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BRASIL SEM MISÉRIA: A 
TRANSFORMAÇÃO NA VIDA DE MILHÕES 

DE BRASILEIROS E BRASILEIRAS

Jorge Chediek

O compromisso com a justiça social, assumido pelo povo brasileiro com a 

promulgação da Constituição de 1988, abriu caminhos para que o país pudesse 

criar condições de, finalmente, dar início ao processo de superação de seus passivos 

históricos na área social. Com a estabilidade macroeconômica conquistada nos 

anos 1990, foi possível não apenas expandir e ampliar os programas sociais ao 

longo dos anos 2000, mas também inovar com novas políticas e tecnologias sociais, 

firmando o compromisso com a criação de uma nova realidade para as condições 

de desenvolvimento humano de brasileiras e brasileiros. O comprometimento 

determinado e pragmático da classe política e de gestores públicos, com foco nos 

mais marginalizados e excluídos, resultou em um verdadeiro milagre social no Brasil. 

Ao longo destas últimas duas décadas, o país provou, a si mesmo e ao mundo, que 

é possível quebrar paradigmas seculares e mudar a realidade de um povo em menos 

de uma geração. É nesse cenário que políticas e iniciativas de sucesso como o Plano 
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Brasil sem Miséria se tornaram referência mundial na área de proteção social. A 
parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), desde sua criação 
em 2004, tem contribuído de diversas formas para a consolidação deste sucesso e, em 
especial, para a promoção e a transferência das práticas de sucesso para outras nações 
do hemisfério Sul por meio da cooperação horizontal. 

Há 20 anos, um em cada quatro brasileiros vivia em situação de extrema 
pobreza. Hoje, apenas 3,6% da população do país vive com menos de US$1,25 
por dia, segundo o Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM)1, elaborado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e publicado em maio de 2014. Esses dados comprovam 
que o Brasil tem traçado um caminho importante no processo de reversão de seu 
passivo histórico de pobreza e desigualdade. 

Uma mudança nesta escala não teria sido possível sem a Constituição de 
1988, que abriu os caminhos para a promoção da justiça social no país. Símbolo 
da redemocratização brasileira, a Constituição forjou, de uma vez por todas, o 
compromisso do Estado com seus cidadãos para a superação de problemas estruturais, 
como a exclusão social e a desigualdade, não apenas no acesso a serviços públicos 
básicos, mas também no sentido de propiciar oportunidades concretas de escolhas 
essenciais à conquista dos direitos humanos. 

Na década de 1990, o país conseguiu alcançar a estabilidade macroeconômica 
e iniciou os programas sociais que foram expandidos e melhorados significativamente 
a partir de 2002. Em paralelo, os anos 2000 testemunharam um movimento sem 
precedentes na geração de empregos, no aumento real do salário mínimo e na 
sofisticação das políticas e tecnologias sociais capazes de alcançar os grupos de 
pessoas mais vulneráveis, isoladas e marginalizadas da sociedade brasileira. 

1  IPEA, SPI/MP, 2014. 
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Combinados a cenários e condições favoráveis, esses novos instrumentos 
promoveram um verdadeiro milagre social no Brasil ao longo das últimas duas 
décadas e, em especial, nos últimos anos. O sucesso notável do país nessa trajetória 
repercutiu em todo o mundo e despertou o interesse de diversas nações do hemisfério 
Sul. Dadas as similaridades históricas, geográficas, culturais e econômicas com o 
Brasil, muitos viram neste país um modelo e uma fonte de esperança na resolução de 
seus próprios problemas e passivos sociais. 

O Brasil emergiu no cenário internacional com uma mensagem 
incontestável: a de que a liderança esclarecida e comprometida é capaz de ajudar 
a transformar uma sociedade em menos de uma geração. Demonstrou, de forma 
concreta e pragmática, que era possível mudar paradigmas históricos e promover 
condições reais de desenvolvimento humano mesmo em um país de dimensões 
continentais e com enorme passivo histórico na área social. O resultado não 
poderia ser outro: esta nação virou referência mundial por suas políticas sociais 
consideradas ousadas e inovadoras.

UMA NOVA REALIDADE BRASILEIRA: 
ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA 
E REDUÇÃO DA DESIGUALDADE

Os dados recentes comprovam o sucesso dessa estratégia. Em uma década, 36 
milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza, o que representou uma redução de 
mais de 50% no grupo dos extremamente pobres no país. Isso significa que mais de 
14 milhões de famílias passaram a levar vidas mais saudáveis, fazer consultas médicas 
periódicas e se alimentar melhor. Das crianças que viviam em condição de miséria, a 
grande maioria passou a estudar, apresentando um alto índice de comparecimento à 
escola. Essa mudança no paradigma de combate à pobreza é fruto de políticas como 
o Programa Bolsa Família, que comemorou seus dez anos em 2013 como um dos 
programas de transferência condicional de renda mais bem sucedidos do mundo. 
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Munido de instrumentos ainda mais ousados, com foco na erradicação da 

extrema pobreza, o Plano Brasil sem Miséria, criado em 2011, é um passo à frente no 

avanço das políticas e tecnologias sociais ao incorporar, por exemplo, a necessidade 

da busca ativa, por parte do Estado, das pessoas ainda fora do sistema de benefícios 

e das políticas sociais em vigor. E mais: o Brasil sem Miséria aprimora e amplia o 

piso de proteção social no Brasil ao atacar, de forma multidimensional, a questão 

da pobreza e da miséria em seus três eixos: garantia de renda, inclusão produtiva e 

acesso a serviços de qualidade. 

