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O Brasil está muito próximo de atingir
a meta de reduzir pela metade, no
período entre 1990 e 2015, a proporção
da população que vive com renda
inferior a 1 dólar PPC por dia.Após um
aumento do percentual de pessoas ex-
tremamente pobres no início da década
de 1990, houve uma diminuição subs-
tantiva entre 1993 e 1995. Nos anos
seguintes, essa taxa oscilou em torno de
8% da população, mas diminuiu no-
vamente entre 2002 e 2003. O gráfico 1
revela que, entre 1990 e 2003, a pobreza
extrema quase caiu à metade – passan-
do de 9,9% da população para 5,7%,
uma redução de 42,4%.Apesar da sen-
sível melhora, o número absoluto de
pessoas vivendo com menos de 1 dólar
PPC por dia ainda é muito alto: cerca de
10 milhões.

Há diversas formas de dimensionar a
extrema pobreza. No Brasil, tem sido
utilizado como parâmetro o valor de
1/4 de salário mínimo de renda per ca-
pita/mês. Os resultados desse indicador
revelam percentuais de famílias em si-
tuação de pobreza extrema cerca de

duas vezes superiores àqueles encontra-
dos a partir do indicador referência das
Nações Unidas, isto é, 1 dólar PPC. Se-
gundo esse critério, é também expres-
siva a queda do número de pessoas mui-
to pobres no período entre 1990 e 2003.
Ainda assim, o país convive com 13,8%
da sua população nessa situação, o que
representa um contingente de 24 mi-
lhões de brasileiros.

Considerados os resultados alcançados
em relação à meta original e a persis-
tência de um número absoluto ainda
muito alto de pessoas na extrema po-
breza, o Brasil assumiu uma nova meta
para o período 1990-2015: reduzir a
um quarto a proporção da população
que vive com renda inferior a 1 dólar
PPC por dia, tomando como ponto de
referência o percentual de 1990.Assim,
está se propondo a alcançar uma meta
mais ousada, que vai além da original-
mente prevista na Cúpula do Milênio.

É importante destacar que, para atingir
a nova meta até 2015, é necessário o for-
talecimento de várias políticas sociais,
associado ao crescimento econômico.
Entre os fatores que explicam a me-
lhoria das condições de vida no Brasil
nos últimos anos mencione-se a estabi-
lização monetária resultante do Plano
Real no que se refere ao período 1993-
1995. Também tiveram influência a
implementação de políticas públicas
previstas na Constituição Federal de
1988 (como a previdência rural e o be-
nefício de prestação continuada) e a va-
lorização do salário mínimo. Já no pe-
ríodo 2002-2003, pode-se citar o cír-
culo virtuoso resultante da combinação
entre a expansão de algumas dessas
mesmas políticas sociais e o prossegui-
mento da valorização gradual, mas
constante, do salário mínimo.

Pobreza extrema 
cai principalmente 
nas áreas rurais
A queda da taxa de extrema pobreza no
Brasil ocorreu, em grande medida, por
conta da melhoria da situação nas áreas
rurais. Os dados revelam que no campo
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a pobreza extrema caiu de 24,2% para
13,5% entre 1990 e 2003, segundo a ta-
xa medida pelo dólar PPC. Isso mostra
a importância de diversas políticas pú-
blicas implementadas nos anos recen-
tes, que têm impactos na melhoria da
condição de renda das áreas rurais do
país, como é o caso da previdência ru-
ral, da ampliação do acesso ao crédito e
dos assentamentos da reforma agrária.
No que se refere à extrema pobreza
urbana, o gráfico 2 mostra uma relativa
estabilização do indicador, que passou
de 4,8%, em 1990, para 4,2%, em 2003.

A indigência incide de maneira parti-
cularmente intensa sobre os pretos e os
pardos no Brasil. Em 1990, 15,4% dessa
população estava na extrema pobreza,
contra 5,7% da população branca. É
certo que, em 2003, acompanhando a
tendência geral da indigência no país,
essas taxas se reduziram bastante – para
8,4% e 3,2%, respectivamente (ver grá-
fico 3). Apesar disso, manteve-se a
distância que separa pretos e pardos, de
um lado, e brancos, de outro. Os pri-
meiros continuam com uma taxa de ex-
trema pobreza cerca de duas vezes e
meia superior à dos segundos.

Fonte: Banco Mundial/PPC, IBGE/Pnad. Elaboração: Disoc/IPEA

(1) Exclusive a pop. rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá

GRÁFICO 1 • Evolução da extrema pobreza no Brasil(1)

(percentual da população sobrevivendo com menos de 1 dólar PPC por dia) 
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Fonte: Banco Mundial/PPC, IBGE/Pnad  Elaboração: Disoc/IPEA

(1) Exclusive a pop. rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá

GRÁFICO 2 • Evolução da extrema pobreza urbana e rural 
no Brasil(1) (percentual da população sobrevivendo 
com menos de 1 dólar PPC por dia)
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Apesar da melhora na renda dos mais
pobres, a distância em relação aos mais
ricos praticamente não se alterou. Em
2003,assim como em 1992,os 20% mais
ricos seguiram se apropriando de mais
da metade dos rendimentos (ver gráfico
5). Deve-se ressaltar que a evolução
dessas desigualdades variou conforme
a região do país. No Nordeste, as dis-
tâncias que separam ricos de pobres se
encurtaram nos últimos anos, porque a
parcela da renda regional apropriada
pelos 20% mais ricos caiu de 60,7% em
1992 para 54,6% em 2003. Por outro la-
do, no Sudeste, os rendimentos dos
mais ricos aumentaram em importân-
cia, passando, no período em análise,
de 51,8% para 54,1%.

A estabilidade da desigualdade de renda
no Brasil pode ser aferida por um outro
indicador, o índice de Gini. Tal índice
representa uma medida de iniqüidade
que varia entre 0 (igualdade absoluta de
rendimentos) e 1 (desigualdade absolu-
ta). Nos últimos anos, o Gini no Brasil
praticamente não se modificou, osci-
lando entre 0,56 e 0,57 – o mesmo pa-
tamar do início da década de 1990.

Desigualdade afeta
sobretudo pretos 
e pardos
Os pretos e pardos, que representam

cerca da metade da população brasilei-
ra, são os mais afetados pela desigual-
dade de renda no país. Isso pode ser
observado,por exemplo,na composição
da base (os 10% mais pobres) e do topo
(o 1% mais rico) da escala de rendi-
mentos da população. Os pretos e par-
dos correspondem a 67,8% dos mais
pobres, ao passo que  os brancos com-
põem 86,8% do grupo dos mais ricos,
mas constituem somente 32,2% do
conjunto dos mais pobres (ver gráfico 6).

São inúmeros os estudos disponíveis
que evidenciam que no país a discrimi-
nação racial é responsável por parte
significativa das distâncias que separam
negros de brancos. Essas distâncias re-
sultam não somente de discriminação
ocorrida no passado, mas também  de
preconceitos e estereótipos raciais
ainda presentes, que estimulam com-
portamentos discriminatórios. As con-
seqüências da persistência dos altos ín-
dices de desigualdades raciais são per-
versas. De um lado, a permanência des-
sas desigualdades reforça a estigma-
tização sofrida pelos negros, inibindo o
desenvolvimento de suas potencialida-
des individuais e impedindo o usufruto
de sua cidadania. De outro lado, o pro-
cesso de exclusão vivido pela popu-
lação negra compromete a construção
de uma sociedade mais coesa e justa.
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observada para a população como um
todo, de 10%. Essa situação se agrava
para as mulheres jovens, 24,4%, en-
quanto a dos homens jovens era de 15%
(ver tabela 1).

Renda dos mais 
pobres cresce, 
mas desigualdade 
de renda permanece 
Apesar da queda da extrema pobreza
nos anos recentes,a desigualdade de ren-
da permaneceu praticamente estática,
ou seja, o Brasil manteve-se como um
dos países com maior desigualdade de
rendimentos no mundo. É fato que os
mais pobres aumentaram sua participa-
ção na renda nacional.Em 1992,no país
como um todo, os 20% mais pobres de-
tinham apenas 3% do total de rendi-
mentos.Em 2003,registrou-se aumento
de 1 ponto percentual (ver gráfico 4).
Destaque-se que esse crescimento foi
maior nas localidades mais pobres do
país.Assim,no Nordeste,esse acréscimo
foi ainda mais expressivo: elevou-se de
1,5% para 4,4%, patamar três vezes su-
perior. Já no Sudeste esse aumento foi
menos significativo, passando de 4,2%,
em 1992, para 4,5%, em 2003.

Fonte: Banco Mundial/PPC, IBGE/Pnad  Elaboração: Disoc/IPEA  

(1) Exclusive a pop. rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá

GRÁFICO 3 • Evolução da extrema pobreza por cor/raça no Brasil(1) 

(percentual da população sobrevivendo com menos de 1 dólar PPC por dia)
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Total Homem Mulher
Brasil 19,0 15,0 24,4
Norte 20,7 15,4 28,3
Nordeste 16,7 13,0 22,6
Sudeste 22,2 17,9 27,7
Sul 14,4 12,2 17,2
Centro-Oeste 17,1 12,8 23,2

TABELA 1 • Taxa de desocupação da população de 16 a 24 anos 
de idade, por sexo – Brasil e regiões(1), 2003

Fonte: IBGE/Pnad  Elaboração: Geiso/DPE/IBGE  

(1) Exclusive a pop. rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá

Taxa de desocupação (%)
Sexo

Jovens têm dificuldades
de encontrar
emprego e obtêm
rendimentos baixos
A extrema pobreza vem afetando par-
ticularmente os jovens brasileiros, que
têm tido dificuldades de ingressar no
mercado de trabalho e, quando conse-
guem, seus rendimentos são geralmen-
te muito baixos. Em 2003, a taxa de de-
socupação entre a população de 16 a 24
anos era de 19% – quase o dobro da

QUADRO 1 • O que são as linhas 
de extrema pobreza?

