a capacidade total de trabalho dos dois países 
tanto em âmbito regional como em mundial.

O Brasil atualmente busca aderir à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
da qual os EUA já fazem parte. Uma organização binacional promoveria uma cooperação mais próxima 
entre os dois países para ajudar o Brasil a alcançar os marcos econômicos exigidos para adesão à OCDE, e 
viria demonstrar ainda mais a aspiração do Brasil a contribuir para o progresso econômico global.

Finalmente, no que as cadeias de suprimento globais vão começando a mudar da Ásia para a América 
Latina por efeito da pandemia da Covid-19, o Brasil tem diante de si uma oportunidade única para atrair 
diversos novos investidores. Uma organização formada por representantes dos setores público e privado 
se encontraria bem posicionada para discutir como transitar por essas novas rotas comerciais e novos 
mercados, e colocaria o Brasil numa posição muito mais forte tanto do ponto de vista econômico quanto 
diplomático. O Brasil vem-se tornando mais atraente para o investimento estrangeiro e causando a 
realocação de cadeias de suprimento em virtude de avanços potenciais tais como a reforma econômica 
interna, a possível adesão à OCDE, as oportunidades apresentadas pela tecnologia 5G, o acordo comercial 
Mercosul–EU e mais o acordo comercial Brasil-EUA — todos os temas já em discussão entre os dois 
países. Para os EUA, um Brasil fortalecido economicamente seria também um parceiro mais forte na arena 
econômica global, o que significaria mais comércio na região e maior segurança nacional para os EUA.

PROPOSTA DE GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL
Para ser uma instituição duradoura capaz de atravessar mudanças, esta organização 
binacional deve criar e implementar uma estrutura de governança que reflita com exatidão o 
posicionamento tanto do Brasil como dos EUA. Deve operar com processos ágeis, transparentes 

e eficientes; contar com a devida representatividade dos diversos setores de ambos os países; e visar a 
agregar valor a todos os seus membros e parceiros. 

Para ser confiável e sustentável, deve assegurar uma satisfatória representatividade de todo o espectro 
político brasileiro e americano, com o quê poderá sobreviver a mudanças na esfera do poder político e 
demonstrar sua parcial independência tanto de governos como de agendas político-partidárias. Embora 
representantes políticos viessem a fazer parte da instituição, mecanismos claros de prestação de contas e 
transparência, bem como um conselho administrativo independente, iriam mantê-la apartidária e livre de 
influências políticas. E também os setores privado e filantrópico deveriam estar representados nela — já 
que seriam os prováveis financiadores iniciais dela, em boa parte —, e ainda, por fim, a sociedade civil, 
cujas organizações poderiam, além de servir aos setores filantrópico, privado e público como instrumento 
de prestação de contas, ajudar a dar-lhes uma perspectiva mais realista do trabalho que precisa ser feito no 
nível micro.

https://www.usaid.gov/brazil/our-work/trilateral-cooperation
https://thehill.com/opinion/international/522024-brazils-oecd-candidacy-is-best-chance-for-reform


Daniel F. Runde and Arianna Kohan  |  9

A igual representatividade do Brasil e dos EUA deveria ser objetivo da organização, podendo esta condição 
vir a ser considerada inegociável; cada gestão há de contar com contribuições equivalentes de brasileiros 
e de americanos para evitar discussões unilaterais, que representem vantagens desproporcionais para um 
lado. Neste espírito, a organização deveria ter sedes nos dois países. O local nos EUA podia ser Washington, 
D.C., para facilitar o acesso de representantes políticos americanos e brasileiros, interessados internacionais 
e organizações filantrópicas pertinentes. Já o escritório brasileiro podia ter sede em São Paulo, cidade onde 
vivem muitos norte-americanos expatriados. Conforme a organização fosse crescendo, poderiam vir a abrir-
se escritórios em outras localidades dos dois países, tais como Nova York e Rio de Janeiro.

PROPOSTA DE LIDERANÇA
Uma cuidadosa seleção da liderança é crucial para o êxito da organização. Uma opção seria o 
conselho recrutar um comitê de governança, o que exigiria assegurar representatividade de todo 
o espectro político e incluir atores políticos respeitados. Atores externos também poderiam criar 

um gráfico ilustrando as partes interessadas para mostrar quais setores deveriam incluir-se no modelo de 
liderança da organização.

LIÇÕES APRENDIDAS COM INICIATIVAS SEMELHANTES
É importantíssimo que as atividades da organização sejam efetivamente de país para país, e 
não de governo para governo. Muitos programas implementados por outras organizações já 

caíram vítimas de pressão econômica ou política. Garantir que a liderança e as atividades não se submetam 
a agendas político-partidárias é fundamental para o êxito da instituição e de seus programas. Compor a 
liderança com gente dos mais diversos setores e entidades certificaria não predominar na organização 
nenhuma agenda setorial. Aliás, uma queixa comum entre organizações binacionais similares é que um 
dos lados sentia não receber tratamento justo do outro; daí ser vital que a instituição proposta possua 
uma estrutura de governança neutra, gerida equitativamente por brasileiros e por americanos, sem deixar 
nenhuma das duas partes dominar as discussões.

