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CARLOS MATTOS

Um gesto simples da dona de casa Ione Pereira, de Maringá (PR), tornou-se um símbolo pode-
roso do principal programa social do governo federal. Durante os meses em que o marido ficou
desempregado, ela foi incluída no Programa Bolsa Família e pôde, assim, equilibrar o orçamento
doméstico durante a fase difícil. 

No início de novembro, na esteira do reaquecimento da economia brasileira, o marido voltou a
trabalhar. Dona Ione apressou-se em devolver o cartão que lhe dava direito ao benefício mensal,
p reocupada em permitir que outra família com problemas financeiros pudesse contar com o
mesmo suporte que lhe valera no momento difícil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao saber do gesto da dona de casa, enviou-lhe uma carta
emocionada e afetuosa, cumprimentando-a pelo ato de solidariedade. A carta virou um quadro na
p a rede da casa humilde e o gesto, um estímulo à expansão do programa de transferência de
renda do governo federal.

Como Dona Ione, outras 6,5 milhões de famílias brasileiras recebem o Bolsa Família, um re-
passe mensal que varia de R$ 50,00 a R$ 95,00, dependendo do número de filhos em idade esco-
lar, mas que pode chegar até a R$ 260,00 quando prefeitura, estado e governo federal unificam
seus programas de transferência de renda. 

O programa, que integra as ações do Fome Zero, foi lançado em outubro de 2003, resultado
da fusão e ampliação de outros programas de transferência de renda então existentes – o Bolsa
Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás. As famílias beneficiadas assumem o
compromisso, perante o Estado, de manter os filhos na escola e fora do trabalho infantil, bem
como utilizar regularmente os serviços públicos de saúde, particularmente no tocante à vacinação
dos filhos e ao pré-natal.

O Programa Bolsa Família é prioridade absoluta do govern o
federal e vem-se expandindo rapidamente. Em dezembro de
2003, eram beneficiadas 3,6 milhões de famílias. No intervalo
de um ano, a expansão superou os 80% e contribuiu para
ampliar o acesso dos cidadãos brasileiros a três direitos básicos
e fundamentais: alimentação, saúde e educação.

As metas de expansão continuam ambiciosas. Pretende-se
ampliar a cobertura para 8,7 milhões de famílias até dezem-
bro deste ano, para chegar-se à totalidade das famílias que se
situam abaixo da linha de pobreza ( com renda mensal per
capita inferior a R$ 100,00 ) até o final de 2006. Atualmente,
este contingente é de 11,4 milhões de famílias, mas espera-se
que o ciclo de crescimento econômico do País seja suficiente
para reduzi-lo ao longo dos próximos dois anos.

O programa de transferência de renda do Fome Zero con-

G o v e rno promove a integração de seus diversos pro g r a m a s
sociais, articulando a criação de uma das mais arr o j a d a s
iniciativas de inclusão social do mundo

A GRANDE REDE DE
PROTEÇÃO SOCIAL

DEZEMBRO 2004

A dona de casa Ione Pereira devolveu a bolsa que recebia pelo
programa Bolsa Família, tão logo o marido conseguiu se
empregar
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uma bolsa à família.
Ao lado da expansão do número

de famílias atendidas, foram estabe-
lecidas outras prioridades em torn o
do Bolsa Família, como aprimorar o
c a d a s t ro das famílias pobres e criar
uma rede de fiscalização e controle,
para evitar distorções no destino dos
recursos. Paralelamente, somam-se
esforços para abrir as “portas de
saída” do programa, isto é, criar
condições para que as famílias rom-
pam o círculo vicioso da pobreza e
reconquistem sua autonomia finan-
ceira, exatamente como ocorre u
com Dona Ione.

A lógica das políticas sociais do
governo federal é assegurar a prote-

vestimento adicional de R$ 16 mil,
destinados à elaboração de projetos
produtivos, assistência técnica, cons -
trução de moradias, de cistern a s ,
além de obras de infra-estrutura e
preservação ambiental. 

O Banco do Brasil criou uma sub-
sidiária, o Banco Popular do Brasil,
destinada a democratizar o acesso
aos produtos e serviços bancários,
como parte de um esforço do go-
verno para oferecer financiamento e
crédito a 5 milhões de pequenos
empreendedores no País. 

Ao mesmo tempo, o Ministério
de Minas e Energia implantou o
p rojeto Luz para Todos, cujo obje-
tivo é levar energia elétrica para

gia social brasileira está em sintonia
com a Declaração do Milênio, que
estabeleceu objetivos e metas a
serem alcançados até 2015 para re-
duzir as desigualdades sociais e
entre países.

Desempenho do Brasil nos 
Objetivos do Milênio

O governo brasileiro divulgou em
setembro o relatório de acompanha -
mento dos Objetivos do Milênio. O
documento registra avanços nas oito
á reas abrangidas, mas revela que o
Brasil, em 72º lugar no ranking do
índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), tem muito a realizar nos próxi-
mos anos.6

sumiu cerca de R$ 6 bilhões em
2004 e, dada sua estrutura e objeti-
vos, conta com apoio de organismos
internacionais, como o Banco Intera -
mericano de Desenvolvimento (BID)
e Banco Mundial. Seus efeitos com-
binam-se com outras ações do Fome
Zero (leia reportagem à página 20) e
particularmente com o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil
(Peti), que re t i rou mais de 900 mil
crianças do trabalho, para mantê-las
na escola, mediante pagamento de

ção básica aos setores mais frágeis
da população, garantindo-lhes o
acesso a direitos básicos, enquanto
outros programas buscam criar con-
dições de absorver os excluídos na
vida econômica e comunitária. Os
programas de inclusão têm natureza
econômica ou de capacitação.

Na vertente econômica, o Plano
Nacional de Reforma Agrária assen-
tou, entre janeiro de 2003 e outubro
de 2004, mais de 100 mil famílias. A
cada uma delas corresponde um in-

mais de 12 milhões de pessoas até
2008. O programa pretende elimi-
nar a exclusão elétrica, que se con-
centra nas faixas de baixa renda e
na zona rural.

Em termos de capacitação, mais
de 3,2 milhões de adultos foram al-
fabetizados e mais de 1,5 mil insti-
tuições da sociedade civil se associa-
ram aos esforços do governo em
p rojetos de capacitação e de inclu-
são social, principalmente de gera-
ção de trabalho e renda. A estraté-

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendendo, na ONU, mobilização internacional para erradicar a fome
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bitantes, o que re p resenta uma
queda de 31% em relação ao cená-
rio de 1998. A taxa de mortalidade
está estável e as campanhas de
conscientização e prevenção conti-
nuam intensas. Resultados animado -
res estão sendo colhidos no combate
à dengue. No primeiro semestre de
2004, obteve-se uma redução de
79% dos casos em comparação com
igual período do ano anterior. Além
disto, o orçamento federal prevê in-
vestimentos de R$ 16,2 bilhões na

ampliação das redes de água e es-
goto, de modo a reduzir a incidência
de doenças.

No tocante ao desenvolvimento
sustentável, o Brasil,  que abriga
30% das florestas tropicais do pla-
neta, está empenhado em conter a
exploração indiscriminada de flore s-
tas. Em maio de 2004, foi assinado
decreto que define 900 áreas priori-
tárias para conservação, utilização
sustentável e aproveitamento da bio-
diversidade. Estas áreas somam 248
milhões de hectares da Amazônia,
37 milhões de hectares da caatinga,
74 milhões de hectares do cerrado e
pantanal, 45 milhões de hectares de

Estado e de Governo, em iniciativa
que teve o apoio ativo dos colegas
Jacques Chirac, da França, Ricard o
Lagos, do Chile, José Luis Rodríguez
Z a p a t e ro, da Espanha, e de Kofi
Annan, secretário-geral da ONU.

Ele defendeu, no encontro,  que
“a fome é um problema social que
p recisa, urgentemente, ser enfre n-
tado como um problema político”,
uma vez que a fome “subtrai a dig-
nidade, destrói a auto-estima e viola
o mais fundamental dos direitos hu-
manos: o direito à vida”. Ele re c o r-
dou que a fome dizima 24 mil pes-
soas por dia no mundo e que sem
vontade política para combatê-la, as
Metas do Milênio podem torn a r- s e
letra morta.

Os quatro países que apóiam a
iniciativa apresentaram aos demais
l í d e res relatório técnico no qual su-
g e rem mecanismos para financiar o
combate ao subdesenvolvimento e à
miséria. “O desafio é tão grande que
nos exige humildade para re c o n h e-
cer que não há soluções pro n t a s ,
fórmulas mágicas, e ousadia para
enfrentá-lo com a prioridade e a ur-
gência que os famintos do mundo
reclamam. A pior resposta ao drama
da fome é não dar resposta ne-
nhuma”, disse o presidente brasi-
leiro. O assunto volta à pauta inter-
nacional na Cúpula da ONU sobre a
Declaração do Milênio, em 2005.8

Os Objetivos do Milênio foram
acordados pela Organização das Na -
ções Unidas (ONU) em setembro de
2000, na maior e mais abrangente
reunião  de líderes mundiais já reali-
zada. As 191 nações-membro da
ONU assumiram compromissos que
devem ser implantados gradual-
mente até 2015.

O balanço brasileiro é pro m i s s o r.
Quanto à erradicação da fome, pri-
m e i ro objetivo, o país está próximo
da meta de reduzir pela metade a
parcela da população com renda per

colar pública não chegam ao final
do ensino fundamental.

O terc e i ro objetivo é atingir a
igualdade de gênero e dar mais au-
tonomia às mulheres, eliminando
distorções no acesso ao ensino fun-
damental até 2005 e em todos os
níveis até 2015. A primeira etapa já
está alcançada: as mulheres já são
maioria no ensino médio e superior,
devido à pressão econômica sobre
os homens jovens de iniciar a vida
p rofissional mais cedo. No entanto,
as mulheres ainda são discriminadas
salarialmente no universo pro f i s s i o-
nal, recebendo salários em média
10% menores em relação aos ho-
mens em uma mesma função.

O Brasil também está bem posi-
cionado na redução da mortalidade
infantil, quarto objetivo. Desde mea -
dos da década de 1970, a mortali-

de investimentos em saneamento
básico, no estímulo ao aleitamento
materno e em investimentos no sis-
tema de saúde.

A saúde materna, quinto obje-
tivo, está conectada à saúde infantil
e também à concepção do Programa
Bolsa Família, que estabelece como
contrapartida à concessão de benefí-
cios a freqüência da mulher aos cen -
tros de saúde, para controle regular
de enfermidades e acompanha-
mento pré-natal. Os dados oficiais
indicam que, em 2002, registraram-
se 75,3 óbitos maternos a cada 100
mil partos. 

Ainda no campo da saúde, o ob-
jetivo de reduzir a incidência de
Aids, malária e outras enfermidades
endêmicas apresenta bons re s u l t a-
dos. Em 2002, havia 12,8 casos de
infecção por HIV a cada 100 mil ha-

Informática: ferramenta para democratizar
o acesso à informação

capita menor do que US$ 1,00 por
dia. O Fome Zero e, particularmente,
o Bolsa Família estão contribuindo
para a melhoria deste indicador e
também para a redução da desnutri -
ção em crianças com até cinco anos
de idade.