Há diversas formas de dimen-
sionar a extrema pobreza. As duas
medidas citadas neste relatório
são a metodologia desenvolvida
pelo Banco Mundial e um parâ-
metro baseado no salário mínimo.
A metodologia do Banco Mundial
permite a comparação internacio-
nal. Segundo ela, são consideradas
como extremamente pobres as

pessoas que percebem renda
diária inferior a 1 dólar PPC (parida-
de de poder de compra) por dia,
ou o equivalente a cerca de 33 dó-
lares PPC por mês. A utilização da
unidade monetária dólar PPC pro-
cura dar conta das diferenças de
preços de bens e serviços entre os
vários países. Um dólar PPC tem o
mesmo poder de compra no Brasil

e nos demais países. Para tanto,
recorre-se a uma taxa de câmbio
específica, que mostra o valor em
moeda nacional dos dólares PPC.
Já no Brasil, uma medida usual é a
proporção de pessoas que perce-
bem renda mensal domiciliar per
capita de até 1/4 de salário mínimo
(o que, em setembro de 2003,
equivalia a R$ 60).

Problema da fome 
no país está
relacionado à
desigualdade 
de acesso 
aos alimentos,
e não à sua
indisponibilidade
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No Brasil, a fome e a desnutrição ainda
se fazem presentes, embora venham
apresentando sensível redução  no pe-
ríodo recente.

Destaque-se que a questão da insufi-
ciência alimentar no país não está as-
sociada a uma pequena oferta de ali-
mentos, pois a agricultura nacional
produz mais do que o suficiente para
suprir as necessidades da população
brasileira. Segundo cálculos da Organi-
zação das Nações Unidas para a Agri-
cultura e Alimentação (FAO) para o
Brasil, a disponibilidade total de ali-
mentos tem aumentado continuamente
nas últimas décadas, sendo atualmente
da ordem de 3.000 kcal por pessoa/dia.
Isso corresponde a um excedente de
23% no total de calorias médias neces-
sárias para repor as energias consumi-
das por dia, de pouco menos de 2.400
kcal. Assim, as questões da fome e da
desnutrição são, sobretudo, o resultado
da falta de acesso aos alimentos, decor-
rente do baixo poder aquisitivo de mi-
lhões de brasileiros. No campo, o pro-
blema da fome torna-se mais agudo
tendo em vista a dificuldade de acesso
aos meios produtivos, inclusive o aces-
so à terra.

A insuficiência alimentar é agravada
por um conjunto de outros problemas,
tais como condições inadequadas de
saneamento básico, baixos níveis de
educação e precários serviços de saúde,
que se manifestam no uso da água con-
taminada, na baixa prevalência de alei-
tamento materno, na alimentação ina-
dequada, no manuseio incorreto dos
alimentos e nos conseqüentes agravos à
saúde sem tratamento apropriado. A
associação desses problemas a um or-
ganismo já debilitado pela fome e, por-
tanto, com menor capacidade para en-
frentar as enfermidades, leva a uma pio-
ra das condições de saúde, à desnu-
trição e, eventualmente, à morte, espe-
cialmente no caso das crianças. Dessa
maneira, a persistência da fome e da
desnutrição está diretamente relacio-
nada às dificuldades de acesso a bens e
serviços sociais e às condições de misé-
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Tal processo fortalece características
hierárquicas e autoritárias existentes na
sociedade e aprofunda um processo de
fratura social. Sua superação está atrela-
da a políticas de promoção da igualda-
de racial iniciadas em 2003, que, soma-
das às políticas universais de saúde,
educação, previdência e assistência so-
cial, podem efetivamente construir uma
democracia racial no Brasil.

Fome e desnutrição
persistem no Brasil
A segunda meta do primeiro Objetivo
de Desenvolvimento do Milênio é o
combate à fome. Nesse sentido, a erra-
dicação da desnutrição, expressão mais
severa da insuficiência alimentar, cons-
titui, igualmente, uma das mais impor-
tantes metas a ser perseguida pelos paí-
ses signatários da Cúpula do Milênio.

Fonte: IBGE/Pnad  Elaboração: Geiso/DPE/IBGE

(1) Total da renda domiciliar (2) Exclusive a pop. rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá

GRÁFICO 4 • Participação dos 20% mais pobres na renda nacional(1)

– Brasil(2), Nordeste e Sudeste, 1992 e 2003 (em %)
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(1) Total da renda domiciliar (2) Exclusive a pop. rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá

GRÁFICO 5 • Participação dos 20% mais ricos na renda nacional(1)

– Brasil(2), Nordeste e Sudeste, 1992 e 2003 (em %)

Brasil Nordeste Sudeste

1992 2003

55,7 55,9

60,7

54.6

51.8

54,1
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(1) Exclusive a pop. rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá

GRÁFICO 6 • Distribuição das pessoas entre os 10% mais pobres 
e o 1% mais rico por cor/raça – Brasil(1), 2003 (em %)
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A promoção da igualdade de gê-
nero – o terceiro Objetivo de De-
senvolvimento do Milênio – é es-
sencial não só para a garantia da
cidadania como também para a
consecução da meta de redução da
pobreza. As mulheres sofrem uma
série de desvantagens, em compa-
ração com os homens, que passam
pela realização de atividades do-
mésticas não-remuneradas, maior
desemprego e discriminação sala-
rial, assim como desigualdade no
acesso, uso e controle dos recursos
produtivos. Em conseqüência, ho-
mens e mulheres experimentam a
pobreza de maneira diferente.

No entanto, em geral os indica-
dores de pobreza não são suficien-
tes para evidenciar as desigualdades
de gênero. Eles se referem ao domi-
cílio, e não aos indivíduos, retratan-
do como pobres todos aqueles que
vivem em famílias cuja renda familiar
per capita seja inferior a uma deter-
minada linha de pobreza, o que tor-
na os níveis de pobreza extrema e de
pobreza mais ou menos equivalen-
tes entre homens e mulheres. Isso
significa que, ao adotar essa opção
metodológica, supõe-se uma dis-
tribuição eqüitativa dos recursos
entre todos os integrantes do do-
micílio e que suas necessidades são

equivalentes. Mas o fato é que parte
significativa das desigualdades de
gênero está relacionada ao que
ocorre dentro das famílias e que
afeta de maneiras distintas pessoas
de sexos diferentes. Sob a pers-
pectiva de gênero, portanto, a men-
suração da pobreza pela renda fami-
liar ou domiciliar não reflete a situa-
ção de homens e mulheres nem
identifica os fatores que intervêm
nas dificuldades que ambos enfren-
tam para superá-la.

A pobreza entre as mulheres en-
volve outros aspectos que deter-
minam a sua participação no mer-
cado de trabalho. A vulnerabilidade
econômica das mulheres está rela-
cionada ao crescente desemprego
feminino e à sua concentração em
atividades de baixa qualificação e mal
remuneradas, bem como às restri-
ções de tempo e mobilidade, uma vez
que elas têm de conciliar o trabalho
remunerado com o trabalho re-
produtivo (atividades domésticas e
cuidado da família). Algumas outras
dimensões podem ser úteis para
identificar as especificidades femi-
ninas, como, por exemplo, a análise
das pessoas que não têm renda pró-
pria. Isso possibilita realizar uma
aproximação da pobreza feminina do
ponto de vista da capacidade de ge-

rar recursos financeiros e tomar de-
cisões sobre os gastos. Nas áreas ur-
banas observa-se que, em 2003, 36%
das mulheres maiores de 16 anos ca-
reciam de renda própria, compara-
dos com 18% dos homens. No caso
das mulheres que vivem em zonas
rurais essa dependência econômica
é ainda maior (46% das mulheres não
tinham renda própria). Essa condição
se reflete na falta de autonomia eco-
nômica, o que potencializa as chan-
ces de essas mulheres tornarem-se
ainda mais pobres ou enfrentarem a
extrema pobreza, sobretudo se as
circunstâncias familiares e conjugais
forem modificadas (viuvez, rupturas
matrimoniais). 

A conclusão, portanto, é que a
análise da pobreza deve ser capaz
de refletir a situação das mulheres
em comparação com a dos homens.
Assim, não pode deixar de lado as
medidas multidimensionais, que
abrangem características indivi-
duais, como o uso do tempo, a in-
serção no mundo do trabalho e o
acesso a títulos de propriedade. Es-
sas medidas permitem evidenciar a
heterogeneidade da pobreza, indi-
cando que a posição dos indivíduos
na família, sua idade, sexo e cor de-
terminam formas diferenciadas de
enfrentar esse fenômeno.

QUADRO 2 • Homens e mulheres experimentam 
a pobreza de maneiras distintas



Fonte: Siab/MS - Base ajustada

*Criança cujo peso ficou abaixo do percentil 3 (curva inferior) da curva de peso por idade do Cartão da Criança.

GRÁFICO 9 • Desnutrição proteico-calórica* em crianças entre 1 e 2 anos de idade nas áreas cobertas
pela Estratégia Saúde da Família nas regiões do Brasil - 1999 a 2004
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mentação de políticas de educação,saú-
de, saneamento e acesso a alimentos.