Iniciativas como o Ciência sem Fronteiras, no Brasil, ou o Programa de Jovens Embaixadores (YAP), 
na Argentina e no Chile, enfrentaram deficiências de financiamento que lhes puseram em risco 
a sobrevivência. A nova organização binacional precisaria instituir estratégias e mecanismos de 
financiamento para assegurar longevidade programática, e deveria considerar a implementação de projetos 
que despertem nos doadores interesse de longo prazo. Tais programas teriam de nascer com um raio 
de ação restrito e crescer com o tempo; programas como o YAP já começaram demasiado grandes e não 
conseguiram manter financiamento para todas as atividades propostas. Estratégias sustentáveis para 
captação de recursos, como incluir afiliação de valor agregado e desenvolver serviços e produtos voltados 
para geração de receita, possibilitariam futura expansão.

Escolher programas com importância de longo prazo para os dois lados — relacionados, por exemplo, a 
meio ambiente, agricultura ou ciência e tecnologia — incentivaria também a independência política da 
organização, tornando suas atividades menos vulneráveis às flutuações do financiamento baseado no 
interesse. Organizações semelhantes tentaram tirar do papel muitas ideias logo de início e acabaram não 
conseguindo sustentar toda a programação. Uma instituição binacional Brasil-EUA deveria começar com 
algumas poucas ideias, e ir escalonando ideias novas passo a passo, para garantir um financiamento estável 
e manter a capacidade de implementar programas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Americana,_S%C3%A3o_Paulo
https://www.um.es/web/ari/movilidad/ciencia-sin-fronteras
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Financiamento para uma instituição Brasil-EUA
Uma instituição binacional Brasil-EUA exigiria financiamento sólido e sustentável tanto no 
primeiro momento como a longo prazo. Abaixo são apresentadas quatro grandes fontes de 
financiamento em potencial, que poderiam desempenhar cada qual um papel distinto no apoio 

à instituição.

GOVERNO DOS EUA
Com um orçamento de mais de US$ 40 bilhões destinado à política externa para o exercício financeiro 
de 2020, o governo dos EUA poderia ser expressiva fonte de recursos para a instituição bilateral, em 
particular no que diz respeito à verba inicial para pôr a programação em marcha. O arrimo do governo 
americano demonstraria também o seu compromisso em aprofundar o relacionamento bilateral e conferiria 
legitimidade à instituição. O Departamento de Estado dos EUA conta com uma série de divisões preparadas 
para supervisionar a destinação de verbas, como o Bureau of Western Hemisphere Affairs (WHA) e o 
Bureau of Economic and Business Affairs (EB), ambos os quais têm firmes parcerias com interessados 
norte-americanos e brasileiros, bem como capacidade para gerir grandes alocações de recursos e garantir a 
continuidade da programação.

O financiamento pelo governo dos EUA não ficaria disponível para uso em tempo breve, dada toda a 
tramitação burocrática necessária para adquiri-lo. Por isso, não deveria o governo americano ser a única 
fonte de capital da instituição.

GOVERNO DO BRASIL
O Brasil é a maior economia do Hemisfério Ocidental depois dos EUA e dispõe de significativos recursos 
humanos e financeiros — incluindo um orçamento vultoso para política externa — que poderiam ser 
usados para apoiar a instituição bilateral. O governo brasileiro poderia vir a complementar a contribuição 
dos EUA para a verba inicial com uma alocação inicial gerida pelo seu competente Ministério das Relações 
Exteriores, conhecido como Itamaraty, junto com outros ministérios que cooperam com os EUA.

Esta dotação dos EUA e do Brasil sustentaria um pequeno pessoal e alguns projetos-piloto com vistas a 
catalisar as iniciativas vindouras e o futuro crescimento da organização. Com o tempo, a equipe viria a usar 
o demonstrado impacto desses projetos iniciais para angariar financiamento adicional sustentado junto a 
fontes não governamentais, como a diáspora brasileira, o setor privado e a filantropia de ambos os países.

Visto que o governo brasileiro, como o americano, há de ater-se aos seus processos burocráticos, também 
não é de esperar que os recursos vindos dele fiquem disponíveis para uso depressa.

FILANTROPIA PRIVADA NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS
Tanto o Brasil como os EUA têm fortes redes de indivíduos e organizações filantrópicas com 
interesse nos temas mencionado acima. A depender das principais áreas enfocadas, existem 
numerosos interessados filantrópicos que poderiam financiar a instituição binacional, cada qual 

em um ou múltiplos temas, seja mediante o financiamento de projetos específicos ou o apoio institucional 
geral. Essas organizações poderiam incluir membros do Conselho Empresarial Brasil-EUA, entre outros. 
Além disso, a instituição poderia alavancar os relacionamentos já existentes que as organizações 
filantrópicas tenham nos dois países.