O segundo objetivo, de universa-
lizar o ensino fundamental, está
quase atingido. Conforme dados do
IBGE, 97,2% das crianças em idade
de frequentar o ensino fundamental
estão matriculadas na escola. O ín-
dice de freqüência varia de acord o
com a renda familiar. Entre os 10%
mais pobres da população, 94,8%
das crianças freqüentam escola.
Entre os 10% mais ricos, o índice de
f reqüência é de 99,5%. Um desta-
que na área educacional é a univer-
salização da merenda e seu enrique-
cimento nutricional, para assegurar a

saúde dos estudantes, principal-
mente entre os mais carentes. Um
n ú m e ro crescente de escolas abre
suas portas nos horários de serviço
da merenda, para que os irmãos dos
alunos carentes matriculados na es-
cola também possam se alimentar.

O grande desafio na área educa-
cional não é quantitativo, mas quali-
tativo. O debate entre governo e es-
pecialistas está concentrado na qua-
lidade do ensino e no controle da
evasão. Cerca de um quarto dos es-
tudantes que ingressam na rede es-

dade na faixa de zero a cinco anos e
mortalidade infantil (com menos de
um ano) vem declinando acelerada-
mente. Em 1990, para cada mil nas-
cidos vivos, 53,7 morriam antes de
completar cinco anos. Em 2002, este
número caiu para 33,7 – uma redu-
ção de 37,2%. Já entre crianças me -
nores de um ano, a queda foi ainda
mais expressiva, de 42,1%, baixando
de 48 para 27,8 óbitos entre mil
nascidos vivos. O objetivo de chegar
a 2015 com uma taxa de 17,9 óbi-
tos por mil dependerá da maturação

Mata Atlântica e campos sulinos,
além de 109 milhões de hectares na
zona costeira marinha. 

O oitavo e último objetivo diz res-
peito à inserção e convivência entre
as nações, em busca do desenvolvi-
mento e da difusão tecnológica. O
p residente Luiz Inácio Lula da Silva
tem-se posicionado como um incen-
tivador do comércio e da coopera-
ção internacionais, bem como de
uma articulação de grande enverga-
dura para combater a fome em es-
cala mundial. 

Em setembro de 2004, o pre s i-
dente brasileiro presidiu reunião em
Nova York com mais de 50 chefes de

O atendimento à criança e investimentos
em saúde: dois dos focos do programa
social brasileiro
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Deputado federal e ex-prefeito de
Belo Horizonte, o advogado Patrus
Ananias tem uma extensa folha cor-
rida na defesa de causas sindicais,
trabalhistas e na assessorias a asso-
ciações comunitárias, pastorais e
movimentos sociais.

Hoje, à frente do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, Patrus Ananias trata de colo-
car em curso políticas sociais “para
promover o grande encontro do Bra-
sil consigo mesmo”, como diz, refe-
rindo-se à implantação de pro g r a-
mas inovadores, como o Fome Zero,
o Bolsa Família, de Erradicação do
Trabalho Infantil e tantos outros. Ob-
jeto de recursos da ordem de R$ 14
bilhões, estas ações concorrem para
erradicar a fome, melhorar a distri-
buição de renda, reduzir injustiças
sociais, contribuindo, assim, para
construir um país mais decente. 

Nesta entrevista, o ministro avalia
as políticas sociais do governo fede-
ral e destaca a prioridade de conci-
liar desenvolvimento econômico com
justiça social.

Brasil Marca de Excelência –
Quais as principais conquistas do go-
verno do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva no terreno social?

M i n i s t ro Patrus Ananias – O
governo do presidente Lula transfor-
mou a execução das políticas sociais
não apenas em termos quantitativos,
mas principalmente em termos qua-
litativos. Pela primeira vez na história
do Brasil, tivemos um presidente da
República que colocou, entre outros
temas sociais relevantes, a questão

da segurança alimentar, o direito à
alimentação, o combate à fome e a
desnutrição no campo das políticas
públicas. Historicamente, sabemos, a
questão da fome no Brasil foi sem-
pre tratada pela sociedade, com tra-
balho de personalidades notáveis,
como Josué de Castro,  embaixador
do Brasil na ONU, que escreveu “A
Geografia da Fome”, trabalho mun-
dialmente conhecido, Dom Hélder
Câmara, arcebispo de Olinda indi-
cado para o prêmio Nobel da Paz, e
tantos outros, além, é claro, do tra-
balho realizado pelas redes assisten-
ciais. Mas, pela primeira vez, a ques-
tão é colocada no campo da respon -
sabilidade do Estado. Tanto que o
presidente criou de imediato um mi-
nistério extraordinário para a segu-
rança alimentar, gesto inédito na his-
tória do país. 

BME – Que outras ações podem
ser relacionadas?

M i n i s t ro Patrus Ananias –
O u t ro momento histórico foi a unifi-
cação das políticas sociais emergenci-
ais e emancipatórias – voltadas para
pessoas e famílias mais pobres, em
situação de maior vulnerabilidade –
p romovida no Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à
Fome. Como sabemos, a dívida social
acumulada é dramática. Segundo
pesquisa do IBGE, temos 11,4 mi-
lhões de famílias, cerca de 50 mi-
lhões de brasileiros, que vivem abaixo
da linha da pobreza. E pela primeira
vez foi constituído um ministério
para viabilizar e implementar obras e
políticas sociais voltadas especifica-

mente para essas populações, no
sentido de assegurar-lhes o direito à
vida, o direito à alimentação, que é o
degrau primeiro da cidadania. Mas
são políticas que também se orien-
tam no sentido de preservar a famí-
lia. Temos hoje no Brasil uma mu-
dança qualitativa de políticas estrutu-
rantes que visam a preservar as famí-
lias, impedindo esse dramático pro-
cesso de desconstrução das famílias,
com as conseqüências sociais pre v i s-
tas: a mendicância, perda da auto-
estima, da dignidade pessoal. 

BME – Qual o total dos recursos
e como têm sido empregados?

M i n i s t ro Patrus Ananias –
Além dessas mudanças qualitativas,
os números também são expressivos.
Só com o Bolsa Família chegamos ao
final do ano cumprindo a meta esti-
pulada pelo presidente Lula aten-
dendo 6,5 milhões de famílias. Esta-
mos chegando à casa dos 30 mi-
lhões de brasileiros pobres. Estamos
ampliando os programas anteriore s ,
como o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI), que foi am-
pliado para mais de 900 mil crianças
e adolescentes atendidos a partir de
julho de 2004, a primeira expansão
significativa desde 2001. Foi a pri-
meira vez que o programa cresceu a
partir de critérios fundamentados
em indicadores sociais. Além disso,
implementamos e consolidamos
novos programas como o Pro g r a m a
de Atenção Integrada às Famílias,
implantando em 650 municípios. Os
p rogramas de Transferência de
Renda somam hoje R$ 5,9 bilhões10

“Estamos construindo um país 
mais decente”
M i n i s t ro Patrus Ananias

de recursos transferidos anualmente,
além dos Benefícios de Pre s t a ç ã o
Continuada, que atendem hoje 1,1
milhão de portadores de deficiência
e 905 mil idosos e soma uma trans-
ferência de mais de R$ 6 bilhões por
ano. No campo dos programas da
agricultura familiar, temos o repasse
de mais R$ 285 milhões para progra-
mas destinados à construção de res-

taurantes populares, educação ali-
mentar, hortas e pomares comunitá -
rios e programas da agricultura fami-
liar. Em 2004, são mais de R$ 14 bi-
lhões que contribuem para pro m o-
ver o desenvolvimento econômico
com distribuição de renda.

B M E - O senhor disse que além
do combate à fome o Ministério tra-

balha também o objetivo de promo-
ver a apoio às famílias. Qual o papel
das famílias nos programas sociais?

Ministro Patrus Ananias – Sem
dúvida, a família é um dos temas
unificadores e irradiadores do minis-
tério. Nós consideramos a família
fundamental, ou, melhor dizendo,
as famílias, porque consideramos as
especificidades dos núcleos familia-
res. Uma sociedade onde as famílias
se desconstituem, como assistimos
nos últimos anos, sofre conseqüên-
cias trágicas. Para nós, a família é o
espaço pedagógico por excelência
que precede, complementa e trans-
cende a escola. São espaços forma-
d o res de valores éticos, morais, de
convivência social, de solidariedade,
de respeito, de disciplina. Queremos
garantir o direito à vida, mas tam-
bém a preservação do núcleo fami-
liar. Até como condição para enfren-
tarmos outros grandes desafios,
como a marginalidade de parc e l a s
da juventude pobre, como a questão
da exploração sexual de crianças e
adolescentes, do trabalho precoce e
i n s a l u b re, gravidez precoce. To d o s
esses problemas giram em torno do
núcleo familiar.

BME – O carro chefe na área so-
cial do atual governo continua
sendo o Fome Zero ou é o Bolsa Fa-
mília?

M i n i s t ro Patrus Ananias – O
Bolsa Família é um programa do
Fome Zero. O Bolsa Família é o carro
chefe do Fome Zero e o Fome Zero é
o carro chefe das políticas sociais do
nosso governo. Porque o Fome Zero
não é um programa específico. Ele é
um conjunto de políticas públicas,
sociais, de ações governamentais e
também de ações não governamen-
tais. Todas as iniciativas govern a-
mentais e não governamentais, de
p a rcerias, que apontem nessa pers-
pectiva desse desejo que unifica e
move a todos os patriotas e verd a-
deiros brasileiros e brasileiras, que é
erradicar a fome a desnutrição no

O ministro Patrus Ananias: “Políticas sociais são necessárias para promover o encontro do
Brasil consigo mesmo”.
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cente. Não ainda o dos nossos so-
nhos, porque sempre queremos um
pouco a mais. Mas certamente será
o grande encontro do Brasil consigo
mesmo porque teremos garantido a
todos os brasileiros e brasileiras uma
vida minimamente digna. Erradicar a
fome, a desnutrição – e essa possibi -
lidade está posta – será a grande re-
volução no país. Construímos, em
torno do direito à alimentação, uma
rede com todos os demais dire i t o s
sociais básicos, como educação,
saúde, trabalho, que são constituti-
vos da dignidade humana. E isso
pode ser tratado como complemen-
tação do dia 13 de maio, a data em
que comemoramos o fim da escravi-
dão no Brasil. Estamos, pela primeira
vez na história do País, conciliando
desenvolvimento econômico com
justiça social e essas ações nos con-
duzem a uma situação melhor, mais
competitiva. Isso porque, além da di-
mensão ética, civilizatória, os direitos
sociais têm uma função prática que
dá dinâmica à vida econômica. 

Brasil, convergem para o Fome Zero.
Concretamente, nossas políticas vol-
tadas para o direito à alimentação
constituem o Fome Zero. Mas tam-
bém as de transferência de re n d a ,
ou renda familiar, que possibilitam às
famílias melhores condições de vida
possibilitam também melhores con-
dições de alimentação. Da mesma
forma, as nossas políticas de geração
de trabalho e renda e de integração
com programas de desenvolvimento
local, regional. 

B M E – As políticas sociais têm
sido marcadas pelo assistencialismo.
O que o Ministério tem feito para
combater a prática assistencialista?