Em que pese não existirem dados na-
cionais mais atualizados sobre a situa-
ção nutricional do grupo infantil, é
possível fazer algumas estimativas para
as crianças atendidas pelos programas
de agentes comunitários de saúde e de
equipes de saúde da família do Minis-
tério da Saúde. Essas estimativas po-
dem ser calculadas a partir de infor-
mações oriundas do Sistema de Infor-
mação da Atenção Básica  (Siab) do Mi-
nistério da Saúde, que consolida dados
referentes a aproximadamente 40% da
população brasileira.Assim, quando se
analisa o indicador de peso por idade
da população com menos de 1 ano de
vida do Siab, nota-se que a desnutrição
diminuiu de 10,1%, em 1999, para
3,6%, em 2004, aproximando-se dos
valores esperados para países desen-
volvidos (entre 2% e 3%). No que se
refere às crianças entre 1 e 2 anos de
idade, a desnutrição reduziu sua inci-
dência de 19,8% para 7,7% (ver gráfico
7). Ou seja, os dados revelam que os
distúrbios por déficits nutricionais das

crianças de ambas as faixas etárias apre-
sentam uma queda expressiva, superior
a 60%, em apenas cinco anos. E mais:
essa queda é observada em todas as
regiões do país, ainda que com com-
portamentos diferenciados.

De acordo com o Siab,entre 1999 e 2004
a desnutrição reduziu-se de forma mais
acentuada naquelas localidades que já
apresentavam menor incidência da en-
fermidade,quais sejam,o Sul e o Sudeste.
No Sul, a proporção de crianças com até
2 anos com deficiência de peso para sua
idade caiu 73%; no Sudeste, essa dimi-
nuição foi da ordem de 65%. Já no Nor-
deste, onde se encontram os maiores
percentuais de desnutrição infantil, a
queda foi de 55%, no mesmo período.
Note-se, contudo, que nessa região a
prevalência de meninos e meninas de 1
a 2 anos com déficit de peso para a idade
é bastante expressiva, de 11%, em 2004.
No Norte, este indicador é de 7,1% (ver
gráficos 8 e 9). Vale destacar que as in-
formações do Siab evidenciam as rela-
ções entre a amamentação das crianças e
a diminuição de seu déficit nutricional.
Segundo o sistema,o aleitamento mater-
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ria e de pobreza em que vive parte da
população.

Cai desnutrição infantil
No Brasil a desnutrição infantil vem di-
minuindo nas últimas décadas. Segun-
do o Estudo Nacional da Despesa Fa-
miliar (Endef), do Ministério da Saúde
e do IBGE, em 1975, 18,4% da popu-
lação com menos de 5 anos apresentava

peso abaixo do esperado para sua ida-
de. Vinte e um anos depois, em 1996,
de acordo com a Pesquisa Nacional
Sobre Demografia e Saúde (PNDS) do
Ministério da Saúde e instituições as-
sociadas, a taxa havia caido para 5,7%,
o que corresponde a uma redução de
70%. Em parte, tal fenômeno deveu-se
à urbanização ocorrida durante esses
dois decênios, concomitante à imple-

Fonte: Siab/MS – Base ajustada   

*Criança cujo peso ficou abaixo do percentil 3 (curva inferior) da curva de peso por idade do Cartão da Criança.

GRÁFICO 7 • Desnutrição proteico-calórica* em crianças menores de 1 ano 
e entre 1 e 2 anos de idade nas áreas cobertas pela Estratégia Saúde 
da Família no Brasil – 1999 a 2004
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Fonte: Siab/MS - Base ajustada

*Criança cujo peso ficou abaixo do percentil 3 (curva inferior) da curva de peso por idade do Cartão da Criança.

GRÁFICO 8 • Desnutrição proteico-calórica* em crianças menores de 1 ano de idade nas áreas
cobertas pela Estratégia Saúde da Família nas regiões do Brasil – 1999 a 2004
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ceber que o direito humano à alimen-
tação adequada não está assegurado
no país. Tendo em vista que cerca da
metade da população tem dificuldades
para adquirir seus alimentos, para não
passar fome é obrigada a recorrer a ou-
tros mecanismos, entre eles: (1) sacri-
ficar gastos básicos, tais como, trans-
porte, moradia, medicamentos e ves-
tuário; (2) recorrer a doações; (3) de-
pender de programas institucionais de
alimentação gratuita ou subsidiada;
ou, ainda, mais grave, (4) abastecer-se
em lixões. Essas diversas estratégias de
sobrevivência têm contribuído para
reduzir a desnutrição entre os adultos.
Contudo, evidenciam o quanto é grave
a questão alimentar no Brasil.

A pesquisa também revela que, se a
desnutrição não é um problema para

os adultos brasileiros em geral, o qua-
dro nacional esconde especificidades
de determinados grupos da população.
Segundo os dados da POF, quase 9%
dos homens com mais de 75 anos apre-
sentam sinais de desnutrição, sendo
tais prevalências provavelmente asso-
ciadas a doenças crônicas debilitantes.
Entre as mulheres de 20 a 24 anos de
idade, a desnutrição é de 12% e, entre
as de 25 a 30 anos, de 7%. Por fim, em
torno de 7% das mulheres de todas as
idades das áreas rurais do Nordeste
apresentam déficit ponderal.

Tendo em vista que a insuficiência ali-
mentar ainda representa um grave pro-
blema social no país, o governo brasi-
leiro está assumindo uma proposta
mais rigorosa no que se refere à segun-
da meta do milênio: a erradicação da
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no exclusivo até os 4 meses de idade au-
mentou sua prevalência, de 57,4%, em
1999, para 69,5%, em 2004. Esse aumen-
to, conforme pode ser observado no
gráfico 10, foi acompanhado de expres-
siva redução da desnutrição infantil em
crianças menores de 1 ano.

As crianças correspondem ao grupo
biologicamente mais sensível aos pro-
blemas de nutrição de uma sociedade.
Os principais determinantes da desnu-
trição infantil são a oferta insuficiente
e inadequada de calorias e de nutrien-
tes associada à incidência repetida de
episódios de doenças, sobretudo as in-
fecciosas.Assim, a perversa sinergia en-
tre uma alimentação inadequada e a
exposição freqüente a enfermidades
acaba por deteriorar o estado nutricio-
nal das crianças. E isso se reflete em
inadequações do peso em relação à
idade ou à altura, que retratam a des-
nutrição infantil.

As conseqüências da desnutrição na
população infantil expressam a vio-
lação do direito humano à alimentação

adequada, pois as crianças acometidas
por esse mal têm maior probabilidade
de morrer ou, quando sobrevivem, de
apresentar baixo desenvolvimento cog-
nitivo, de sofrer danos neurológicos e
de ter menor resistência a doenças.

Desnutrição
ainda afeta grupos
específicos da
população adulta
Os dados do IBGE também mostram
que, para o Brasil como um todo, a
desnutrição adulta é da ordem de 4%,
compatível, portanto, com os padrões
internacionais. Mesmo assim, a Pesqui-
sa de Orçamentos Familiares (POF),
realizada em 2002 e 2003 pelo IBGE,
trouxe dados que revelam que metade
dos brasileiros se defronta com dificul-
dades para garantir uma alimentação
adequada. Segundo a pesquisa, 46,6%
das famílias declararam que tinham
restrições para comprar alimentos e,
13,9% afirmaram que o alimento era
normalmente insuficiente.

Diante desses resultados, pode-se per-

Fonte: Siab/MS - Base ajustada

*Criança cujo peso ficou abaixo do percentil 3 (curva inferior) da curva de peso por idade do Cartão da Criança

GRÁFICO 10 • Prevalência de aleitamento materno exclusivo em crianças até 4 meses de idade 
e desnutrição proteico-calórica* em crianças menores de 1 ano de idade, nas áreas
cobertas pela Estratégia Saúde da Família no Brasil – 1999 a 2004
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“A fome é a manifestação mais
extrema da pobreza e da privação
humana, é expressão da violação
do mais fundamental dos direitos
humanos, o direito a uma alimenta-
ção adequada” (FAO – 2003). Assim,
ela abrange desde a sensação fi-
siológica proveniente da vontade
não satisfeita de comer até as for-
mas mais brutais de violentação do
ser humano associadas à pobreza
e à exclusão social. A fome pode
ser aguda, quando a falta de ali-
mentos é momentânea, ou crônica,
quando a alimentação diária, habi-
tual, não propicia à pessoa energia
e nutrientes suficientes para a ma-
nutenção do seu organismo e para
o desempenho de suas atividades
cotidianas. O fenômeno da fome,
especialmente em sua manifesta-
ção crônica, é produzido pelo con-
texto sociopolítico e econômico e
deve ser enfrentado na perspectiva

da cidadania, dos direitos sociais e
da dignidade da pessoa humana.

A desnutrição é uma doença re-
sultante da insuficiência, quantita-
tiva ou qualitativa, da alimentação
associada a outros agravos que
determinam o mau aproveitamen-
to biológico dos alimentos. O es-
tado nutricional é medido por vá-
rios indicadores. Para o adulto, o
mais indicado é o uso do Índice de
Massa Corporal (IMC), obtido pela
divisão do peso, em quilos, pelo
quadrado da altura, em metros. A
desnutrição ocorre quando o IMC
é menor que 18,5 kg/m2. Taxas de
prevalência entre 5% e 10% da po-
pulação configuram baixa exposi-
ção à doença; entre 10% e 20%,
moderada; entre 20% e 30%, alta; e,
acima de 30%, muito alta. Por sua
vez, o sobrepeso em adultos é me-
dido pelo IMC igual ou maior que
25 kg/m2. Já a obesidade é caracte-

rizada por um IMC igual ou supe-
rior a 30 kg/m2.

Para o grupo infantil são reco-
mendados indicadores antropomé-
tricos, podendo-se destacar: o bai-
xo peso em relação à altura, que in-
dica perda de peso, recente ou con-
tinuada, e a baixa estatura para a
idade, que revela lentidão no cres-
cimento e reflete o passado da
criança, isto é, a associação da des-
nutrição com sucessivos episódios
de infecção. As diversas manifesta-
ções da desnutrição infantil estão
associadas a variáveis socioeconô-
micas tais como: a falta de cuida-
dos no pré-natal, o baixo peso ao
nascer, o desmame precoce, a de-
ficiência ou a inadequação da ali-
mentação, o difícil acesso aos ser-
viços de saúde, as condições insa-
lubres de moradia, a baixa escola-
ridade materna, além da insuficiên-
cia da renda.

