
         

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Histórico 
Este artigo sobre eficácia da ajuda e da cooperação para o desenvolvimento foi encomendado 
no final de 2012 pela Equipe Central da Parceria Internacional para a Saúde e Iniciativas 
Relacionadas (IHP+), como preparação para o encontro bienal de equipes do setor da saúde dos 
países da IHP+. Foi elaborado por Catriona Waddington, com dados provenientes da Equipe 

Principal da IHP+ e de equipes da OMS e do Banco Mundial que atuam nos países. Baseou-se 
em estudos de caso existentes sobre ação cooperativa no Paquistão, em Mali e no Nepal para 
ilustrar de que forma o trabalho conjunto e o apoio à liderança governamental podem garantir 
melhores resultados no setor da saúde, embora suas recomendações sejam aplicáveis de 
maneira mais ampla. 
 

Pontos-chave  
Trabalhar em conjunto e apoiar a liderança governamental são dois princípios básicos da 
cooperação eficaz para o desenvolvimento, e podem garantir melhores resultados. Embora 
colocá-los em prática talvez exija um esforço adicional, normalmente existem formas simples 
para dar início ao processo. 
 
Este artigo constata que a ajuda é mais eficaz quando apoia governos no desenvolvimento de 
serviços sustentáveis e em larga escala. Exemplos incluem o programa Trabalhadora da Saúde 
(Lady Health Worker), no Paquistão; o desenvolvimento de uma rede de equipamentos de 
saúde com foco sobre intervenções de saúde materna e infantil de alto impacto, em Mali; e um 
programa no Nepal que fornece atendimento materno gratuito, complementado por incentivo 
monetário às mães e aos provedores de serviços. 
 
A cooperação eficaz para o desenvolvimento não trata apenas de promover a propriedade e a 
liderança governamentais, ou de utilizar sistemas de governo. No entanto, o sucesso dessas 
intervenções dependia da colaboração de parceiros de desenvolvimento e dos governos para 
garantir alinhamento com prioridades e procedimentos da administração pública. Esses estudos 
de caso demonstram que trabalhar com governos oferece a melhor possibilidade de sucesso 
sustentável. Os princípios de eficácia da ajuda não ignoram as deficiências dos sistemas 
governamentais e as complexidades de economias políticas, mas estimulam parceiros a buscar 
oportunidades de trabalho conjunto, visando abordar essas questões de forma colaborativa. 
 
Colocar em prática uma vigorosa responsabilização pelos mecanismos que levam a resultados 
também é um fator importante no sucesso nacional destacado acima. Todos aqueles que 
acessam, fornecem e planejam serviços de saúde, e pagam por tais serviços, devem conhecer os 
responsáveis por eles e como assegurar sua responsabilização – o que é particularmente 
importante em Estados fragilizados. Em países como Libéria e Serra Leoa, os casos analisados 
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demonstram que a ajuda pode ser utilizada para melhorar a governança até mesmo em 
circunstâncias difíceis. 

  
Recomendações 
Com base em experiências realizadas até esta data em diversos países, este artigo constata que 
todos os parceiros de desenvolvimento podem maximizar sua eficácia. Veja como: 
 

1. Lembre-se de que eficácia é uma questão de mentalidade. Questione: que 
oportunidades existem para trabalhar com outros parceiros? 
 

2. Faça uso pleno da variedade de modalidades que promovam a eficácia da ajuda,  
especialmente aquelas que aprimoram a cooperação entre parceiros e minimizam 
encargos evitáveis sobre os governos. 
 

3. Atribua maior poder às equipes e incentive-as a promover e modelar a eficácia da ajuda.  
 

4. Estabeleça metodologias adequadas para monitorar a contribuição, e não a atribuição. 
 

5. Comemore exemplos histórias que trazem boas notícias, e não tenha medo de incluir 
histórias mais complexas sobre como ocorrem mudanças e progressos, assim como o 
papel da ajuda nesses processos.  
 

6. Na medida do possível, utilize o sistema governamental quando este sistema for 
aprovado em teste global de adequação.  

 
Ter uma visão de longo prazo e enfrentar os desafios do trabalho conjunto, visando apoiar 
programas ampliados, sustentáveis, em favor dos pobres, com resultados positivos, é o ponto 
central da eficácia da ajuda. Este artigo mostra por que isso é tão importante e como devemos 
começar.  
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IHP+ In Brief é uma série de textos concisos extraídos de nossas publicações mais relevantes. 
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