Ministro Patrus Ananias – Esta-
mos superando, definit ivamente,
esse problema. Ao contrário do pas-
sado, onde predominava a distribui-
ção de cestas básicas e pro g r a m a s
não estabelecidos em normas, temos
cada vez mais políticas públicas. O
Bolsa Família, por exemplo, é um
p rograma instituído por lei, re g u l a-

mentado, com critérios transpare n-
tes, universais, no sentido de aten-
der todas as pessoas que vivem na
linha e abaixo da linha da pobreza e,
portanto, com prestação de contas,
participação e controle da socie-
dade. Uma das conquistas do minis-
tério é a implantação do SUAS (Ser-
viço Único de Assistência Social), no
sentido de rompermos, definitiva-
mente, com a herança do cliente-
lismo, do assistencialismo, do quem
indica, para políticas públicas. Esta-
mos criando, dentro dos moldes do
SUS (Sistema Único de Saúde), as
políticas de transferência de fundo a
fundo, de tal maneira que as prefei-
turas possam receber os recursos e
alocá-los dentro de critérios estabe-
lecidos e marcos legais.

B M E – Que sociedade imagina
que será construída com a matura-
ção e a efetiva implementação des-
ses programas sociais?

Ministro Patrus Ananias – Será
o Brasil que queremos. O Brasil de-12

A corrente do bem
P rojetos patrocinados por empresas públicas, privadas e organizações não-
g o v e rnamentais suplementam as ações sociais do governo federal

ALEX BRANCO 

Poucos segmentos da economia
brasileira vivem um momento de ta-
manha atividade quanto o chamado
Terceiro Setor – o grupo constituído
por empresas e organizações não-
governamentais, dedicadas a promo-
ver ações sociais. Em que pese a
falta de dados oficiais sobre o setor,
estima-se que as ações filantrópicas
movimentem cerca de US$ 2,5 bi-
lhões ao ano. 

Trata-se de um volume de recur-
sos superior ou próximo ao Produto
I n t e rno Bruto (PIB) de vários países
e u ropeus, como a Moldávia (US$ 2
bilhões) e a Armênia (US$ 2,8 bi-
lhões), e países latino-americanos,
como a Guiana (US$ 742 milhões),
conforme dados do Banco Mundial,
de 2003. 

O grau de engajamento de em-
presas e entidades em ações sociais,
de fato, é enorme. Cerca de 60%
das empresas brasileiras re a l i z a m
algum tipo de ação social, o que sig -
nifica dizer que mais de 465 mil
companhias prestam alguma forma
de contribuição, seja realizando doa -
ções, seja apoiando projetos mais es-
truturados. 

A divulgação destas ações tam-
bém cresce a passos largos. Em
1997, apenas quatorze corporações
publicaram balanços sociais, númer o
que saltou para 300 no ano pas-
sado. “A filantropia encontrou ter-
reno fértil para avançar no País, pois
as demandas são grandes e o brasi-
l e i ro é um povo muito genero s o ” ,
diz o consultor Stephen Kanitz, or-
ganizador do “Prêmio Bem Efici-
ente”, focado na divulgação de
ações sociais.

Um dos mais recentes exemplos
de inovação no setor, e que se en-
caixa no espírito descrito pela coor-
denadora da pesquisa do Ipea, foi a
p a rceria selada entre o Instituto
Ethos, a mais importante organiza-
ção-não governamental de re s p o n-
sabilidade social empresarial no Bra-
sil, e a Associação Brasileira de Enti-
dades Fechadas de Previdência Com-
plementar (Abrapp).

Por este acordo, os fundos de
pensão, que movimentam mais de R$
230 bilhões (algo em torno de 15%
do PIB brasileiro), se compro m e t e m
não apenas em iniciar a gestão social-
mente responsável dos re c u r s o s ,
como a incentivar as empresas nas
quais investem a fazer o mesmo, e
utilizar estes critérios na escolha das

“A participação das empresas em
p rojetos e ações sociais é um pro-
cesso irreversível”, diz Anna Maria
Peliano, coordenadora-geral da Pes-
quisa Ação Social e do Núcleo de Es -
tudo de Políticas Públicas Não-Esta-
tais do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), do Ministério
do Planejamento. 

De fato, a preocupação com o
social transformou-se num fator de
competitividade, pois o consumidor
prefere as empresas responsáveis, os
acionistas exigem atenção para o as -
sunto, a conquista de mercados in-
ternacionais agora também depende
disso, sem falar na existência de li-
nhas de créditos mais baratas para
as empresas que se preocupam com
a comunidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo uma exposição do Fome Zero: combate às desigualdades sociais

Crianças assistidas pelo projeto “Nós do Morro”: ação patrocinada pela Petrobras, a maior
empresa brasileira
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companhias nas quais pretendem in-
vestir no futuro. “É, sem dúvida, um
passo importante para o movimento
de responsabilidade social no Brasil”,
diz o presidente do Instituto Ethos,
Oded Grajew. 

Para se adequar às mudanças
ocorridas no setor, a Petro b r a s ,
maior empresa do Brasil, estabeleceu
metas ambiciosas para atuar em pro-
jetos de transferência de renda e de
combate à miséria. O compro m i s s o
da companhia é investir, até o fim de
2006, nada menos do que R$ 300
milhões em ações direcionadas ao
fortalecimento de políticas públicas
de combate à pobreza. 

Um dos eixos deste programa é o
P e t robras Fome Zero, lançado em se-
t e m b ro de 2003, num importante ali-
nhamento com as políticas do go-
v e rno federal para o setor. O pro-
grama patrocinou 73 projetos em
2004, como o “Reciclagem e Cul-
tura”, de apoio à cooperativa de tra-
balho da comunidade da favela de
Vigário Geral, Rio de Janeiro, que re a-
p roveita embalagens de PET, transfor-
mando-as em mobiliários. O pro j e t o
já exporta seus produtos para Lon-
d res, onde são comercializados em
espaços alternativos de decoração. 

Uma das principais instituições
bancárias do País, a Caixa Econô-
mica Federal (CEF) participa decisiva -
mente dos programas oficiais do go -
v e rno federal, concedendo crédito
para programas de transferência de
renda (Bolsa-Família, Bolsa-Escola,
Agente Jovem, dentre outros). Con-
forme dados re f e rentes ao seu ba-
lanço do terceiro trimestre de 2004,
a Caixa atendeu a 14,3 milhões de
famílias e beneficiou cerca de 52,2
milhões de pessoas, distribuindo um
montante de recursos da ordem de
R$ 1,3 bilhões.

Mais do que uma provedora de
recursos, a Caixa Econômica Federal
patrocina uma interessante experiên-
cia institucional: a organização não
g o v e rnamental “Moradia e Cidada-
nia”, formada e gerida pelos pró-
prios funcionários da Caixa. A orga-
nização conta com 1.336 sócios,
todos funcionários da CEF, que con-
tribuem com o valor mensal de um
ticket refeição, o equivalente a cerca
de R$ 13,00. A “Moradia e Cidada-
nia” promove a construção de casas
p o p u l a res de dois dormitórios, no
valor aproximado de R$ 7 mil, finan-
ciando famílias de baixíssima renda. 

Em alguns estados brasileiros e

regiões mais isoladas o problema é
o u t ro. As atividades de subsistência
são até comuns. O que falta mesmo
é uma rede de serviços bancários
que possa ajudar na administração
da escassa, mas perene, renda da-
quela população. A estimativa é de
que exista no Brasil um contingente
de 30 milhões de pessoas que não
possuem acesso às contas bancárias,
ou seja, quase um terço da popula-
ção. 

É neste contexto que opera outra
companhia estatal, os Corre i o s .
Desde 2002, a empresa mantém
uma parceria com o Bradesco, o
maior banco privado nacional, na
criação do chamado Banco Postal. A
maioria das agências funciona em
postos do Correios em cidades lon-
gínquas do Norte do  Brasil, onde a
locomoção é feita em barcos e onde
não há hospitais, nem televisão. Em
dois anos foram abertas quase 2 mi-
lhões de contas. Quase 90% destes
novos correntistas brasileiros nunca
haviam usado um banco na sua
vida. Guardavam suas economias
debaixo dos colchões (leia re p o r t a-
gem à página 24).

O esforço de transformação so-
cial também mobiliza grandes corpo-14

ONGs e institutos. 
No ano passado, o Nutrir movi-

mentou R$ 1,2 milhão e beneficiou
80 mil crianças espalhadas em 329
instituições de São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio, Bahia, Goiás e Rio Grande
do Sul. “O programa ajudou a uni-
dade brasileira da Nestlé a ser consi-
derada como a melhor empresa com
reputação em responsabilidade so-
cial de todo o grupo. Além disso, o

Nutrir passou a ser referência mun-
dial e aplicado em outros países”,
diz Carlos Faccina, diretor de Assun-
tos Corporativos da Nestlé no Brasil.

Nutrição e alimentação são dois
dos principais focos vislumbrados
pelos projetos sociais empresariais. A
Pepsi Cola do Brasil opera uma cria-
tiva linha de ação nesta área: o pro-
grama Crescer, pelo qual a empresa
“adota” dez instituições que já de-
senvolviam programas comunitários
de combate à desnutrição e mortali-
dade infantil, mas que não conta-
vam com recursos suficientes. Pelos
próximos quatro anos, cada organi-
zação adotada terá uma contribui-
ção de R$ 712 mil mensais. “Existem
bons projetos no País, mas às vezes
faltam recursos para desenvolvê-los

ou ampliá-los”, diz a
d i retora de Marke-
ting da Pepsi no Bra -
sil, Andrea Alvares.

Outra re f e r ê n c i a
na área de responsa-
bil idade social é a
Natura, uma das
m a i o res empre s a s
brasileiras do seg-
mento de cosméti-
cos. Decidida a
mudar o perfi l  de
C a j a m a r, município
onde está instalada
sua base, a Natura
conduz vários pro j e-
tos na região, uma
das mais carentes do
País. O primeiro
deles é o pro g r a m a
de oficinas culturais,

que abrem canais para que a popu-
lação jovem tenha a possibilidade de
contato, pela primeira vez, com ex-
p ressões culturais e artísticas, como
cursos de teatro, pintura e vídeo. 

O u t ro esforço é o curso de for-
mação de agentes culturais, que tem
por objetivo preparar os jovens da
comunidade local para ensinar e de-
senvolver as aptidões artísticas de
outras crianças e adolescentes. Final -

mente, a Natura assumiu a tarefa de
c o o rdenar uma agenda para um
plano de desenvolvimento sustentá-
vel para a região nos próximos anos,
a Agenda Cajamar 21. Seus re p re-
sentantes coordenam uma comissão
composta por integrantes da prefei-
tura da cidade e da ONG Mata Na-
tiva.

“Queremos melhorar a qualidade
de vida dos que moram em Caja-
mar”, diz Isabel Ferreira, supervisora
de Ação Social da Natura. Ela explica
que um dos projetos da empresa é
transformar o município em referên -
cia, pois o local é uma área de pre-
servação ambiental. 

As principais ações de re s p o n s a b i-
lidade social não estão limitadas, en-
t retanto, às grandes corporações. A
doceria Beijinho Doce, em São Paulo,
cujo faturamento mensal gira em
t o rno de R$ 65 mil, contrata, há pelo
menos cinco anos, jovens inexperien-
tes de comunidades pobres. A micro -
e m p resa investe na promoção de cur-
sos de capacitação, oferece planos de
salário e incentiva os funcionários a
p a r t i c i p a rem da gestão, fazendo su-
gestões por escrito sobre aspectos
que podem ser aprimorados para me-
lhorar o ambiente de trabalho. 