QUADRO 3 • O que é fome e desnutrição?

Metade dos adultos
brasileiros enfrenta

dificuldades para
comprar alimentos
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fome no período 1990-2015. O alcance
dessa decisão será medido por meio de
indicadores de desnutrição e de consu-
mo de alimentos. É importante des-
tacar que o cumprimento dessa nova
meta irá exigir, por parte do poder pú-
blico, além da implementação de po-
líticas governamentais apropriadas, o
levantamento regular de informações
tanto no que se refere às medidas de
peso, idade e altura da população bra-
sileira como dos alimentos efetivamen-
te ingeridos.

Pobres convivem 
com desnutrição 
e obesidade
As informações oriundas da POF tra-
zem à tona a complexidade da questão
alimentar no Brasil. A pesquisa con-
firmou que, além do histórico pro-
blema de acesso aos alimentos, ganham
cada vez mais relevância, entre todas as
classes de renda, os distúrbios ligados a
uma alimentação inadequada, que se
expressam por meio do sobrepeso e da
obesidade de boa parte da população.
Atualmente 38,8 milhões dos adultos
brasileiros sofrem de excesso de peso,
o que corresponde a 40,6% da popu-
lação com 20 anos ou mais de idade.
Dentre esses, 10,5 milhões (10,9%) são
considerados obesos. Esse quadro alar-
mante é, sobretudo, decorrente da as-
sociação de vida sedentária com uma
alimentação rica em açúcar, gordura e
sal e pobre em cereais, frutas, verduras
e legumes. As prevalências elevadas de
sobrepeso e de obesidade contribuem
para que mais pessoas morram por
doenças cardiovasculares, diabetes e
câncer, entre outras doenças crônicas
não-transmissíveis.

No Brasil, o excesso de peso não é um
problema exclusivo dos mais abasta-
dos; ele também aflige as classes de me-
nor rendimento.Assim, os mais pobres
são duplamente sacrificados, em ter-
mos de risco à saúde: convivem, muitas
vezes sob o mesmo teto, com o excesso
de peso, a obesidade e a desnutrição.
Entre as mulheres em situação de ex-
trema pobreza, 8,5% sofrem de des-

A consolidação da idéia de alimen-
tação como direito humano básico e
a construção do conceito de segu-
rança alimentar e nutricional no Bra-
sil percorreram um longo processo,
no qual movimentos sociais, organi-
zações não-governamentais e espe-
cialistas da área ocuparam lugar de
destaque. As primeiras reflexões sis-
tematizadas sobre o tema datam da
década de 1930 e são atribuídas a um
estudioso de grande visibilidade na-
cional e internacional, Josué de Cas-
tro (1908-1973), que percebia, de for-
ma inédita para a época, a fome co-
mo produto do subdesenvolvimento,
resíduo das estruturas socioeconô-
micas herdadas do colonialismo e
conseqüência das políticas governa-
mentais e de dinâmicas econômicas
produtoras de desigualdades e injus-
tiças sociais.

Entre as décadas de 1950 e 1980
foram implantados diversos progra-
mas de alimentação e nutrição espe-
cialmente direcionados para os gru-
pos materno-infantis e para os esco-
lares. Foi, entretanto, em meados da
década de 1980, na esteira do pro-
cesso de redemocratização do país,
que se registrou, no âmbito governa-
mental, a primeira referência a uma
política de “segurança alimentar”. Em

1985, no Ministério da Agricultura, foi
elaborada uma proposta de “política
nacional de segurança alimentar”
para atender às necessidades alimen-
tares da população e para atingir a
auto-suficiência nacional na produ-
ção de alimentos. Sugeriu-se, tam-
bém, a criação de um conselho na-
cional de segurança alimentar su-
bordinado à Presidência da República
e composto por ministros de Estado
e representantes de sindicatos pa-
tronais e de trabalhadores.

Apesar de não ter sido efetivada
naquela época, a proposta contribuiu
para introduzir a discussão na agenda
dos debates nacionais. Assim, em
1986, no bojo da I Conferência Nacio-
nal de Alimentação e Nutrição (I
CNAN), o conceito inicial de seguran-
ça alimentar foi ampliado ao incorpo-
rar, às esferas da produção agrícola e
do abastecimento, as dimensões do
acesso aos alimentos, das carências
nutricionais e da qualidade dos bens
alimentares. A alimentação foi abor-
dada como direito, e para sua con-
secução propôs-se a criação de um
conselho nacional de alimentação e
nutrição subordinado ao Ministério da
Saúde e de um sistema de segurança
alimentar e nutricional coordenado
pelo Ministério do Planejamento.

O começo da década de 1990 re-
presentou um marco em relação à
questão da segurança alimentar e
nutricional no Brasil. Em 1992, o go-
verno brasileiro, com apoio da socie-
dade, implementou uma experiência
inédita de participação que se con-
cretizou por intermédio de três ins-
trumentos, quais sejam: (1) a elabora-
ção, pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), do “Mapa da
Fome”, o qual subsidiou o debate e a
formulação de políticas ao revelar a
dimensão do problema no Brasil: 32
milhões de brasileiros não tinham
renda suficiente para se alimentar;
(2) a elaboração do Plano de Comba-
te à Fome e à Miséria; (3) a criação,

em abril de 1993, do Conselho Nacio-
nal de Segurança Alimentar (Con-
sea), cuja função de consulta, de
assessoria e de indicação de priori-
dades ao presidente da República
deveria ser exercida por uma
parceria entre ministros de Estado e
personalidades de destaque na so-
ciedade brasileira, identificadas com
vários setores da sociedade civil. 

A experiência do Consea, que du-
rou dois anos (1993 e 1994), encon-
trou, forte respaldo, entre outros,  no
âmbito da I Conferência Nacional de
Segurança Alimentar (I CNSA). Reali-
zada em 1994, a I CNSA resultou de
um processo de mobilização nacional
em torno da questão alimentar e da
dimensão do problema da fome no
país. Pode-se dizer que os avanços
conquistados pelo Consea foram,
sobretudo, de cunho político. Na
prática, algumas limitações foram
observadas, na medida em que o
conselho não conseguiu obter, no
âmbito governamental, a efetivação
de políticas que de fato tornassem a
segurança alimentar e nutricional
um objetivo estratégico. Em 1995 o
Consea foi extinto.

O que se observou nos anos
seguintes foi a realização de várias
iniciativas, mais pontuais, voltadas
para a segurança alimentar e nutri-
cional. Em 1999, após ampla consulta
a instituições governamentais e não-
governamentais, o Ministério da Saú-
de aprovou a Política Nacional de Ali-
mentação e Nutrição (PNAN), na qual
a alimentação é, em caráter inédito,
explicitamente entendida como direi-
to humano básico. Nesse período,
instituições da sociedade afeitas ao
problema fundaram o Fórum Brasilei-
ro de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal (FBSAN). Esse fórum, assim como
diversas outras organizações não-
governamentais, está inserido em re-
des mundiais de segurança alimentar
que articulam a sociedade civil global
e se relacionam com governos e

organizações intergovernamentais
no tocante a esse campo. É preciso
destacar ainda o processo de revisão
do Programa Nacional de Direitos
Humanos (PNDH), que foi realizado
em parceria com organizações da
sociedade civil de todas as regiões do
país. A inclusão, na nova versão desse
programa, dos direitos econômicos,
sociais e culturais, bem como de um
capítulo específico sobre o direito à
alimentação, é consentânea com a
noção de indivisibilidade e de inter-
dependência de todos os direitos
humanos expressa na Declaração e
no Programa de Ação de Viena (1993).

No Brasil, as políticas de alimenta-
ção e nutrição historicamente en-
frentaram a falta de prioridade políti-
ca e a sua conseqüente insuficiência
de recursos. Em decorrência disso,
essas políticas se depararam com a
descontinuidade das ações, com a
desarticulação entre os três níveis de
governo (federal, estadual e muni-
cipal) e com a baixa eficiência admi-
nistrativa. Nesse sentido, o desafio
que se apresentava para a área no
começo dos anos de 2000 era con-
solidar uma política estatal eficiente
e eficaz de segurança alimentar e
nutricional, com a participação da
sociedade na sua formulação, acom-
panhamento e controle social.

A temática da segurança alimentar
é tomada com vigor no governo do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a
partir de 2003. Cria-se novamente o
Conselho Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (Consea), inte-
grado majoritariamente por repre-
sentantes da sociedade civil. Com-
põem também o conselho ministros
de Estado ligados ao tema. A prio-
ridade é conferida ao combate à fome
por intermédio do  Fome Zero. Ainda
em 2004 é realizada a II Conferência
Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (II CNSAN), com o objetivo
de construir conjuntamente, Estado e
sociedade, os rumos da política.

QUADRO 4 •

A segurança
alimentar e
nutricional
no Brasil:
uma história
original

A complexidade 
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da sociedade civil, reconhecida como
fundamental no combate à fome e à ex-
clusão social no país.

Um dos destaques do Fome Zero é o
Programa Bolsa-Família, implemen-
tado pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome. Em
junho de 2005, atendia 7 milhões de
famílias, o que correspondia a dois ter-
ços dos pobres brasileiros, configuran-
do-se, portanto, como o maior progra-
ma de transferência de renda do país.
As famílias beneficiadas recebem, em
média, R$ 66 por mês (equivalentes a
US$ 26,05 – considerando-se a taxa
média de câmbio oficial do Banco
Central, para compra, no primeiro se-
mestre de 2005, de R$ 2,53 para cada
US$ 1). Tais benefícios são condiciona-
dos à freqüência escolar dos filhos e à
participação das famílias nos progra-
mas preventivos de saúde pública.
Nesse particular, destaque-se a par-
ceria realizada entre o Bolsa-Família e
o Programa Saúde da Família, do
Ministério da Saúde, descrito no qua-
dro 5. É importante ressaltar, ainda,
que o Programa Bolsa-Família dedica
especial atenção à Região Nordeste,

onde se concentra boa parte da ex-
trema pobreza brasileira: cerca de
metade das famílias atendidas está lo-
calizada nessa área. No que tange à
universalização do atendimento, ela
está prevista para ocorrer em 2006,
quando serão beneficiadas 11,2 mi-
lhões de famílias pobres, a um custo es-
timado em R$ 10 bilhões.