O financiamento filantrópico é bem mais flexível que o financiamento público, visto não precisar passar 
por todo um processo burocrático antes de se disponibilizar para uso. Sendo assim, para os programas que 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/FY-2020-CBJ-FINAL.pdf
https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-political-affairs/bureau-of-western-hemisphere-affairs/
https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-economic-growth-energy-and-the-environment/bureau-of-economic-and-business-affairs/
https://fonif.org.br/filantropia-no-brasil/
https://www.nptrust.org/philanthropic-resources/charitable-giving-statistics/
https://www.brazilcouncil.org/
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a instituição deseje pôr em ação sem demora, as organizações filantrópicas seriam uma fonte de apoio 
mais interessante.

O SETOR PRIVADO E A DIÁSPORA BRASILEIRA
Por fim, esta projetada instituição binacional se beneficiaria das contribuições de dois contingentes 
brasileiros fundamentais: a diáspora e o setor privado. Os EUA abrigam a maior população de brasileiros 
fora do Brasil; em média, os brasileiros nos EUA são jovens, preparados e com alto nível de renda familiar 
e de participação na força de trabalho. Poderia a população em diáspora, assim, constituir um recurso 
essencial para a instituição, não só com a sua contribuição monetária, mas ainda com a sua contribuição 
de tempo e de conhecimento para atividades como os intercâmbios de liderança e educação. Vale o mesmo 
para o setor privado brasileiro, o qual, segundo as previsões, impulsionará a recuperação brasileira da 
pandemia da Covid-19, tornando o Brasil mais importante do que nunca. Seria portanto crucial que a 
instituição procurasse envolver essas empresas, tirando partido dos recursos financeiros disponíveis nos 
setores mais fortes do Brasil, em particular o de telecomunicações e o de energia.

Juntamente com pessoas físicas e organizações filantrópicas, o setor privado e a diáspora brasileira 
contribuiriam para assegurar o êxito de longo prazo da instituição, expandindo a escala e abrangência das 
primeiras iniciativas. Por serem fontes de financiamento mais flexíveis do que verbas públicas, devem ser 
consideradas para programas que requeiram implementação rápida. Tal diversidade de fontes financiadoras 
sustentaria a criação, a manutenção e o crescimento da organização, ajudando a realizar todo o potencial do 
relacionamento Brasil-EUA.

Conclusão
Uma organização binacional viria avançar e institucionalizar o relacionamento Brasil-EUA promovendo 
formas inovadoras de pensar e propondo uma abordagem nova, colaborativa e transformadora para o 
desenvolvimento da parceria. Não só ela beneficiaria os povos dos dois países, como ainda teria impacto 
muito maior no impulsionamento da inovação social, econômica e política em âmbito regional e mundial.

A estrutura proposta nesta síntese deve servir de catalizador para um financiador inicial identificar áreas 
de colaboração e projetos de teste que poderiam então ser apresentados ao governo para demonstrar o 
sucesso programático em maior escala. As decisões sobre a estrutura de liderança e a de financiamento, 
além da escolha das iniciativas-piloto, devem ser tomadas após o mais cuidadoso exame para zelar pela 
independência de pressões econômicas e políticas. Enfocar assuntos de interesse de médio e longo prazo 
para ambos os países promoverá longevidade institucional e garantirá a continuidade do financiamento.

Esta instituição se distinguiria das organizações já existentes em vários sentidos. A sua estrutura 
de governança apoiaria e promoveria uma mentalidade empresarial com uma abordagem eficiente, 
transparente e orientada para resultados tangíveis, assegurando prestação de contas em todos os níveis de 
colaboração. Como instituição apolítica, não seria vitimada pelas mesmas pressões econômicas e políticas 
que acometem outras instituições. A sua estrutura de governança, note-se ainda, deveria ficar codificada 
em um regimento interno para lhe salvaguardar a neutralidade política. Além disso, as projetadas áreas 
de colaboração vão muito além do comércio, que constitui o núcleo de outras instituições; temas como 
desenvolvimento sustentável, investimento de impacto e empreendedorismo social envolveriam diversas 
entidades brasileiras e norte-americanas numa ampla gama de setores. Por fim, a coordenação intersetorial 
da parceria serviria como um eixo de atividades destinado a promover o intercâmbio de ideias e melhores 
práticas, criar oportunidades de desenvolver parcerias importantes entre membros e oferecer produtos e 
serviços para gerar renda para a instituição. 

https://library.brown.edu/create/fivecenturiesofchange/chapters/chapter-9/brazilians-in-the-u-s/
https://www.migrationpolicy.org/article/brazilian-immigrants-united-states-2017
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-29/brazil-economy-chief-says-private-sector-will-propel-recovery
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A importância do relacionamento Brasil-EUA merece maior colaboração nos níveis micro e macro em 
ambos os países. Uma organização binacional possibilitaria uma coordenação mais forte e mais eficiente 
em variados assuntos de importância estratégica para o Brasil e os EUA — e levaria o relacionamento entre 
eles a um novo nível, sem depender de governos.  
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