Dos trinta funcionários da do-
ceira, um é egresso da Fundação Es-
tadual do Bem-Estar do Menor
(Febem) e outros dez foram encami-
nhados pelo Instituto Criança Ci-
dadã, que prepara jovens para o
mercado de trabalho. “É gratificante
ver que estes jovens, agradecidos
pelo que aprenderam até aqui,
agora querem ensinar, de forma vo-
luntária, a outros que também estão
em busca de oportunidades”, diz
Carlos Alberto Amaro, sócio-proprie-
tário da empresa.

P rojetos sociais também mobili-
zam cooperativas. É o caso do Pro-
jeto de Educação Ambiental e Coleta
Seletiva de Lixo – Recicla Três Rios –,
que beneficia 35 famílias em Tr ê s
Rios, Rio de Janeiro, desde 1999.
Numa parceria firmada entre a Surya

rações privadas, como é o caso da
Nestlé, a maior empresa de alimen-
tos do País. Em 2002, a Nestlé fez a
maior doação de sua história, contri -
buindo com 1 milhão de quilos de
p rodutos para o Fome Zero. Em fe-
v e re i ro de 2003, numa continuação
ao apoio, a empresa doou mais 800
mil quilos de alimentos, o que valeu
a certificação pelo Ministério Ex-
traordinário de Segurança Alimentar
e Combate à Fome de empresa par-
ceira número 1 do Fome Zero.

A Nestlé coordena ações em ou-
tras frentes, como é o caso do Nutrir,
um programa de educação alimentar
criado com a ajuda dos funcionários
em 1999, dirigido para comunidades
carentes. A ação voluntária dos par-
ticipantes se dá em parcerias com

Cerimônia de adesão da Nestlé ao Fome Zero: primeira empresa a apoiar o programa (da esquerda para a direita: o ministro da
Agricultura, Roberto Rodrigues, a primeira-dama, Marisa Letícia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, o presidente da subsidiária brasileira da Nestlé, Ivan Zurita, e o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan)

Agência do Banco Postal: levando o serviço bancário aos
grotões do País
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Os projetos de responsabilidade social

constituem apropriada e legítima

ponta-de-lança para promover o au-

mento da base dos mercados em que

as empresas atuam. Um bom exemplo

é o trabalho conduzido pela subsidiária

brasileira da Microsoft.

A empresa patrocina dois projetos de

envergadura, que estão contribuindo

para a disseminação do emprego da

informática. O primeiro deles é a par-

ceria firmada com o Comitê para De-

mocratização da Informática (CDI). Esta

organização, que promove a inclusão

social e o exercício da cidadania utili-

zando a tecno-

logia como

f e r r a m e n t a ,

existe desde

1995, levando

o computador

a comunida-

des marginali-

zadas, como

favelas, presí-

dios, hospícios,

aldeias indíge-

nas etc.

A partir de

1999 os proje-

tos do CDI al-

çaram vôos

mais altos,

quando a Mi-

crosoft investiu US$ 5,6 milhões em

infra-estrutura para telecentros, equi-

pamentos, treinamento de pessoal e li-

cenciamento de softwares. “A demo-

cratização da informática é uma porta

de entrada importante para a forma-

ção de conceitos de cidadania das pes-

soas que estão à margem da socie-

dade”, resume Lisa Polloni, diretora de

Relações Institucionais da Microsoft no

Brasil. 

O desempenho do programa no País

foi reconhecido pela concessão do Prê-

mio Microsoft de Inclusão Digital, pro-

movido pela matriz norte-americana.

Não bastasse o prêmio, a iniciativa se

tornou referência mundial da compa-

nhia em seus diversos programas de in-

clusão espalhados pelo mundo. Hoje, o

CDI está presente em vinte estados bra-

sileiros e em outros dez países. No caso

da América Latina, o programa funci-

ona na Argentina, México, Chile. 

Outro promissor projeto da Microsoft

no Brasil é o Centro de Inclusão Digital

(CID), desenvolvido desde março em

parceria com a Fundação Bradesco. A

Microsoft doou US$ 2,5 milhões em

menos de um ano no projeto, que tem

por objetivo oferecer formação básica

em informática e acessos a serviços via

internet em instituições comunitárias já

estabelecidas para. Já estão fun-

cionando quinze centros de inclusão

espalhados pelo País, beneficiando

mais de 1,3 mil pessoas. 

Na mesma direção trafegam os fabri-

cantes de medicamentos genéricos. Ao

ofertar produtos a preços mais compe-

titivos, o segmento cria condições para

que as comunidades mais carentes te-

nham acesso a produtos de preços até

então proibitivos. Um bom exemplo é

o do tratamento da hipertensão, que

exige medicação continuada. 

De acordo com cálculos de Vera Va-

lente, diretora-executiva do Pró-Genéri-

cos, a associação das empresas do

s e t o r, a economia proporcionada pelo

lançamento do genérico Atenolol em

relação ao medicamento de marca é da

ordem de 60%. Isso permitiu a incor-

poração de novos consumidores que,

presumivelmente, não adquiriam o re-

médio em razão de seu preço. Basta

saber que o número de unidades ven-

didas cresceu de 4,5 milhões, em

1999, para 6,3 milhões em 2003. 

Já o lançamento do genérico Sinvasta-

tina, indicado para o tratamento de co-

lesterol alterado, triplicou o consumo

do medicamento, que saltou de um

milhão de unidades, em 2001, para 3,3

milhões em 2004. 

Henna (empresa fabricante de cos-
méticos) e a rede Mundo Ve rde (a
maior franquia de produtos naturais
da América Latina), as vassouras
ecológicas fabricadas com embala-
gens PET pela cooperativa estão
sendo exportadas para o merc a d o
norte-americano e para a Europa.

A estratégia de focar ações para
p romover a qualidade de vida das
comunidades é elogiada por espe-
cialistas. “O desafio de quem traba-
lha com ação social nas empresas é
conseguir aliar os objetivos corpora-
tivos com um bom serviço à comuni -
dade”, resume Mauro de Almeida
Ambrósio, sócio-diretor da Tre v i s a n
Auditores, uma das mais respeitadas
consultorias brasileiras. “Nesta áre a
é difícil falar em bons ou maus pro-
jetos. O que deve nortear os respon-
sáveis é o planejamento de iniciati-
vas que sirvam à comunidade”.

Há, entretanto, um enorme es-
paço de operação para ser realizado
pelas empresas, inclusive em seus
próprios quadros. “Ainda se cons-
tata uma pequena participação de
m u l h e res e negros em cargos de
chefia, bem como a pouca participa -
ção dos empregados na definição de
projetos sociais e ambientais”, diz o
pesquisador Ciro Torres, do Instituto
B r a s i l e i ro de Análises Sociais e Eco-
nômicas (Ibase).

Essa situação começa a ser rever-
tida com os programas de inclusão
adotados por empresas como a sub-
sidiária brasileira do grupo McDo-
nalds, que iniciou um projeto piloto
de contratação de portadores de de -
ficiência física há dois anos, envol-
vendo 21 lojas da rede na re g i ã o
metropolitana de São Paulo.

“O projeto é um sucesso. Vamos
levar a experiência para as demais
lojas da rede, abrindo mais oportuni-
dades para os portadores de defici-
ências”, informa Fernando Brandini
Pinto. “Desta forma”, conclui ele,
“praticamos a responsabilidade so-
cial dentro da própria empresa”.
Colaborou: Pedro Rocha16

ABRINDO NOVAS FRENTES

Crianças beneficiadas
pelo projeto:
formando cidadãos

Lisa Polloni:
“A informática
é instrumento
de cidadania”

CARLOS MAT T O S

Desde 1993, milhões e milhões de
b r a s i l e i ros contam com a re t a g u a rd a
de um sistema de proteção até então
inexistente no País: os serviços de se-
guridade social, uma conquista asse-
gurada pela Lei Orgânica da As-
sistência Social (LOAS), à qual se
somou, dez anos depois, o Estatuto
do Idoso. 

Baseada no tripé saúde, pre v i d ê n-
cia social e assistência social, esta
rede de proteção oferece uma série
de serviços para todos os brasileiro s ,
p rovidência preciosa, em particular,
àqueles que não têm acesso ao se-
g u ro convencional, pro p o rc i o n a d o
pelo mercado de trabalho formal.

Essa rede de proteção social
começou a ser tecida em 1988, data
da promulgação da nova edição da
Constituição brasileira, que lançou as
bases conceituais da seguridade so-
cial. Agora, a universalização da pro-
teção social no País está sendo defin-
itivamente consolidada, por meio da
criação do Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS). Com isso, os
serviços de seguridade estão gan-
hado maior alcance e maior agili-
d a d e .

“O objetivo do SUAS é organizar
a política de assistência social no
Brasil, definindo padrão de pro c e d i-
mentos e qualidade de atendimento,
nomenclaturas, indicadores, métodos
de avaliação e demais ações da as-
sistência social, pelo nível de com-
plexidade dos serviços”, explica a se-
c retária nacional de Assistência Social
e secretária executiva interina do
Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, Marcia Lopes.  

O primeiro passo neste sentido

está sendo dado com a re g u l a m e n-
tação da rede nacional de serviços de
assistência social pública, comu-
nitária ou filantrópica. “Quere m o s
criar um padrão de qualidade aos
serviços, inclusive de nomenclatura”,
explica. Deste modo, a extensa re d e
de prestação de serviços sociais,
mantida pela União, 27 Estados,
mais de 5,5 mil municípios, além de

dos bancos de dados e operações. 
A secretária do Ministério do De-

senvolvimento Social espera que, até
o final de 2005, todo o mecanismo
de repasse de recursos, por exemplo,
já esteja sendo feito sob novas bases.
“A partir de janeiro, vamos fazer a
transferência on line, eliminando a
necessidade de analisar, todo ano,
até 60 mil processos”, explica. 

S e rviços ainda mais ágeis
Sistema de Único de Assistência Social (Suas) desburocratiza operações de
seguridade social, informatiza atividades e amplia bases de atendimento

entidades filantrópicas e organiza-
ções não-governamentais, está
sendo consolidada num sistema
único e articulado.

O SUAS se baseia numa série de
p rogramas que estão sendo objeto
de melhorias, para conferir maior en-
vergadura de ação e maior agilidade
operacional. Diversos entraves buro-
cráticos estão sendo eliminados, de
forma a acelerar o repasse de re c u r-
sos para estados, municípios e enti-
dades assistenciais. E uma das princi-
pais ferramentas para a dinamização
dos programas é a informatização

O Sistema Único de Assistência
Social, diz ela, supera conceitos ultra-
passados, porém arraigados na cul-
tura nacional. “O SUAS rompe com a
idéia de que prestar um serviço de
assistência social é favor ou caridade.
O Estado torna-se responsável por
p restar serviços a todas as pessoas
em situação de vulnerabilidade, frag-
ilidade ou risco, mediante critérios
c l a ros de acesso. Assim, o serviço
deixa de ser uma concessão, para
t o rn a r-se um direito universal do
cidadão brasileiro”, finaliza a se-
c re t á r i a .

O SUAS viabiliza serviços a todas as pessoas em situação de fragilidade
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de garantia da segurança alimentar.
Estas ações mobilizam nada menos
do que cinco ministérios: o Ministério
do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS), o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), o Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA), o Mi-
nistério da Integração (MI) e o Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE).

Uma das principais ferramentas
estruturais é o programa Bolsa Famí -
lia, criativo mecanismo de transfe-
rência de renda para as populações
menos favorecidas. Este pro g r a m a
vincula o repasse de recursos do go-
v e rno federal à manutenção, por
parte dos respectivos pais, de seus fi-
lhos na escola e/ou de manter a car-
teira de vacinação delas em dia. 