Outra iniciativa é o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), do
Ministério da Educação, um dos maio-
res programas alimentares hoje exis-
tentes em todo o mundo. O PNAE ofe-
rece pelo menos uma refeição diária
para 37 milhões de crianças e adoles-
centes matriculados na pré-escola e
em escolas públicas do ensino funda-
mental. Depois de quase dez anos sem
serem atualizados, os recursos desse
programa foram reajustados de modo
expressivo nos últimos dois anos: o
valor diário per capita transferido aos
governos estaduais e municipais au-
mentou em 40%.Além disso, em 2003
a alimentação escolar foi estendida às
creches públicas e filantrópicas, que
nunca haviam sido contempladas com
esse benefício.
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nutrição e percentual semelhante, 8,8%,
padece de obesidade. Conclui-se que a
questão alimentar brasileira é multi-
facetada e, portanto, exige formas de
enfrentá-la distintas e adequadas a ca-
da uma das diversas realidades.

PROGRAMAS 
E POLÍTICAS

O governo federal,desde o início da atual
gestão, estabeleceu como uma de suas
prioridades o combate à extrema pobre-
za, à fome e à desnutrição. Para tanto,
instituiu o Fome Zero,que articula várias

iniciativas voltadas para a garantia do
direito humano à alimentação, cuja im-
plementação vem ocorrendo de forma
associada a outras ações que buscam
combater as causas da pobreza, tais co-
mo o fortalecimento da agricultura fa-
miliar e a geração de trabalho e renda.
Além disso, são implementadas ações
destinadas a grupos populacionais espe-
cíficos, como as crianças e os jovens, os
idosos,as pessoas com deficiência,as co-
munidades quilombolas e os trabalha-
dores em condição análoga à escravi-
dão. Ressalte-se que a estratégia brasi-
leira prevê não só a mobilização dos
governos nas diferentes esferas da Fe-
deração, mas também a participação

O Programa Saúde da Família
(PSF), também conhecido como Es-
tratégia de Saúde da Família, vem
sendo implantado pelo Ministério
da Saúde desde o começo dos anos
1990. O PSF trabalha dentro de uma
nova lógica, mais adequada para
atender às necessidades de saúde
da população em sua área de
abrangência. A estratégia incorpora
e reafirma os princípios básicos do
Sistema Único de Saúde (SUS): uni-
versalização, descentralização, inte-
gralidade e participação da comuni-
dade. Atualmente, a Estratégia Saú-
de da Família é uma realidade em
mais de 4.700 municípios brasileiros,
chegando a quase 22 mil equipes e
atendendo cerca de 40% da popu-
lação brasileira (ver gráficos 11 e 12).

A Unidade de Saúde da Família es-
tá inserida no primeiro nível de ações
e serviços do sistema local de assis-
tência, denominado Atenção Básica.
A inserção na rede de serviços se dá
de modo a garantir a atenção inte-
gral às pessoas e famílias e  assegurar
a referência e a contra-referência

para clínicas e serviços de maior
complexidade, sempre que o estado
de saúde da pessoa assim exigir.

A Equipe de Saúde da Família (ESF)
é composta por um grupo multipro-
fissional integrado por, no mínimo,
um médico, um enfermeiro, um au-
xiliar de enfermagem e de quatro a
seis agentes comunitários de saúde.
Outros profissionais – a exemplo de
dentistas, assistentes sociais, nutri-
cionistas e psicólogos – podem ser
incorporados às equipes ou formar
equipes de apoio, de acordo com as
necessidades e possibilidades locais.
A função da ESF é prestar assistência
contínua à comunidade, acompa-
nhando integralmente a saúde da
criança, do adolescente, do adulto,
da mulher, dos idosos, ou seja, de to-
das as pessoas que vivem no ter-
ritório sob sua responsabilidade. 

As equipes do PSF realizam visitas
às residências para cadastrar as fa-
mílias e conhecer suas necessidades
de saúde. Funcionando adequada-
mente, as unidades básicas do pro-
grama são capazes de resolver até

85% dos problemas de saúde em
sua comunidade, prestando atendi-
mento de bom nível, prevenindo
doenças, evitando internações des-
necessárias e melhorando a qua-
lidade de vida da população.

A estratégia do PSF foi iniciada
em junho de 1991, com a implanta-
ção do Programa de Agentes Co-
munitários de Saúde. Em janeiro de
1994, foram formadas as primeiras
ESF, incorporando e ampliando a
atuação dos agentes (cada equipe
do PSF tem de quatro a seis agentes
comunitários de saúde; esse núme-
ro varia de acordo com o tamanho
do grupo sob a responsabilidade da
equipe, numa proporção média de
um agente para 575 pessoas acom-
panhadas). Destaque-se que, desde
maio de 2003, o Ministério da Saúde
vem aumentando os recursos des-
tinados à estratégia. Dessa forma,
em 2004 foram transferidos a Esta-
dos e municípios incentivos finan-
ceiros à saúde da família, agentes
comunitários de saúde e saúde bu-
cal da ordem de R$ 2,1 bilhões.

QUADRO 5 • O que é o Programa Saúde da Família?

GRÁFICO 11 • Evolução do número de equipes de Saúde da Família implantadas 
– Brasil, 1994 a abril de 2005
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nas áreas rurais, contribuem para a
redistribuição da propriedade e da ren-
da, ampliam o acesso dos pobres do
campo às políticas sociais, mas também
porque promovem uma agricultura di-
versificada, de base familiar que res-
ponde por um terço dos alimentos pro-
duzidos em todo o país. Uma das prin-
cipais iniciativas nesse sentido é a im-
plementação da reforma agrária, com o
assentamento de famílias de agricul-
tores, dotando-as de condições técnicas
e financeiras para que sua produção
tenha sustentabilidade econômica e
ambiental. Sob a responsabilidade do
Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio, em 2004 foram assentadas 81,2 mil
famílias no país.

Enfatize-se, também desse ministério,
o Programa Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar (Pronaf ),
que procura garantir acesso ao crédito,
bem como o apoio técnico adequado
para a produção de alimentos em regi-
me familiar. Na safra de 2002-2003, fo-
ram assinados 900 mil contratos de fi-
nanciamento no Pronaf, disponibili-
zando R$ 2,4 bilhões em crédito. Na
safra seguinte, de 2003-2004, esses nú-

meros elevaram-se para 1,4 milhão de
contratos e R$ 4,5 bilhões, o que corres-
ponde a um aumento de 89% em rela-
ção aos recursos do período anterior. Já
para a safra 2004-2005, o programa
prevê R$ 7 bilhões em crédito para a
agricultura familiar (um acréscimo de
30% em relação ao valor anterior).
Complementando o crédito, o Seguro
de Agricultura Familiar e o Fundo Ga-
rantia Safra contribuem para a redução
dos riscos inerentes à atividade agrícola
e para a manutenção da renda familiar
na pequena propriedade rural.

Outra iniciativa a ser sublinhada no Fo-
me Zero é o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), uma parceria entre
os ministérios do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome, da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e do Desen-
volvimento Agrário. O PAA assegura a
compra da produção do agricultor fa-
miliar e distribui os alimentos adquiri-
dos a entidades sociais e grupos em si-
tuação de vulnerabilidade. Assim, de
um lado, garante renda e trabalho para
homens e mulheres do campo e, de
outro, contribui para a melhoria das
condições nutricionais das famílias
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O Programa de Alimentação do Traba-
lhador (PAT), implementado pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, benefi-
cia cerca de 8 milhões de trabalhadores
do mercado formal de trabalho, com
auxílio financeiro específico para refei-
ções e aquisição de alimentos.

Merece atenção a distribuição gratuita
de cestas de alimentos, realizada pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome em parceria com o Mi-
nistério da Agricultura (Conab/Mapa),
que se destina ao atendimento de grupos
específicos da população – trabalhado-
res rurais acampados, populações atin-
gidas pela construção de barragens, po-
pulações indígenas e remanescentes de
quilombos. Em 2004 foram distribuídas
709,7 mil cestas, beneficiando 280,9 mil
famílias em todo o Brasil.

O Fome Zero compreende, ainda, a pro-
moção de hábitos de vida e de alimen-
tação saudáveis, implementada pelos
ministérios do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, da Saúde e da Edu-
cação. Tais atividades de promoção en-
volvem cerca de 2.000 municípios no es-
clarecimento acerca da situação alimen-
tar e nutricional de suas populações.
Cerca da metade desses municípios está
com o Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (Sisvan) implantado. Esse
sistema é uma ferramenta importante
para as iniciativas promotoras da segu-
rança alimentar e nutricional em âmbi-
tos locais. Registre-se a capacitação, em
2004, de 12,2 mil profissionais, bem
como a viabilização de 15 unidades mó-
veis de capacitação, a produção de 9.200
kits educativos,com programas de rádio
e de TV e material impresso, e a produ-
ção de 54 milhões de cartilhas educa-
tivas e 700 mil manuais do professor.

