Painel 4 – Cooperação para o
desenvolvimento da África:
estudos de caso de Brasil e China
O caso da Caixa Econômica Federal
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Banco comercial, social, de desenvolvimento e de poupança
• Empresa 100% pública, concilia a atuação
comercial com a atuação social;
• Exerce um papel fundamental na promoção
do desenvolvimento urbano e da justiça
social no país, contribuindo para melhorar a
qualidade de vida da população,
especialmente a de baixa renda;
• Políticas: Crédito, Relacionamento com
Fornecedores, Marketing, Comunicação,
Ambiental e Patrocínios voltadas à atuação
socialmente responsável;
• Eixos de atuação: banco comercial,
transferência de benefícios, loterias, penhor,
gestão de fundos, executora dos programas
do PAC – Programa de Aceleração do
Crescimento.

Atuação Internacional
¾Início em 2005
¾Eixos: comércio exterior, remessas e cooperação técnica internacional
¾Escritórios de Representação no exterior
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Projetos de Cooperação Técnica Internacional
Marrocos
Promoção Imobiliária e
Experiência em Desenvolvimento
Urbano;

Namíbia - Fase II

Erradicação de Favelas;

Lições de melhores práticas de implementação
de projetos para melhorias de assentamentos e
planejamento de construção de habitações em
solo–cimento;

Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade do Habitat PBQP-H;

Capacitação na construção de habitações em
solo–cimento por meio de mutirão e casa
modelo.

Requalificação de Sítios
Históricos.

Projetos de Cooperação Técnica Internacional
Cabo Verde
Assessoria técnica ao Ministério da
Descentralização, Habitação e Ordenamento
do Território e demais órgãos de apoio de
Cabo Verde na consolidação de
instrumentos de implementação do
“Programa Casa para Todos“;
Elaboração de procedimentos de execução
do Programa "Casa Para Todos”.

São Tomé e Príncipe
Apoio à estruturação e gestão de Fundo de
Desenvolvimento Social, a ser destinado à
habitação de interesse social;
Identificação de metodologias de construção
não-convencionais ajustadas à realidade do
país e estabelecimento de critérios para
estruturação de sua legislação habitacional;
Apoio ao ordenamento territorial do país.

Projetos de Cooperação Técnica Internacional
Moçambique
Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Moçambique
9 Apoio à formulação de proposta de política habitacional;
9 Transferência de metodologias de construção não convencional;
9 Criação de incubadora de empresas;
9 Apoio à elaboração de 5 projetos padrão para a construção de habitação de baixa
renda;
9 Apoio à formulação de metodologia para implementação de Sistema de
Acompanhamento de Custos e Índices da Construção Civil;
9 Apoio ao desenvolvimento e à expansão do Centro Tecnológico de Namialo/Nampula

Apoio ao desenvolvimento urbano de Moçambique
9 Projeto em conjunto com 4 Universidades: USP, Unicamp, UFRJ e
9
9
9
9

9

UFRGS;
Participação do IBGE;
A capacitação e a troca de conhecimento foram a base da cooperação com
Moçambique, garantindo a sustentabilidade dos resultados alcançados;
Houve efetiva participação de técnicos e de comunidades nas fases de
elaboração da política habitacional – quebra de paradigma;
A CAIXA capacitou os técnicos moçambicanos para desenvolverem um sistema
de controle de custo da construção civil, permitindo o acesso para
consulta no SINAPI;
O Brasil, por meio dessa cooperação, equipará um laboratório completo para
que Moçambique faça suas próprias análises de materiais de construção,
em especial, materiais não convencionais (solo-cimento e telhas com adição
de fibras vegetais).

Desafios e Oportunidades
9 A utilização de mecanismos de gestão do conhecimento no âmbito de projetos de
cooperação é um desafio para os parceiros envolvidos – como garantir o registro das
informações geradas pelos países participantes, como integrar projetos e atores, como
compartilhar experiências de modo a garantir a continuidade dos resultados alcançados?
9 A cooperação trilateral apresenta-se, também, como uma nova opção de atuação para a
CAIXA, que já tem um projeto com a Itália em Moçambique;
9 A CAIXA é o único banco brasileiro que presta cooperação, a partir de sua atuação
consolidada no mercado brasileiro, pode agora oferecer todo o seu know-how na gestão
de projetos e na condução de melhores práticas em diversos segmentos (desenvolvimento
urbano, bancarização, implementação de políticas sociais) em países parceiros;
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