O Bolsa Família distribui entre R$
15,00 e R$ 95,00 por mês para fa-
mílias com renda mensal per capita
inferior a R$ 100,00. E o alcance do
p rograma cresce a passos largos:
em 2003, foram atendidas 3,6 mi-
lhões de famílias, número que sal-
tou para 6,5 milhões de beneficiá-
rios em 2004. Para 2005, a meta é
atender a 8,7 milhões de famílias,
atingindo a totalidade das famílias
brasileiras em situação de pobre z a
ao final de 2006.

O u t ro projeto, denominado Eco-
nomia Solidária, incentiva a popula-
ção a re u n i r-se em grupos para co-
m e rcialização do resultado de ativi-
dades produtivas, como o artesanato
e o aproveitamento de resíduos sóli-
dos urbanos. No governo federal, o
órgão responsável pela gestão da
Economia Solidária é o Ministério do
Trabalho, que irá investir R$ 5,7 mi-
lhões em 2005. 

de um mês depois da posse do presi-
dente Lula, o Fome Zero conta com
recursos e ferramentas à altura para
superar o desafio da fome. O orça-
mento alocado para a execução dos
p rogramas vinculados atesta o em-
penho do governo em enriquecer o
c a rdápio dos brasileiros: o total re-
servado para 2005 soma R$ 14,5 bi-
lhões, quase o dobro dos R$ 7,36 bi-
lhões aplicados em 2004.

O Fome Zero opera sobre dois
eixos principais. Numa frente são
desfechadas políticas de caráter
emergencial, para corrigir os pro b l e-
mas mais agudos. “Quem tem fome,
tem pressa”, já afirmava já nos anos
90 o sociólogo Herbert de Souza, o
Betinho, maior expoente da socie-
dade civil organizada contra a fome.
A essas ações somam-se as políticas
de caráter estrutural, pavimentadas
para garantir um processo susten-
tado de inclusão social dos brasileiro s
que vivem em situação de carência. 

“A interação das ações emergen-
ciais com os programas estruturais
constitui a resposta mais adequada
para a solução dos problemas de
curto e de longo prazo que a popu-
lação brasileira reclama”, diz o mi-
n i s t ro do Desenvolvimento Social,
Patrus Ananias, cuja pasta é respon-
sável pela agenda social do governo
(leia entrevista à página 10). Essa in-
teração de propostas, com efeito,
faz todo o sentido.

Os programas estruturais que su-
plementam as ações do Fome Zero
estão articulados, de forma interseto-
rial, em quatro eixos de atuação: me-
lhoria na renda, barateamento da ali-
mentação, aumento da oferta de ali-
mentos básicos e ações específicas

CARLOS MATTOS

Em seu primeiro pronunciamento
oficial, o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva afirmou que a maior missão
de sua vida seria ver, ao final de seu
mandato, cada brasileiro fazendo
três refeições por dia. O sonho do
presidente Lula caminha para se tor-

nar uma re a l i-
dade, em

q u e

pesem as
reconhecidas di -

ficuldades para superar um hiato de
décadas e décadas de inexistência de
ações oficiais neste terreno.

A batalha para erradicar a fome e
a desnutrição está sendo vencida
com a adoção de uma série de políti-
cas sociais, cuja espinha dorsal é o
Fome Zero, esforço articulado pelo
g o v e rno federal, que está ultrapas-
sando as próprias fronteiras do País:
em dezembro de 2004, o goleador
brasileiro Ricardo Izecson dos Santos
Leite, mundialmente conhecido
como Kaká, recebeu o título de em-
baixador das Nações Unidas para o
combate à fome. “Vou trabalhar
para arrecadar alimentos e mobilizar
as pessoas”, declarou o jogador. 

Lançado em 2003, pouco mais 19

No Ministério do Desenvolvi-
mento Social, as ações de inclusão
p rodutiva têm estreita relação com
outros programas, como o de Erradi-
cação do Trabalho Infantil e o Bolsa
Família, visando criar condições para
que os beneficiários possam sair da
situação de pobreza.

O exercício pleno da cidadania é
o u t ro trunfo no combate à fome e
às desigualdades. Nesta frente, o
Ministério do Desenvolvimento So-
cial atua em parceria com entidades
da sociedade civil, enquanto a Se-
c retaria Especial de Direitos Huma-
nos da Presidência da República
(SEDH) conduz o Plano Nacional de
Erradicação do Sub-re g i s t ro, que já
beneficiou mais de 100 mil pessoas,
que conseguiram obter documentos
como certidão de nascimento ou
carteira de identidade. A falta de
documentação era um dos princi-
pais entraves para que as famílias

pudessem acessar os programas de
transferência de re n d a .

O Ministério do Desenvolvimento
Agrário também é responsável por
várias ações de incentivo à agricul-
tura famil iar que, além de gerar
renda para as famílias, permitem a
ampliação da oferta de pro d u t o s
básicos. A alteração no sistema da
reforma agrária apresenta importan-
tes resultados, com assentamentos
mais sólidos e com maior possibili-
dade de independência do govern o
no médio prazo. 

A extensão rural é um dos princi-
pais braços para o sucesso dos as-
sentamentos. O Ministério do De-
senvolvimento Agrário está inves-
tindo para a ampliação do sistema
ATER (Assistência Técnica e Extensão
Rural) em todo o País, incentivando
o uso correto da terra e da água e
aumentando a produtividade dos
agricultores.

Já o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento atua no in-
centivo à cooperativização e associa -
ção dos pequenos produtores, o que
possibilita a eles uma melhor coloca -
ção no mercado, facilitando a nego-
ciação e a comercialização da produ-
ção. Em 2005, o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento
irá investir R$ 15,1 milhões, que se
somam aos outros R$ 30 milhões já
executados desde o começo do go-
verno Lula. O Ministério da Integra-
ção atua de forma específica para o
desenvolvimento sustentável do
semi-árido e para a organização pro-
dutiva das comunidades pobre s ,
tendo orçado R$ 7,7 milhões para
realizar os programas em 2005.

Das iniciativas para promover o
aumento da oferta de alimentos,
destaca-se o Plano Safra da Agricul-
tura Familiar. O orçamento desta
linha foi ampliado dos R$ 2,3 bilhões18

Pratos cheios
Pedra angular da política social do governo federal, Fome Zero está vencendo
a batalha contra a fome, problema que afligia milhões de brasileiro s

O atacante brasileiro Kaká: embaixador do programa mundial da ONU contra a fome 
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aplicados na safra 2002/2003 para
R$ 7 bilhões na safra 2004/2005 –
um crescimento superior a 200%.
Uma outra linha importante é o Pro-
grama de Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar (PAA), que é exe-
cutado pelo Ministério do Desenvol-
vimento Social e busca resolver um
dos principais entraves ao cre s c i-
mento sustentado da agricultura fa-
miliar: a comercialização. 

Nada menos do que cem empresas e

organizações não-governamentais

(ONGs) estão engajadas no esforço

de riscar a fome do mapa social brasi-

leiro, atuando como parceiras do

Fome Zero. As ações são diversas, en-

volvendo desde a distribuição e co-

mercialização subsidiada de refeições

até a capacitação profissional e gera-

ção de renda para comunidades ca-

rentes.

Uma boa amostra das ações conduzi-

das pela iniciativa privada é dada pela

Coca-Cola, que está implantando res-

taurantes populares em vários muni-

cípios brasileiros, oferecendo refei-

ções ao custo de R$ 1,00. Para reali-

zar o projeto, a empresa mobiliza

suas filiais e engaja prefeituras e enti-

dades assistenciais. 

Empresas de energia elétrica liberam

as áreas sob linhas de transmissão

para a implantação de hortas comu-

nitárias, enquanto a Associação Brasi-

leira dos Supermercados (ABRAS) in-

centiva seus associados a doar os ali-

mentos para Bancos de Alimentos de

todo o país. 

Uma das principais cadeias varejistas

do país, o Grupo Pão de Açúcar abriu

espaço em suas lojas para a comercia-

lização de artigos artesanais, produzi-

dos por comunidades carentes – o

projeto “Caras do Brasil”. Empresas de

comunicação, como a Editora Globo,

produzem cartilhas educativas para

Já o último eixo trata de políticas
específicas, reunindo ações do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social,
Ministério da Educação (MEC) e Mi-
nistério da Saúde (MS). O primeiro
deles conduz o Programa de Erradi-
cação do Trabalho Infantil, o pro-
grama de construção de cisternas no
semi-árido – que já beneficiou mais
de 50 mil famílias sertanejas –, a im-
plantação de Bancos de Alimentos
em parceria com as prefeituras, a
distribuição de cestas alimentares a
grupos específicos e o Pro g r a m a
Agente Jovem. Já o Ministério da
Saúde atua na Vigilância Sanitária de
Produtos, no incentivo à alimentação
saudável e na segurança alimentar

principais medidas adotadas pelo
g o v e rno foi a redução da carga tri-
butária dos produtos da cesta bá-
sica, que promoveu o barateamento
dos produtos básicos. A oferta de
alimentos mais baratos também está
sendo concretizada com o programa
de segurança alimentar criado pelo
Ministério do Desenvolvimento So-
cial, que aproxima o produtor do
consumidor. Assim, em parceria com
as prefeituras, estão sendo criados
restaurantes populares em todo o
país, que comercializam re f e i ç õ e s
com preços que variam entre R$
1,00 e R$ 2,80. 

O u t ro importante instrumento é
o programa Agricultura Urbana, que
incentiva a instalação de hortas, po-
m a res e viveiros comunitários em
lotes abandonados. Além de garan-
tir alimentos para sua própria subsis -
tência, as famílias que participam
deste projeto podem incre m e n t a r
sua renda, comercializando os exce-
dentes de produção. O pro g r a m a
Educação Alimentar, de sua parte di-
vulga informações sobre apro v e i t a-
mento integral e valorização dos ali-
mentos regionais.

dos povos indígenas e quilombolas,
através da Funasa, estando orçados
mais de R$ 80 milhões para 2005.

O Ministério da Educação, de sua
parte, mantém o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), que
experimenta grandes progressos. No
primeiro ano de Fome Zero, o valor
do repasse para o ensino infantil
passou de R$ 0,06 por criança por
dia para R$ 0,13 e chegará a R$
0,18 em 2005. Já no ensino funda-
mental, o valor – que era de R$ 0,13
em 2003 – passou para R$ 0,15 em
2004 e vai chegar a R$ 0,18 em
2005. Além disso, o governo federal
implantou um programa inédito: o
repasse para atendimento em cre-

20

O APOIO DAS EMPRESAS

cos”, diz o ministro da Agricultura,
Roberto Rodrigues.

Dois outros órgãos do Ministério
da Agricultura estão empenhados na
luta contra a fome: a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab),
responsável pela política de abasteci -
mento no país, através da formação
de estoques estratégicos e pelo
atendimento emergencial para po-
pulações atingidas pela seca, en-
chentes, entre outras calamidades, e
a Empresa Brasileira de Pesquisa
A g ropecuária (Embrapa) – o maior
complexo de pesquisa científica do
mundo tropical. Boa parte dos proje-
tos da Embrapa é direcionada para o
desenvolvimento tecnológico na
á rea da agricultura familiar, tradu-
zindo-se em ganhos de pro d u t i v i-
dade. 