Complementando tais iniciativas, vale
mencionar a instalação de restaurantes
populares em grandes cidades, de co-
zinhas comunitárias em pequenas loca-
lidades, de bancos de alimentos e, tam-
bém, as iniciativas de produção alimen-
tar para autoconsumo. No que se refere
ao acesso à água, cita-se, como iniciativa

impulsionada pelo Fome Zero, a cons-
trução de cerca de 70 mil cisternas, be-
neficiando aproximadamente 300 mil
pessoas da região do semi-árido nordes-
tino. Essa atividade contou com a par-
ceria do Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, dos Estados,
dos municípios,da rede de organizações
não-governamentais Articulação para o
Semi-Árido (ASA) e da Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban).

Outra importante medida foi a desone-
ração de tributos que incidem sobre os
produtos da cesta básica no país. Com
a produção e a distribuição de itens im-
portantes da alimentação brasileira pa-
gando menos impostos, alimentos co-
mo arroz, feijão, farinha de mandioca,
fubá e leite estão se tornando mais aces-
síveis à população.

O Fome Zero também diz respeito às
ações de articulação dos beneficiários.
Estão aí inseridas atividades desenvol-
vidas pelo Ministério de Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome, tais como o
Programa de Atendimento Integral à Fa-
mília (PAIF), chamado de Casa das Fa-
mílias. Trata-se de espaços físicos locali-
zados estrategicamente em áreas de po-
breza que prestam atendimento socioas-
sistencial e articulam os serviços dispo-
níveis,potencializando a rede de proteção
social básica.Até junho de 2005 o minis-
tério havia implantado Casa das Famílias
em mais de mil municípios brasileiros.

Além disso, há outras formas de mobi-
lização e organização da sociedade civil
em torno do Fome Zero, que buscam
celebrar parcerias entre organizações
públicas e privadas, promover muti-
rões, realizar doações e capacitar agen-
tes sociais para uma educação cidadã e
atividades de controle social de pro-
gramas públicos.

Agricultura familiar 
é incentivada
Os programas de desenvolvimento
agrário são estratégicos na promoção
da segurança alimentar e nutricional.
Não só porque geram trabalho e renda

GRÁFICO 12 • Número de municípios com equipes de Saúde da Família implantadas 
- Brasil, 1994 a abril de 2005
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banas é essencial para o enfrentamento
da extrema pobreza, da fome e da des-
nutrição no país. Uma iniciativa central
nesse sentido tem sido a dinamização
do Programa de Geração de Emprego e
Renda (Proger). Constituído por linhas
de crédito apoiadas por recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
esse programa foi reestruturado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, em
parceria com o Conselho Deliberativo
desse fundo (Codefat), para ampliar
seus impactos. Em conseqüência, no
biênio 2003-2004 houve crescimento
exponencial das operações de crédito,
em especial das linhas de financia-
mento para os pequenos empreendi-
mentos. Nesse período foram reali-
zadas 2,3 milhões de operações, dis-
ponibilizando R$ 7 bilhões. Somente
em 2004 foram 1,5 milhão de ope-
rações, envolvendo um montante de
R$ 4,4 bilhões. No biênio anterior, fo-
ram realizadas 221 mil operações, mo-
bilizando R$ 1,8 bilhão.

Outra iniciativa de relevo é o Plano Na-
cional de Qualificação (PNQ), do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, que
procura melhorar a capacitação social e
profissional dos trabalhadores, bem co-
mo certificá-los e orientá-los para que
aumentem a probabilidade de permane-
cer ocupados no mercado de trabalho.
Em 2004,cerca de 142 mil trabalhadores
foram capacitados no âmbito desse pla-
no, que dá prioridade a segmentos com
maiores dificuldades de inserção no
mercado de trabalho, por questões rela-
cionadas a gênero, cor/raça, idade e es-
colaridade. Desses trabalhadores, 61%
eram do sexo feminino; 62% negros;
52% jovens entre 16 e 24 anos; e 60%
não possuíam sequer o ensino médio
completo. O PNQ foi reformulado nos
últimos anos,visando o aumento de sua
qualidade e maior precisão quanto ao
público a ser atendido. A carga horária
média dos cursos cresceu de 61 horas,
em 2002, para 107,9 horas, em 2003, e
para 194 horas, em 2004.

Ao final de 2004, foi criado, pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego, o Progra-

ma Nacional de Microcrédito Produti-
vo Orientado, cujo propósito é oferecer
acesso ao crédito a empreendedores de
baixa renda.A partir de novas metodo-
logias voltadas para tornar as condições
de acesso e de custo do crédito compa-
tíveis com a realidade desses empreen-
dedores, o governo federal busca apoiar
a sustentabilidade de pequenos negó-
cios, estimulando o desenvolvimento
local e a inclusão social. Esse novo pro-
grama de microcrédito produtivo se
soma às várias ações, adotadas desde
2003, destinadas a ampliar o acesso da
população de baixa renda ao sistema
financeiro. Destacam-se, nesse sentido,
iniciativas como a abertura de contas
correntes e de poupança simplificadas
e isentas de tarifas e tributos, a expan-
são das operações de penhor e de cré-
dito (como o crédito consignado) e a
implantação de novos pontos de aten-
dimento, que tendem a aproximar o
sistema financeiro da população em si-
tuação de pobreza.

Têm destaque os estímulos oferecidos
pelo Ministério do Trabalho e Emprego
à economia solidária. Ela consiste na
produção de bens e serviços que tem
seu dinamismo ancorado na organiza-
ção coletiva dos próprios trabalhadores,
em cooperativas e empresas autogeridas,
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mais pobres. Iniciado em 2003, o pro-
grama proporcionou a compra da
produção de cerca de 150 mil agricul-
tores, num investimento da ordem de
R$ 500 milhões.

Finalmente, mencione-se a Previdência
Rural, de responsabilidade do Ministé-
rio da Previdência Social, que é uma
modalidade previdenciária diferencia-
da, voltada especificamente aos traba-
lhadores agrícolas envolvidos com a
produção familiar. Em 2004, a Previ-
dência Rural disponibilizou benefícios

mensais, de valor igual a um salário
mínimo, a mais de 7 milhões de traba-
lhadores familiares. O impacto desses
benefícios é bastante significativo. Esti-
ma-se que, caso eles não existissem,
cerca de 17 milhões de indivíduos (os
beneficiários e seus familiares) cairiam
na extrema pobreza em todo o Brasil.

Programas buscam
estimular criação de
trabalho e renda
A criação de novas oportunidades de
trabalho, emprego e renda nas áreas ur-

Em 1995, frente a denúncias
quanto à existência de trabalhado-
res submetidos a condições análo-
gas ao trabalho escravo, o governo
brasileiro constituiu o Grupo Espe-
cial de Fiscalização Móvel (GEFM). As
ações do GEFM são organizadas pe-
la Secretaria de Inspeção do Traba-
lho (SIT), do Ministério do Trabalho
e Emprego, a partir de denúncias re-
cebidas sobre práticas de explo-
ração do trabalho escravo nas di-
versas regiões do país. A execução
das operações ocorre em sigilo e
conta com a participação da Polícia
Federal, que exerce o papel de po-
lícia judiciária e também é respon-
sável pela segurança dos demais
integrantes das equipes.

Em 2003, os resultados das
ações do GEFM e a credibilidade
por ele alcançada, assim como o
apoio da população e da mídia,
criaram as condições para que o
Brasil desse um passo adicional no
enfrentamento do problema, ado-
tando uma política de erradicação
do trabalho escravo. Ações funda-
mentais para esse novo enfoque

foram: (1) o lançamento do Plano
Nacional para Erradicação do Tra-
balho Escravo, contendo um con-
junto de medidas para garantir aos
agentes públicos instrumentos
mais efetivos de atuação; (2) a
criação da Comissão Nacional para
Erradicação do Trabalho Escravo
(Conatrae), dotando o Estado e a
sociedade de um instrumento mais
ágil e eficaz para a coordenação do
conjunto de políticas governamen-
tais direcionadas ao combate do
trabalho escravo; (3) a inclusão dos
trabalhadores libertados da condi-
ção de escravos no sistema de con-
cessão de seguro-desemprego.

Também em 2003 foi criado o
Cadastro de Empregadores, a cha-
mada “Lista Suja”, formada por em-
presários e empresas flagradas pelo
GEFM submetendo trabalhadores a
condições análogas à escravidão. Os
inscritos no cadastro, que hoje já
contém 160 infratores, ficam impedi-
dos de obter financiamentos nos
bancos oficiais. Essa mudança de
enfoque se expressa na intensidade
das ações do GEFM e nos resultados

obtidos. Entre 2002 e 2004, o núme-
ro de equipes de fiscalização do
GEFM foi ampliado, além de contar
com maior apoio das unidades re-
gionais do Ministério do Trabalho e
Emprego. No mesmo período, o
GEFM ampliou de 30 para 76 o
número de operações realizadas,
permitindo a libertação de 10.400
trabalhadores, o que corresponde a
62% do total de trabalhadores liber-
tados desde 1995 (ver tabela 3). Res-
salte-se que entre 2003 e 2004 di-
minuiu o número de trabalhadores
libertados, mesmo com o aumento
do número de operações do GEFM,
indicação de maior eficácia da po-
lítica. No âmbito do Legislativo, está
tramitando, com apoio do governo
federal, Projeto de Emenda Constitu-
cional prevendo a expropriação das
terras onde forem identificados tra-
balhadores submetidos à condição
de escravos. Também está em aná-
lise projeto de lei que propõe a cria-
ção de multas específicas para a pu-
nição de exploradores do trabalho
escravo, bem como o aprimoramen-
to de aspectos ligados à lei penal.

QUADRO 6 • Governo assume compromisso 
de erradicar o trabalho escravo

Anos
1995 11 84 77
1996 26 425 219
1997 20 394 95
1998 18 159 47
1999 19 725 56
2000 25 516 88
2001 26 1.305 149
2002 30 2.285 85
2003 69 5.228 196
2004 76 2.887 275
20051 32 1.354 55
Total 352 17.209 1.342

Número de
Operações

Número de 
trabalhadores 

libertados

Número de 
estabelecimentos 

fiscalizados

TABELA 2 • Operações de erradicação de trabalho 
escravo – Brasil, 1995 a 2005

Fonte: MTE

(1) Para 2005, dados até junho

O governo federal
realizou mais 
de 2 milhões de
operações de crédito
para pequenos
empreendedores
urbanos em 
2003-2004
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Crianças e jovens são
foco de programas
Várias ações do governo federal de com-
bate à extrema pobreza e à exclusão so-
cial têm como foco principal as crianças
e os jovens.No que se refere ao grupo in-
fantil, faz-se menção ao Programa de
Prevenção e Erradicação do Trabalho In-
fantil (Peti), que objetiva eliminar o tra-
balho de crianças e adolescentes até 15
anos (salvo na condição de aprendiz ou
trabalhador registrado a partir de 14
anos). Esse programa, de responsabili-
dade do Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome,e realizado em
parceria com o Ministério do Trabalho
e Emprego e a Subsecretaria de Direitos
Humanos, da Secretaria-Geral da Presi-
dência da República, beneficia por volta
de 931 mil crianças e adolescentes em to-
do o país por meio da transferência de
renda (R$ 25 por mês nas áreas rurais e
R$ 40 nas áreas urbanas), associada a
atividades socioeducativas em horário
complementar ao da escola regular.

Adicionalmente, cita-se o lançamento,
em 2003, do Plano Presidente Amigo
da Criança e do Adolescente. Tal plano
é composto pelos programas e ações
que visam atender aos quatro compro-
missos internacionais assumidos pelo
governo brasileiro com a Organização
das Nações Unidas: (1) promover vidas
saudáveis; (2) prover educação de qua-
lidade; (3) garantir a proteção contra
abuso, exploração e violência; e (4)
combater a epidemia de HIV/aids. A
cada um desses compromissos estão
relacionados desafios. O orçamento
previsto para a execução do plano é da
ordem de R$ 56 bilhões para o qua-
driênio 2004-2007. O plano é acom-
panhado e monitorado por um Comitê
Gestor, que é coordenado pela Subse-
cretaria de Direitos Humanos e inte-
grado por representantes de vários mi-
nistérios e do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda).

Já no que tange ao grupo juvenil, tem-
se atuado buscando enfrentar os diver-
sos problemas que o afetam, tais como

a violência, o desemprego e a informali-
dade. Para tanto, vem-se implemen-
tando, por meio de diversos ministé-
rios, um conjunto de programas e ações
complementares que visam promover a
educação, a qualificação para o traba-
lho e a prática do esporte, entre outros.
Nesse sentido, destaque-se o Programa
Nacional de Estímulo ao Primeiro Em-
prego (PNPE). Criado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego no segundo
semestre de 2003, o PNPE visa con-
tribuir para a geração de oportunida-
des de trabalho para a juventude bra-
sileira, mobilizando o governo e a so-
ciedade para a construção conjunta da
Política Nacional de Trabalho Decente
para a Juventude. O público-alvo do
programa são jovens de 16 a 24 anos,
sem experiência prévia no mercado de
trabalho formal, que possuam renda
familiar per capita de até meio salário
mínimo, e estejam cursando ou tenham
completado o ensino fundamental ou
médio, com atenção especial para focos
de discriminação social. Para atingir
seus objetivos, o PNPE articula várias
ações: estímulo financeiro às empresas
para contratação de jovens, formação
de parcerias com entidades da socie-
dade civil para qualificação e interme-
diação de jovens, estímulo ao empreen-
dedorismo, aprendizagem profissional,
ampliação da incorporação de jovens
no serviço militar por meio do Soldado
Cidadão, entre outros. De 2003 até ju-
nho de 2005 o PNPE atendeu, por meio
dessas ações, 360 mil jovens.

Outra iniciativa é o Programa Agente Jo-
vem de Desenvolvimento Social e Hu-
mano, que oferecia, até junho de 2005,
qualificação comunitária e profissional
a 63 mil jovens entre 15 e 17 anos de ida-
de, além de uma transferência mone-
tária (R$ 65 por mês).A idéia desse pro-
grama, implementado pelo Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome,é oferecer capacitação por meio de
atividades que não se caracterizam como
trabalho, mas possibilitam a perma-
nência dos jovens no sistema de ensino,
além de prepará-los para futuras inser-
ções no mercado de trabalho.
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entre outras formas de estruturação. Em
2004 foram apoiados 917 empreendi-
mentos econômicos solidários, com
participação direta de mais de 13 mil fa-
mílias em diversos Estados, e formados
129 agentes de desenvolvimento para
acompanhar esses empreendimentos.
Foram também formados 318 agentes
para atuação em várias modalidades de
microcrédito e fundos rotativos solidá-
rios. Na promoção do consumo ético e
do comércio justo, foram apoiadas 19
feiras de economia solidária, nas quais
participaram cerca de 2.800 empreendi-
mentos econômicos solidários. Houve
também a criação de 27 fóruns estaduais
de economia solidária. E, em paralelo,

foram estudados e mapeados 22 mil em-
preendimentos solidários, além de mil
instituições que os apóiam em todo o
Brasil.

Finalmente, mencione-se que o Minis-
tério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome vem co-financiando
ações de inserção produtiva de pessoas,
famílias e comunidades. Trata-se de
ações complementares às políticas pú-
blicas setoriais, em especial o Programa
Bolsa-Família, que favorecem a for-
mação profissional, a capacitação e a
geração de renda como estratégia bá-
sica para a conquista da autonomia
pessoal e familiar.

Para contribuir com a consecução
dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio com eqüidade, é neces-
sário introduzir as especificidades
étnico-raciais nas políticas e progra-
mas sociais, em consonância com os
preceitos constitucionais brasileiros.
Com essa meta, o governo federal
está implementando a Política Na-
cional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas. Tal política adota os prin-
cípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde (SUS) na organização dos
serviços voltados para a proteção,
promoção e recuperação da saúde
por meio dos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEIs). Os DSEIs
possuem delimitações geográficas
distintas das divisões de Estados e
municípios e contemplam aspectos
demográficos, etnoculturais e de
acesso aos serviços de saúde sob
responsabilidade do Ministério da
Saúde.

A partir de uma referência terri-
torial de gestão, os DSEIs devem
contar com uma rede de serviços de

atenção básica organizada de forma
hierarquizada e articulada com a re-
de de média e alta complexidade do
SUS, incluindo o trabalho do agente
indígena de saúde (AIS) e do agente
indígena de saneamento (Aisan),
bem como de equipes multidisci-
plinares de saúde indígena.

Uma das prioridades da Política
de Saúde Indígena, para o qua-
driênio 2004-2007, é a implantação
da Vigilância Alimentar e Nutri-
cional, isto é, do diagnóstico e do
acompanhamento do estado nu-
tricional da população indígena com
fins de planejamento e de avaliação
das políticas, bem como da inter-
venção governamental. Para a rea-
lização de tal estratégia, inovadora
no âmbito do Ministério da Saúde, o
Departamento de Saúde Indígena
(Desai) estabeleceu parceria com a
Fundação Osvaldo Cruz para capa-
citação das equipes de saúde indí-
gena e com o apoio do Banco Mun-
dial no bojo do Projeto Vigisus II.

A implementação do Sistema Na-

cional de Vigilância Alimentar e Nu-
tricional Indígena (Sisvan-Indígena),
padronizado para todos os DSEIs,
permitirá o levantamento e o acom-
panhamento regular de informações
nutricionais. Essas atividades serão
de responsabilidade das Equipes Mul-
tidisciplinares de Saúde Indígena, que
atuarão a partir das aldeias, per-
mitindo desde ações locais até o
direcionamento para os diferentes
grupos étnicos de políticas e pro-
gramas federais intersetoriais.

Estudos preliminares apontam
prevalências variadas de déficit nutri-
cional nas populações indígenas, re-
velando problemas de saúde pública
leves, altos ou muito altos, a depen-
der do DSEI analisado. Assim, en-
quanto o Sisvan-Indígena está em
fase de implantação, o Desai da Fu-
nasa organiza a realização de um in-
quérito nutricional com represen-
tatividade nacional dos povos indí-
genas, contando com o apoio do Mi-
nistério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.

QUADRO 7 • Povos indígenas recebem 
atenção em saúde

O Programa 
de Erradicação 
do Trabalho Infantil
(Peti) beneficia 
cerca de 1 milhão 
de crianças
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Nos anos recentes, esses benefícios ad-
quiriram impacto expressivo no com-
bate à extrema pobreza no Brasil, uma
vez que apresentaram crescimento sig-
nificativo: em 1996, 356,2 mil pessoas
receberam o BPC e, em 2003, esse nú-
mero elevou-se para mais de 2 milhões
(ver tabela 3). Não obstante, é impor-
tante ressaltar que ainda há espaço para
a ampliação de tais benefícios. Assim,
por exemplo, em 2003, 783 mil idosos
recebiam o BPC ou a RMV. Segundo
estimativas construídas a partir da
PNAD/IBGE, nesse mesmo ano exis-
tiam 157 mil pessoas com 65 anos de
idade ou mais com renda mensal fa-
miliar de até 1/4 de salário mínimo, das
quais 53% não tinham acesso a bene-
fícios dessa natureza (BPC, pensões e
aposentadorias).