Essas ações são reforçadas pelo
trabalho de re t a g u a rda re a l i z a d o
pelo Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia (MCT), que vai investir cerca de
R$ 1 milhão em 2005 para re a l i z a r
pesquisas na área de segurança ali-
mentar e nutricional.

O terceiro eixo é o barateamento
do custo da alimentação. Uma das

ches, garantindo R$ 0,13 por criança
por dia. E nas escolas indígenas, o
valor por aluno passou de R$ 0,18
para R$ 0,34.

As ações empreendidas de forma
integrada pelos diversos órgãos do
g o v e rno vêm ganhando maior di-
mensão, a partir da articulação com
g o v e rnos estaduais e municipais,
e m p resas, entidades e organizações
n ã o - g o v e rnamentais (ONGs). Soma-
dos os esforços e investimentos pú-
blicos e privados, o objetivo é univer-
s a l i z a r, até o final de 2006, os pro-
gramas de transferência de renda e
de segurança alimentar, eliminando
a fome e reduzindo significativa-
mente a concentração de renda.

Programa de treinamento em informática do Ministério do Desenvolvimento Social:
reforço ao ensino escolar

Atividade recreativa (acima) e programa
de alimentação infantil do Ministério do
Desenvolvimento Social: foco na criança

distribuição nas escolas públicas.

Empresas de telefonia – fixa e de celu-

lar – também prestam importante

contribuição ao Fome Zero, mantendo

s e rviço telefônico gratuito (que opera

pelo número 0800-707-2003), que

atende a todos os cidadãos brasileiros,

tirando dúvidas e direcionando as fa-

mílias carentes para programas sociais. 

O acesso à água para as populações

do semi-árido nordestino é o foco do

trabalho conduzido pela Articulação

no Semi-Árido (ASA), rede que con-

grega cerca de 800 ONGs que atuam

naquela região, com apoio do Minis-

tério do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome e da Federação Bra-

sileira dos Bancos (Febraban). Já

foram construídas 43,6 mil cisternas

desde 2002. 

“Com o PAA, o governo reduz o
poder de negociação do atravessa-
dor e incentiva a produção de ali-
mentos básicos, garantindo a com-
pra de até R$ 2,5 mil de cada produ-
tor por ano. Além disso, o Programa
possibilita melhorar a renda destes
a g r i c u l t o res, e valoriza a cultura re-
gional na merenda escolar e nas re-
feições em hospitais, presídios e ou-
t ros pontos de atendimento públi-
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CAMILA BELINTA N I

O sistema financeiro do Brasil, re-
conhecido como um dos mais moder-
nos e sofisticados do planeta, está
conduzindo um processo sem parale-
los de inserção da população de baixa
renda aos serviços bancários. Os
dados são da Federação Brasileira dos
Bancos (Febraban): o total de contas
c o r rentes passou de 55,8 milhões
para 71,5 milhões, entre dezembro

à uma criativa arquitetura desenhada
pelas instituições financeiras oficiais e
privadas, que contaram com a ajuda
do governo federal; para levar os
p rodutos e serviços bancários aos
g rotões do Brasil, o Banco Central
(BC) permitiu que bancos oficiais e
privados realizassem convênios com
estabelecimentos comerciais – os
chamados correspondentes bancá-
rios – para a prestação de serviços.

Neste es-
forço para
i n t e r i o r i z a r
créditos, ca-
pitais e inves-
t i m e n t o s ,
está sendo
m o b i l i z a d a
uma rede de
grande capi-
l a r i d a d e ,
c o n s t i t u í d a
por estabele-
cimentos co-
m e rc i a i s

como padarias, casas lotéricas, far-
mácias, correios e supermerc a d o s ,
d e n t re vários outros. Hoje, há mais
de 21.200 correspondentes bancá-
rios em todo o País, número 150%
superior ao existente há quatro anos.

“O modelo de utilização do cor-
respondente bancário é o atalho
mais curto para levar o crédito às
populações menos favorecidas”, diz
Carlos Henrique Almeida Custódio,
superintendente nacional da Caixa
Econômica Federal (CEF). Desde
julho de 2003, os bancos têm que
aplicar 2% dos depósitos a vista em
operações de microcrédito – os valo -
res vão até R$ 1 mil, e as taxas são
no máximo de 2% ao mês. A car-

teira ativa das operações de micro-
crédito em 30 de setembro, com
base nas informações forn e c i d a s
pelos maiores operadores, era de R$
339 milhões e 691,5 mil contratos.
Em um ano, foram emprestados R$
843 milhões. 

O banco pioneiro no micro c r é-
dito, que até hoje é o maior da Amé-
rica do Sul (e o segundo maior da
América Latina), foi o Banco do Nor-
deste (BNB), que criou o pro g r a m a
C rediAmigo, em 1998. Atualmente,
a carteira ativa do programa é da
o rdem de R$ 92,6 milhões e 147,7
mil clientes. De janeiro a outubro de
2004, o CrediAmigo desembolsou
R$ 349 milhões, distribuídos em mais
de 407,1 mil operações. Segundo in-
formações fornecidas pela assessoria
do BNB, desde o início de suas ativi-
dades, o CrediAmigo desembolsou
mais de R$ 1,4 bilhão a micro e m p re-
e n d e d o res informais de mais de 1,1
mil municípios da região Nordeste e
do norte dos Estados de Minas Ge-
rais e do Espírito Santo, por meio de
168 agências e 37 postos de atendi-
m e n t o .

Já o Bradesco, maior banco pri-
vado brasileiro, fechou, em 2004,
1,1 milhão de contratos, movimen-
tando uma carteira superior a R$ 280
milhões. O valor médio de cada em-
préstimo, com juros de 2% ao mês,
fica entre R$ 515 e R$ 520, segundo
informações do banco. O banco
opera o Banco Postal, uma rede de
5.299 postos, presente em 4.656
municípios, que conta com 2,356 mi-
lhões clientes, que fazem cerca de 20
milhões de transações por mês. “Até
2006, queremos chegar a 8.000 cor-
respondentes”, diz Márcio Cypriano,22

Linhas abertas para os mais pobres
G o v e rno e instituições financeiras levam produtos e serviços bancários para
a população de menor poder aquisitivo

p residente do banco. 
A CEF, o segundo maior banco

oficial brasileiro, segue na mesma
linha. “Queremos iniciar 2005 com
2.800 correspondentes bancários,
um aumento da ordem de 40%”,
diz Custódio. Os clientes de baixa
renda somam 2,33 milhões, ga-

nham até três salários mínimos, em
média, e têm entre 16 e 35 anos. A
quantidade de contas da Caixa
Aqui, produto especial para a baixa
renda, saltou de 35 mil para 700 mil
em um ano.

O Banco do Brasil, maior institui-
ção financeira do País, lançou em fe-

Além de investir em operações de

crédito para a população de baixa

renda, os bancos brasileiros desen-

volvem importantes ações de cunho

social. Segundo os últimos dados

disponíveis da Federação Brasileira

dos Bancos (Febraban), em 2002 os

bancos destinaram para ações soci-

ais ou comunitárias R$ 290,091 mi-

lhões; para patrocínio a projetos cul-

turais esse valor foi de R$ 116,552

milhões. A maior parte deste mon-

tante – R$ 167,744 milhões – foi

para a educação.  

A Fundação Bradesco, uma das

maiores da América Latina, investiu

R$ 135 milhões em 2003 no atendi-

mento integral de 105 mil alunos.

Em 46 anos, a Fundação formou e ca-

pacitou mais de 490 mil alunos.

O segundo maior banco privado brasi-

leiro, o Itaú, investe R$ 15 milhões em

programas de melhoria da qualidade

do ensino, dentre os quais o Prêmio

Escrevendo o Futuro.

O HSBC também tem como foco de

seus investimentos sociais a educação e

a preservação do meio ambiente. Se-

gundo o presidente do Comitê de Res-

ponsabilidade Social do HSBC, Hélio Du-

arte, o banco apóia atualmente cerca de

60 projetos no Brasil para crianças ca-

rentes – só em Curitiba são assistidas

850 crianças. Além destas ações, o

HSBC lançou um fundo que destina me-

tade da taxa de administração a entida-

des carentes apoiadas pelo banco.

A campanha Consumo Consciente,

do Santander Banespa, de educação

ambiental, doou em novembro R$

160 mil para seis entidades benefi-

centes, valor que representa o dobro

do economizado em três meses com

a redução do consumo de papel em

suas dependências. 

O Unibanco investe num programa

itinerante, sobre rodas, que viaja o

País ensinando a crianças de escolas

municipais como cuidar melhor do

ambiente. E o Banco Real ABN Amro

patrocina o Prêmio Universidade Soli-

dária, de apoio a projetos sociais. Em

2002, cinco universidades foram pre-

miadas com R$ 20 mil a serem apli-

cados nos projetos desenvolvidos. O

investimento total foi de R$ 450 mil.

SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS

v e re i ro de 2004 o Banco Popular,
para oferecer produtos e serviços à
população de menor poder aquisi-
tivo. Com a idéia de aumentar a ca-
pilaridade de sua estrutura, o Banco
Popular firmou no final de outubro
uma parceria com a maior rede de
e l e t rodomésticos e móveis do Brasil
– as Casas Bahia, que opera 378
lojas em sete estados, mais o Distrito
Federal. 

Essa rede trabalha com uma car-
teira de 6 milhões de clientes, a
maioria parte das classes C, D e E.
Com essa parceria, o Banco Popular
espera multiplicar sua base de cor-
rentistas, dos atuais 500 mil clientes
para 1 milhão, já no início de 2005.
O Banco Popular tem uma carteira
de microcrédito de R$ 15 milhões.

Uma forma diferenciada de con-
cessão de microcrédito foi lançada
no final de 2004 pelo Citibank, que
fechou parceria com a Fundação
Abrinq (Associação Brasileira dos Fa-
bricantes de Brinquedos) para finan-
ciar jovens da periferia da Grande
São Paulo. O valor do projeto desen-
volvido pelo Citi e a Abrinq é de US$
487 mil, para 40 meses. 

Agência do Banco Popular: abrindo linhas de financiamento para a
população de mais baixa renda

de 2000 e dezembro de 2003; as ca-
d e rnetas de poupança, principal
porta de entrada dos clientes de
baixa renda ao sistema bancário, au-
mentaram de 45,8 milhões para 62,4
milhões no mesmo período. 

Considerando que, no Brasil ,
mais de 90% das pessoas têm ape-
nas uma conta em banco, essa evo-
lução mostra portanto que em três
anos mais de 30 milhões de brasilei-
ros – incluindo micro e m p resários –
passaram a ter acesso a facilidades
como linhas de crédito, quitação au-
tomática de contas e investimentos
em cadernetas de poupança e ou-
tras aplicações.

Essa revolução foi possível graças

Agência bancária em São Paulo, SP: sistema brasileiro é reconhecidamente um dos mais
modernos do mundo
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CARLOS MAT T O S

Uma proposta de efeito prático
e positivo, preocupada em pro t e-
g e r, num primeiro momento, mas
destinada a promover a emancipa-
ção gradual dos cidadãos care n t e s
e das famílias em situação de risco.
Essa é a essência do Bolsa Família,
o mais ambicioso projeto social im-
plantado no Brasil que pre t e n d e ,
até 2006, atender a 11,2 milhões
de famílias que vivem abaixo da
linha de pobreza, com renda de
até R$ 100 por pessoa. 