Diante dessas constatações, o governo
assume como desafio implementar me-
didas que contribuam para elevar a
qualidade de vida das pessoas com de-
ficiência e das pessoas idosas com idade
a partir de 65 anos que se encontram
em situação de pobreza extrema.
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Uma iniciativa inovadora lançada no
final de 2004 é o Programa Nacional de
Inclusão de Jovens (Projovem). Ele se
destina às pessoas com idade entre 18 e
24 anos, residentes nas regiões metro-
politanas e capitais, que terminaram a 4ª
série, mas não concluíram a 8ª série do
ensino fundamental, e não têm vínculos
formais de trabalho. O objetivo desse
programa é oferecer capacitação com
certificação e currículo que integra for-
mação geral, além de qualificação pro-
fissional e engajamento cívico. Como
acréscimo, os jovens devem ter acesso a
material didático e a uma transferência
de renda mensal, no valor de R$ 100.
Destaque-se também o Programa Se-
gundo Tempo, do Ministério dos Es-
portes, que disponibiliza atividades
esportivas em horário complementar ao
da escola regular, para crianças e jovens
matriculados no ensino fundamental e
médio da rede pública. Além das ati-
vidades desportivas, esses alunos con-
tam com reforço alimentar e reforço es-
colar. Os beneficiados por esse progra-
ma chegam a 838 mil em todo o país.

O Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome é responsável pe-
lo Programa de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes (Programa Sentinela), com
ações dirigidas especialmente à po-
pulação infantil e juvenil envolvida com
a violência sexual. Registre-se também
o atendimento, em 2004, de 1,7 milhão

de crianças e adolescentes pelos ser-
viços de proteção socioassistencial à
população infantil e juvenil. Esses ser-
viços envolvem estados e municípios na
atenção ao público infanto-juvenil e
suas famílias em situação de extrema
pobreza.

Idosos e pessoas 
com deficiência 
recebem benefícios
Entre o conjunto de iniciativas de com-
bate à extrema pobreza e à exclusão
social do governo federal, é importante
destacar o enfoque nos idosos e nas
pessoas com deficiência. Nesse sen-
tido, merecem atenção especial o Be-
nefício de Prestação Continuada (BPC)
e a Renda Mensal Vitalícia (RMV), que
são direitos sociais vinculados à po-
lítica nacional de assistência social no
Brasil. Ambas iniciativas visam ga-
rantir um salário mínimo mensal a
idosos (com idade igual ou superior a
65 anos) e a pessoas com deficiência
incapacitadas para o trabalho e para a
vida independente. Em qualquer dos
casos, são beneficiados aqueles que
auferem renda familiar per capita in-
ferior a 1/4 de salário mínimo, isto é,
considerados em situação de extrema
pobreza. Destaque-se que a RMV foi
extinta em 1995 e substituída pelo BPC.
No entanto, as transferências de renda
permanecem enquanto houver bene-
ficiários vinculados a essa modalidade
de atendimento.

Brasil 1.316.366 782.971 157.278
Norte 94.850 63.834 9.401
Nordeste 533.642 255.423 86.638
Sudeste 473.068 312.671 45.260
Sul 116.351 79.755 9.971
Centro-Oeste 98.455 71.288 6.008

Nº de benefícios BPC/RMV
(Modalidade Invalidez/PPD)

emitidos em dezembro de 2003

Nº de benefícios BPC/RMV
(Modalidade Idoso) emitidos

em dezembro de 2003

Nº de idosos (65 anos ou +) com 
renda familiar per capita inferior a 

1/4 SM em setembro de 2003 no Brasil(1)

TABELA 3 • Número de pessoas com deficiência e idosos beneficiários do BPC (ou da RMV) 
e número de idosos em situação de pobreza extrema no Brasil

Fonte: INSS/MPS e IBGE/Pnad  Elaboração: Disoc/Ipea

(1) Exclusive a pop. rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá

Nos últimos anos,
os benefícios pagos 
a idosos e pessoas 
com deficiência
tiveram impacto
expressivo no combate
à extrema pobreza



FOME ZERO E PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL

1 • Acesso à Alimentação:
A. Programa Bolsa-Família
B. Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
C. Distribuição de cestas de alimentos para grupos populacionais específicos
D. Programa de Prevenção e Controle das Carências Nutricionais
E. Promoção de hábitos de vida e de alimentação saudáveis
F. Instalação de restaurantes que disponibilizam alimentação saudável a preços

populares, de cozinhas comunitárias, de bancos de alimentos e de hortas comunitárias 
G. Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
H. Desoneração da Cesta Básica                
I. Programa de Cisternas 
J. Mobilização e Controle Social
K. Programa de Atendimento Integral à Família – PAIF

2 • Desenvolvimento Agrário:
A. Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA
B. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF 
C. Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA
D. Previdência Rural

3 • Geração de Trabalho e Renda:
A. Programa de Geração de Emprego e Renda Urbano – Proger Urbano 
B. Economia Solidária 
C. Ampliação do acesso ao crédito 
D. Programa Nacional de Qualificação – PNQ
E. Programa de Inclusão Produtiva

4 • Criança e Adolescente:
A. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 
B. Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego – PNPE
C. Programa Saúde da Família – PSF
D. Programa Segundo Tempo
E. Programa Agente Jovem 
F. Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM
G. Programa Sentinela
H. Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente 

5 • Idosos e Portadores de Deficiência:
A. Benefício de Prestação Continuada e Renda Mensal Vitalícia 

6 • Cidadania e Inclusão Social:
A. Libertação de trabalhadores em condição análoga à escravidão  

INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS

O
B

JE
T

IV
O

1

INDICADOR 1 • proporção da população
que ganha menos de 1 dólar PPC por 
dia (dados do Banco Mundial referentes 
ao período 1990-2003)

INDICADOR 2 • proporção da população
abaixo da linha nacional de pobreza
(utilizado corte de 1/4 S.M., dados da
PNAD, 2003)

INDICADOR 3 • índice de hiato de 
pobreza – incidência x grau de pobreza
(não utilizado)

INDICADOR 4 • participação dos 20% mais
pobres da população no consumo nacional
(utilizados dados para participação na
renda nacional da PNAD, 2003)

INDICADOR 5 • taxa de desemprego na
faixa etária entre 15 e 24 anos, por sexo 
e total (utilizada taxa de desocupação de
jovens entre 16 e 24 anos da PNAD, 2003)

A. participação dos 20% mais ricos da
população na renda nacional (dados da
PNAD, 2003)  

B. distribuição das pessoas entre 
os 10% mais pobres e o 1% mais rico,
por cor/raça (dados da PNAD, 2003)

C. nº de operações de fiscalização de
trabalho escravo, nº de estabelecimentos
fiscalizados e nº de trabalhadores
libertados (dados do MTE referentes ao
período 1995-2004)

D. nº de beneficiários e de potenciais
beneficiários do BPC/RMV

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

INDICADORES BRASILEIROS

ERRADICAR A EXTREMA POBREZA E A FOME

REDUZIR PELA

METADE, ENTRE

1990 E 2015,
A PROPORÇÃO DA

POPULAÇÃO COM

RENDA INFERIOR

A 1 DÓLAR PPC 
POR DIA

META 1
(NAÇÕES UNIDAS) 

REDUZIR A UM

QUARTO, ENTRE

1990 E 2015,
A PROPORÇÃO DA

POPULAÇÃO COM

RENDA INFERIOR

A 1 DÓLAR PPC 
POR DIA

META 1A
(BRASILEIRA) 



O
B

JE
T

IV
O

1

INDICADOR 4 • prevalência de crianças
(com menos de 5 anos) abaixo do peso
(dados do IBGE/MS, 1975 e 1996)

INDICADOR 5 • proporção da população
que não atinge o nível mínimo de consumo
dietético de calorias (não utilizado)

A. disponibilidade de kcal 
para consumo da população 
(dados da FAO/ONU de 2001)

B. prevalência de crianças (com menos 
de 2 anos de idade) abaixo do peso por
regiões (dados do SIAB/MS, 1999 e 2004) 

C. prevalência de adultos (20 anos 
ou mais de idade) abaixo do peso 
(dados da POF/IBGE, 2003)

D. prevalência de adultos com 
sobrepeso ou obesidade (dados 
da POF/IBGE, 2002 e 2003)

ERRADICAR A EXTREMA POBREZA E A FOME

REDUZIR PELA

METADE, ENTRE

1990 E 2015,
A PROPORÇÃO DA

POPULAÇÃO QUE

SOFRE DE FOME

META 2
(NAÇÕES UNIDAS) 

ERRADICAR

A FOME ATÉ 2015

META 2A
(BRASILEIRA) 

FOME ZERO E PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL

1 • Acesso à Alimentação:
A. Programa Bolsa-Família
B. Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
C. Distribuição de cestas de alimentos para grupos populacionais específicos
D. Programa de Prevenção e Controle das Carências Nutricionais
E. Promoção de hábitos de vida e de alimentação saudáveis
F. Instalação de restaurantes que disponibilizam alimentação saudável a preços

populares, de cozinhas comunitárias, de bancos de alimentos e de hortas comunitárias 
G. Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
H. Desoneração da Cesta Básica                
I. Programa de Cisternas 
J. Mobilização e Controle Social
K. Programa de Atendimento Integral à Família – PAIF

2 • Desenvolvimento Agrário:
A. Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA
B. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF 
C. Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA
D. Previdência Rural

3 • Geração de Trabalho e Renda:
A. Programa de Geração de Emprego e Renda Urbano – Proger Urbano 
B. Economia Solidária 
C. Ampliação do acesso ao crédito 
D. Programa Nacional de Qualificação – PNQ
E. Programa de Inclusão Produtiva

4 • Criança e Adolescente:
A. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 
B. Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego – PNPE
C. Programa Saúde da Família – PSF
D. Programa Segundo Tempo
E. Programa Agente Jovem 
F. Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM
G. Programa Sentinela
H. Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente 

5 • Idosos e Portadores de Deficiência:
A. Benefício de Prestação Continuada e Renda Mensal Vitalícia 

6 • Cidadania e Inclusão Social:
A. Libertação de trabalhadores em condição análoga à escravidão  

INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

INDICADORES BRASILEIROS