O Bolsa Família é um pro g r a m a
de distribuição de renda, que vin-
cula o repasse de recursos do go-
v e rno federal à manutenção, por

parte dos respectivos pais, de seus
filhos na escola e/ou de manter a
carteira de vacinação delas em dia.

É um elo entre assistência social,
educação e saúde, com o cre s c i-
mento econômico e a emancipação
social de famílias como a da do-
méstica Vanilda da Silva Machado.
Mãe de cinco filhos, viúva do pri-
m e i ro marido e separada do se-
gundo, ela sonha em ver os filhos
formados. No fosso entre o desejo
e a realidade que se apre s e n t a v a
inóspita, ela não conseguia enxer-
gar perspectivas que a ajudassem a
manter os filhos na escola. 

Beneficiária do Programa Bolsa
Família, Vanilda vê, agora, acender

Os instrumentos necessários para o

sucesso do Bolsa Família são as par-

cerias. Elas nascem da consciência

coletiva de que políticas públicas

para enfrentar a miséria e a fome

não são responsabilidade exclusiva

do governo federal. São, ao contrá-

rio, o resultado do diálogo entre a

sociedade civil organizada e o poder

público constituído, inclusive estados

e municípios. 

Mais do que essenciais, as parcerias

entre a sociedade e as três esferas de

governo provam que o Estado, sozi-

nho, não consegue chegar na ponta

das questões sociais. E que a socie-

dade, atuando sozinha, não tem capa-

cidade para alocar recursos e imple-

mentar políticas que causem impacto,

tanto em quantidade, quanto em qua-

lidade.

Professor da Universidade de Brasília,

Vicente Faleiros descreve um Brasil

onde se vive entre avanços e crises nas

focalizada nos mais pobres. 
Anna Peliano, que participou da

elaboração de diversos planos e
p rogramas federais em política so-
cial, explica – com a experiência de
quem coordenou o Núcleo de Estu-
dos da Fome da Universidade de
Brasília e da elaboração das três
versões do Mapa da Fome, no Ipea
– que a distinção entre a assistên-
cia social e as demais políticas é
que a assistência social é específica
na clientela (os pobres), mas gené-
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Um programa do tamanho do Brasil
Principal programa de renda do governo federal atende a quase seis milhões
de famílias; benefício deve ser estendido para 11,2 milhões de lares até o
final de 2006

rica na atuação, pois tem de envol-
ver ações de educação, saúde e de
p romoção da cidadania. 

Segundo Peliano, o Pro g r a m a
Bolsa Família trabalha em duas
f rentes: atende, em primeiro lugar,
a uma necessidade emergencial
com a transferência de renda, pos-
sibilitando que as famílias incluídas
no programa tenham comida na
mesa, porque quem tem fome não
pode esperar. “E no médio e longo
prazos, re p e rcute na saúde e na
educação formal dessas popula-
ções, com as contrapartidas exigi-
das dos beneficiários”, diz.

Contrapartidas que garantem o
f u t u ro

Resgatar a capacidade de so-
nhar com um futuro melhor com
dignidade e cidadania. Esse é um
dos objetivos do Bolsa Família. Um
p rograma social que busca re s o l v e r
as carências mais emergenciais da
comunidade, mas que também pri-
oriza a inserção social e a solução à
médio e a longo prazo. São contra-
partidas que, na opinião de Anelita
F e r reira da Silva, 40 anos, benefici-
ária do Bolsa Família, a ajuda a
manter os filhos saudáveis e com
acesso a educação. 

Mãe de onze filhos, Anelita sabe
bem as dificuldades de viver em si-
tuação de pobreza. Morando coma luz da esperança na pequena

casa de três cômodos que divide
com os cinco filhos. “Esse dinheiro
veio para ajudar. Eu compro ro u p a ,
sapato e material escolar para as
crianças e ainda sobra para me aju-
dar a pôr comida na mesa e até a
pagar a conta de luz”, diz Va n i l d a ,
que mesmo vivendo de bicos não
desiste dos seus sonhos. 

Para a socióloga e pós-gradu-
ada em Política Social pela Univer-
sidade de Brasília, Anna Peliano, a
assistência social é re c o n h e c i d a ,
hoje, no Brasil, como um direito de
cidadania. Falar de enfre n t a m e n t o
à pobreza como assistência, se-
gundo ela, significa uma política

políticas de combate a pobreza e à

fome. “Política social não é tutela de

pobre. A pobreza deixou de ser uma

referência secundária e tornou-se

um problema estratégico, um novo

conceito”, afirma. Segundo Faleiros,

o cenário global revela a falência do

modelo de mercado, que por si só

resolveria a pobreza.“O fator chave

para o alivio da miséria é o incre-

mento de ativos para pobres, de

ações distributivas, nas quais a parti-

cipação da sociedade civil organi-

zada é fundamental”, explica.

PARCERIAS DISSEMINAM A CIDADANIA

Crianças durante aula de dança: programas do Ministério do Desenvolvimento Social estimulam o desenvolvimento artístico

A agente social Luciana Conceição de
Souza, com sua mãe Graça Maria da
Conceição (sentada): agentes do
desenvolvimento social

A dona de casa Anelita Ferreira da Silva:
“O Bolsa Família é minha salvação. Com
ele, compro material escolar, uniforme,
roupas e comida”.
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É com ele que nós compramos ma-
terial escolar, uniforme, roupas e
comida. Meu marido vive de bicos,
como eletricista, e o dinheiro não
dá. Antes eu vivia de doação, mas
agora estou mais aliviada. Todos os
meus filhos estão na escola e com a
vacinação em dia”, diz a mãe, que
ainda encontra tempo para praticar
a solidariedade como voluntária em
uma cre c h e .

Segundo o diretor geral do Ins-
tituto de Economia da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro ,
João Sabóia, a inexistência de polí-
ticas de transferência de re n d a ,
como o Bolsa Família, poderia re-
p resentar uma piora substantiva
nas condições de vida da popula-
ção pobre assistida. Sabóia afirma
que ainda é preciso avançar muito
para reduzir a pobreza rapida-
mente no país. E defende que só
uma educação de bom nível pode
tirar a próxima geração da po-
b re z a .

Sabóia pontua que a melhoria
dos ensinos Fundamental e Médio
é uma necessidade urgente. Assim
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Crescimento individual e social é o

que a copeira Maria da Luz espera

c o n s e g u i r. Sentimento que a mãe, de

pouca instrução, traduz em apenas

uma palavra: dignidade. A poeira da

rua, ainda à espera de urbanização, é

o cenário dos desejos da pequena Es-

tefany Nogueira, 10 anos, filha de

Maria da Luz. Ela tem pela frente um

percurso longo, com diversos obstá-

culos para alcançar o sonho de ser

médica. Mas, desde já, conta com o

suporte das políticas sociais do 

governo federal. “Eu sempre traba-

lhei duro para mantê-la com saúde e

na escola. Mas o Bolsa Família foi

uma mão em boa hora”, conta Maria

da Luz.

Na opinião de Dom Demétrio Va l e n-

como a retomada do cre s c i m e n t o
econômico, na medida em que sig-
nificará melhores oportunidades de
trabalho e renda para os pobre s .
“ C o n s i d e ro o Bolsa Família uma
excelente iniciativa. A idéia de jun-
t a r, num único programa, os vários
p rogramas sociais existentes é bas-
tante positiva. Embora seja favorá-
vel a programas universais, cre i o
que programas bem focalizados
podem ser muito importantes no
sentido de melhorar as condições
de v ida dos pobres no curto
prazo”. 

Opinião semelhante tem a pro-
fessora do Instituto de Economia e
do Instituto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano e Regional da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
n e i ro, Lena Lavinas. Para ela, os
p rogramas de transferência dire t a
de renda são um dos mecanismos
mais eficientes e efetivos na re d u-
ção do hiato de renda que separa a
população pobre de uma determi-
nada linha de pobreza ou indigên-
cia, qualquer que seja ela. 

Lena Lavinas explica que esses
p rogramas se impuseram, substitu-
indo projetos compensatórios inó-
cuos, como a doação de alimentos.
Sua maior qualidade é constituir-
se, quando o valor do benefício é
compatível com o nível de destitui-
ção observado e com a re a l i d a d e
local, em um mecanismo ágil de
distribuição de renda e redução da
d e s i g u a l d a d e .

Tais programas, adverte ela, de
modo algum podem funcionar sem
estar acoplados a um conjunto de
investimentos socia is em áre a s
afins como saneamento, moradia,
educação, saúde. “Juntos e inte-
grados, são capazes de alavancar o
potencial produtivo e o nível de
bem-estar das populações cujos es-
forços individuais serão sempre ,
por força das circunstâncias, insufi-
cientes para promover sua autono-
mia e seu crescimento individual e
social”, explica.

tim, presidente da Cáritas e bispo da

Diocese de Jales (SP), o programa

Bolsa Família é indispensável, não só

para alimentar o sonho das famílias

em situação de pobreza, mas, 

também, para garantir a essas famí-

lias condições mínimas de sobrevivên-

cia, possibilitando que, ao mesmo

tempo, se habilitem para ingressarem

no contexto social e no processo 

produtivo.  

De acordo com Dom Demétrio, “o

programa incide sobre uma popula-

ção mergulhada em múltiplas carên-

cias, desorganizada e desarticulada

social e politicamente. A sociedade

precisa se dar conta que todos devem

se sentir co-responsáveis para a cor-

reta aplicação das políticas públicas”. 

SONHOS CONCRETIZADOS

cinco filhos e o segundo marido,
que está desempregado, ela re c e b e
R$ 225,00 do programa. É o que
garante o alimento e dá condições
aos filhos de seguir nos estudos.
“Esse dinheiro é a minha salvação.

Demonstração de dança do grupo
“Atitude”, de Brasília: manifestações
artísticas promovem a integração de jovens

CARLOS MATTOS

O Programa de Aquisição de Ali-
mentos da Agricultura Familiar (PAA)
está mudando a vida de moradore s
do campo e dos centros urbanos.
Implantado em mais de 300 municí-
pios brasileiros, o programa é re s-
ponsável pela compra direta da pro-
dução de cerca de 150 mil agriculto -
res familiares. 

rebanhos de vacas e cabras têm uma
p rodutividade entre 50 e 100 litro s
de leite por dia, fornecem um total
superior a 600 mil litros de leite por
dia, distribuídos a famílias care n t e s
do semi-árido. O investimento do
g o v e rno federal, desde 2003 até
hoje, é de R$ 130 milhões somente
neste programa, beneficiando milha-
res de pequenos produtores.

É o caso de Inaldo Batista, mora-
dor da zona rural de São Bento do
Una, no agreste pern a m b u c a n o :
“Aumentei minha produção de 20 a
25 litros de leite para 70 a 80 litro s
diários e consegui comprar mais
vacas para a produção”. Assim como
Inaldo, outros pequenos pro d u t o re s
dos noves estados nordestinos e do
norte de Minas Gerais estão ampli-
ando sua atividade, recebendo capa-
citação e melhorando o re n d i m e n t o
de suas pequenas propriedades. 

O programa é um forte instru-
mento de recuperação da bacia lei-
teira do Nordeste e tem como meta
garantir a inclusão dos agricultore s
f a m i l i a res no mercado. O preço mí-
nimo garantido pelo governo é um
estímulo à produção. Em alguns es-
tados, por exemplo, o litro do leite é
adquirido junto ao produtor por R$
0,52, praticamente o dobro do que
é oferecido na cadeia convencional
de produtor. 

O secretário de Produção Rural e
Reforma Agrária de Pern a m b u c o ,
Gabriel Alves Maciel, diz que o PAA
possibilitou a duplicação da pro d u-
ção de leite destinada a famílias po-
b res do sertão pernambucano. Em
2000, eram 40 mil litros/dia pelo
p rograma Leite de Pern a m b u c o ;
agora,  já são 80 mil. 

Uma parceria do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS) com a Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab) do
Ministério da Agricultura e com esta-
dos e municípios, está permitindo a
compra de feijão, arroz, milho, trigo,
farinha de mandioca, carne de bode,
frango caipira, castanha de caju,
polpa de frutas, verduras, frutas e
hortaliças de agricultores familiare s
de todas as regiões do país. 

Assim como a aquisição do leite,
os alimentos têm destino certo: irão
compor as cestas de alimentos distri -
buídas pela Conab às populações
em situação de emergência nutricio-
nal ou vítimas de calamidades, ou,
ainda, destinam-se ao consumo ins-
titucional, isto é, integram o card á-
pio da merenda escolar das escolas
públicas, dos hospitais, creches e ou-
tras entidades filantrópicas.

A aquisição de alimentos da agri-
cultura familiar (grãos e hortifruti-
g r a n j e i ros) por meio de compra di-
reta local (convênios com estados e
municípios), compra direta e compra
antecipada (convênios com a Conab)
é outra modalidade do Programa de
Aquisição de Alimentos da Agricul-
tura Familiar (PAA). Permite ao poder
público comprar, sem licitação e se-
guindo uma tabela oficial de preços,
p rodutos alimentícios do pequeno
a g r i c u l t o r, no valor de até R$
2.500,00 por agricultor/ano.

O programa tem forte impacto
na economia das regiões produtoras,
promove a inclusão dos agricultores
f a m i l i a res e assentados no merc a d o
com a garantia da compra de seus
p rodutos a um preço justo. “Antes
eu tinha uma pequena horta e havia

Semeando o desenvolvimento
P rogramas dirigidos para pequenos pro d u t o res apóiam a produção familiar
e concorrem para aumentar a oferta de alimentos básicos

Os recursos aplicados superam R$
368 milhões e têm duplo impacto
sobre a economia: de uma parte, as -
seguram produtos de qualidade para
a composição da merenda escolar e
de cestas distribuídas a populações
em situação de risco; de outra parte,
aumentam a renda de pequenos
a g r i c u l t o res, viabilizam sua fixação
na terra e permitem a incorporação
de novas tecnologias de produção.

D e n t ro deste programa, o leite
recebe atenção especial. Cerca de
20 mil pequenos pro d u t o res, cujos

Moradora beneficiada pelo programa de
distribuição de leite do governo federal,
em Cabeceira, município do estado da
Paraíba: reforço à alimentação
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uma preocupação grande em escoar
a mercadoria. Com a compra direta,
consegui comprar um motor de irri-
gação, tenho um tanque de peixes e
plantei um pomar de frutas”, relata
o agricultor familiar Carlos Vieira, do
assentamento rural Sítio do Vô João,
em Araraquara (SP).

Nesta cidade, 18 mil estudantes
de 40 escolas públicas municipais se
beneficiam da compra local do PAA.
Os legumes e verduras consumidos
pelos estudantes são resultados de
um trabalho que começa no campo.
A produção é adquirida pelo municí -
pio e entregue às escolas, a entida-
des filantrópicas e às famílias que
vivem nos assentamentos rurais da
região. A qualidade da alimentação
da população beneficiada melhoro u
bastante com a introdução de novos
alimentos no cardápio. 

As peculiaridades regionais de
p rodução e hábitos alimentares são
respeitados e estimulados. No norte
de Minas Gerais, a produção da
polpa de frutas do cerrado e da caa-
tinga é utilizada pelos re s t a u r a n t e s
p o p u l a res de Belo Horizonte. Na
Bahia, a carne de bode, o leite de
cabra e os derivados do umbu, fruta
tropical bastante consumida pela po-
pulação local, são produzidos por

pequenos agricultores e utilizados na
m e renda escolar de várias escolas
públicas. No ano passado, o governo
federal comprou castanha do Estado
do Acre e no Ceará. Em Rondônia,
foram adquiridas 10 mil toneladas
de feijão de 3,8 mil pequenos pro-
dutores rurais para as cestas básicas
da Conab, viabilizando aquela fro n-
teira agrícola.

De acordo com o último censo do
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), a agricultura familiar
re p resenta 86% dos estabelecimen-
tos agrícolas brasileiros, mas ocupa
apenas 30,5% da área total desti-
nada aos cultivos. A roça doméstica
é responsável por 84% da produção
nacional da mandioca, 67% de fei-
jão, 49% de milho, 31% de arroz e
quantidades expressivas de soja, leite
e pequenos animais. 

Saúde no sertão
A construção de 50 mil cisternas

no semi-árido brasileiro está levando
saúde e melhoria das condições de
vida do sertanejo. Desde 2003,
quando o Programa 1 Milhão de Cis-
t e rnas (P1MC) tornou-se uma polí-
tica do Fome Zero, o governo federal
já repassou R$ 72,2 milhões para a
Articulação no Semi-Árido (ASA),

fórum composto por mais de 700
organizações não-govern a m e n t a i s
responsável pela formulação do
P1MC.

Por meio de um Termo de Parce-
ria assinado entre o MDS e a ASA
está sendo possível construir unida-
des em 580 municípios localizados
nos nove estados do Nordeste, norte
de Minas e Espírito Santo, áreas es-
pecíficas do semi-árido. 

Também foram firmados convê-
nios no valor de R$ 12,8 milhões
com os estados da Bahia, Paraíba,
Piauí e Rio Grande do Norte, além
dos municípios de Pintadas e Pé de
Serra (BA) e Campina Grande (PB)
para a construção de mais 12,5 mil
cisternas. 

As cisternas são sistemas de ca-
nalização da água de chuva, cole-
tada nos telhados das casas e trans-
ferida para reservatórios, em geral
de 16 mil litros, construídos ao lado
das residências. As cisternas armaze -
nam a água do período de chuvas
para o consumo no resto do ano,
em volume suficiente para uma fa-
mília de até sete pessoas beber, cozi-
nhar e escovar os dentes durante o
período agudo da seca, normal-
mente de oito meses.

Cada cisterna custa em média R$
1,5 mil e utiliza um sistema simples:
uma calha instalada ao redor do te-
lhado, ligado a um tubo de PVC co-
nectado ao tanque. Os benefícios da
instalação deste sistema são enormes.

“Essa cisterna foi uma bênção.
Eu vivia por conta de buscar água.
Hoje fico feliz dentro de casa, cuido
dos meus filhos e ajudo o marido na
roça para a gente ter mais o que
comer”, conta Mariane de Souza, 40
anos, moradora de Melancia, comu-
nidade próxima a Remanso, na
Bahia. Como milhares de moradores
da região semi-árida, Mariane pas-
sou boa parte da vida em longas ca-
minhadas diárias, carregando água
retirada de poços compartilhados
com animais e geralmente infecta-
dos. Desde setembro de 2003, ela28

O produtor Carlos Vieira, de Araraquara, município de São Paulo: “Graças ao programa,
comprei um motor de irrigação, tenho um tanque de peixes e plantei um pomar de frutas”.

conta com uma cisterna e pode se
dedicar a outras atividades pro d u t i-
vas, como agricultura e artesanato,
além de contar com água limpa para
suas necessidades.

No entanto, apenas a instalação
de cisternas não garante a melhoria
da saúde das famílias da região. A
esterilização e preservação da quali-
dade da água armazenada depende
da capacitação dos moradores para
lidar corretamente com a técnica de
como gerenciar o seu tratamento.
Por isso, além dos recursos investi-
dos na construção das unidades, o
MDS repassa um montante à ASA,
destinado ao trabalho de capacita-
ção das famílias.

Para receber o benefício, as famí -
lias devem ser enquadradas nos cri-
térios do Bolsa Família (renda mensal
per capita de até R$ 100,00), ainda
que não sejam beneficiadas pelo
p rograma. É dada prioridade para
famílias chefiadas por mulheres, a
famílias com crianças até 6 anos, a
famílias com crianças de 7 a 15
anos, a famílias com idosos e porta-
dores de necessidades especiais.

Severino Pedro, agricultor da
zona rural de Bom Jardim, interior
de Pernambuco, revela a importân-
cia da cisterna na rotina da família:
“A instalação da cisterna mudou

No primeiro semestre do ano, 25

convênios foram firmados entre o

Ministério do Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome em 21 muni-

cípios de todo o País, para a constru-

ção de restaurantes populares. Ou-

tras quatro parcerias foram assina-

das no segundo semestre, cujos pro-

jetos receberão cerca de R$ 7 mi-

lhões, totalizando a execução inte-

gral prevista para este ano.

O Programa de Restaurantes Popula-

res tem com principal objetivo o

atendimento aos trabalhadores e ci-

dadãos carentes que, por falta de

tempo ou de recursos, não conse-

guem ter acesso a uma refeição sau-

dável pelo menos uma vez ao dia. As

refeições têm o preço subsidiado e

custam para o consumidor entre R$

1,00 e R$ 2,80.

Paralelamente ao processo de libera-

ção de recursos para a implantação

dos restaurantes, um acordo com a

Organização das Nações Unidas para

a Alimentação e a Agricultura (FAO)

lecia os horários para pegar e às
vezes era a água do barreiro mesmo.
Com a cisterna, hoje, a gente tem
água limpa e à vontade para beber”.

O P1MC conta com o apoio da
Federação Brasileira dos Bancos (Fe-
braban), que já financiou a constru-
ção de 10 mil unidades e pre t e n d e
repetir a iniciativa. O maior aporte
de recursos, no entanto, vem do go-
v e rno federal, que contribui com
mais de 50% do financiamento do
programa.

Uma parte dos recursos federais é
originária de doações que pessoas e
e m p resas vêm fazendo ao Fome
Zero, por meio das contas no Banco
do Brasil e da Caixa Econômica Fe-
deral. Entre 2003 e 2004, cerca de
R$ 10 milhões foram obtidos dessa
forma e totalmente repassados para
a construção de cisternas. 

permitiu realizar um inventário e ca-

racterização de todas as experiências

que estão sendo desenvolvidas no

Brasil, seja pelas diversas esferas do

governo, organização não-governa-

mental e sociedade civil. 

O trabalho tem como objetivo iden-

tificar as regiões mais críticas, com

maior dificuldade de acesso à ali-

mentação. As informações consoli-

dadas levantadas a partir desses es-

tudos têm como objetivo principal

fornecer subsídios para definir dire-

trizes para a institucionalização de

um plano nacional para que o Pro-

grama de Restaurantes Populares

seja regulamentado, com definições

legais, técnicas e operacionais. 

Assim como os restaurantes popula-

res, outros programas estão incluí-

dos na rede operacional do governo

para o combate à fome e para a

promoção da segurança alimentar,

como os bancos de alimentos, cozi-

nhas comunitárias e hortas comuni-

tárias. 

O AVANÇO DOS RESTAURANTES POPULARES

minha vida, para melhor. A gente
sofria demais para pegar água. Bus-
cava no açude, mas o dono estabe-

Cisterna instalada em residência no semi-árido do Nordeste: garantia de água o ano inteiro
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