Sob a liderança do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), políticas sociais como essas surgiram e se consolidaram como resultado de 

uma ampla articulação com diversos ministérios, governos estaduais, municipais e 

outros parceiros, entre eles organismos internacionais como o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Com foco no combate à pobreza de forma transversal – mesma agenda do 

PNUD em sua atuação no Brasil e nos mais de 170 países e territórios onde possui 

escritórios – essas políticas tiveram peso significativo para o sucesso do Brasil na 

agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), visto que o país não 

só alcançou vários dos ODM antes do prazo, como também foi além em alguns deles, 

notoriamente no ODM 1 (Erradicar a extrema pobreza e a fome). 

PNUD-MDS: UMA DÉCADA DE PARCERIA

O PNUD é parceiro do MDS desde sua criação, em 2004. Nesse período, já 

participou de diversos momentos importantes para a evolução das políticas sociais 

brasileiras. Por meio de pesquisas de avaliação foi possível não só confirmar o 

impacto das ações do Programa Bolsa Família, mas também aprimorá-las, abrindo 

portas para uma ampliação dessas políticas sociais e para a criação e consolidação do 

Plano Brasil sem Miséria, cujo foco tem sido a superação da extrema pobreza no país. 
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Desde seu lançamento, o apoio estratégico do PNUD ao Plano Brasil sem 
Miséria tem se dado por meio da contratação de consultorias de alto nível para apoiar 
o Ministério na elaboração dos documentos de base para a criação, consolidação e 
lançamento do Plano. O PNUD também atuou de forma importante na definição da 
estratégia de comunicação do Plano Brasil sem Miséria e na tradução das cartilhas do 
Plano para seis idiomas, ampliando as pontes entre o Brasil e outros países do hemisfério 
Sul interessados em conhecer de perto o sucesso das políticas sociais brasileiras.

O apoio do PNUD ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – banco de dados unificado com informações socioeconômicas de 27 milhões de 
famílias (mais de 80 milhões de pessoas) espalhadas pelos 5.570 municípios brasileiros – 
contribuiu para que o sistema se transformasse em um dos legados mais importantes da 
história do país no que diz respeito à formulação e à implementação de políticas sociais.

Esses dados são de grande importância para o acompanhamento e 
aprimoramento das políticas e dos programas. Já foram utilizados, por exemplo, 
para analisar o perfil socioeconômico dos beneficiários do Bolsa Família2 . Algumas 
conclusões apontam que: predomina entre os beneficiários do Programa o sexo 
feminino e a cor preta ou parda; também chama a atenção a expressividade da 
população jovem de até 17 anos (48,8 % dos beneficiários). É de se esperar esse 
perfil jovem na medida em que a política de previdência social e de benefícios não 
contributivos (Benefício de Prestação Continuada) tem uma alta cobertura da 
população idosa, garantindo que domicílios com pessoas de maior idade não caiam 
na pobreza. Constatou-se ainda que o nível de escolaridade é muito baixo entre 
os beneficiários do Bolsa Família. Mais de dois terços dos seus beneficiários (69%) 
não possuem sequer o ensino fundamental completo. Um exemplo importante 
da vulnerabilidade dessa população ocorre na região Nordeste, onde 20,3% dos 
beneficiários com 25 anos ou mais são analfabetos. 

2  CAMARGO et al., 2013 p. 1-2.
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Se, por um lado, a identificação de vulnerabilidades em diversas dimensões 

das condições de vida das famílias beneficiárias dessas políticas sociais reafirma 

o foco certeiro destes instrumentos, por outro, o papel fundamental do Cadastro 

Único como ferramenta de identificação das famílias de baixa renda revela desafios a 

serem enfrentados para a superação das vulnerabilidades, permitindo a construção de 

políticas públicas complementares e integradas, como no caso do Brasil sem Miséria. 

Para além do Bolsa Família e do Cadastro Único, o PNUD também tem colaborado 

com o Plano Brasil sem Miséria em seus dois outros eixos: inclusão produtiva e 

ampliação do acesso aos serviços públicos. 

No campo da ampliação do acesso aos serviços públicos, além de diversas ações 

implementadas em parceria com os ministérios da Saúde e da Educação, o PNUD 

estabeleceu uma parceria com o MDS para apoiar o fortalecimento e o aprimoramento 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), mediante o apoio à ampliação da 

capacidade do MDS de gestão descentralizada desse Sistema, ao fortalecimento da 

capacidade dos estados de apoiarem os municípios na gestão da política de assistência 

social e ao fortalecimento da capacidade dos municípios para a prestação de serviços 

e benefícios com qualidade e eficiência aos cidadãos. Estas atividades incluem 

treinamento, avaliação e revisão, melhoria dos instrumentos de prontuário dos Centros 

de Referência da Assistência Social (Cras) e dos Centros de Referência Especializados 

da Assistência Social (Creas), bem como do Censo SUAS/2013. 

Na inclusão produtiva, o PNUD firmou acordo de cooperação técnica com 

o Ministério do Meio Ambiente e tem apoiado o Programa Bolsa Verde no seu 

desenho e monitoramento. Pode-se dizer que a inclusão produtiva da população 

pobre, seja na cidade ou no campo – dimensão que também se insere no grupo 

das áreas prioritárias de atuação do PNUD no país – é um passo fundamental 

para a inserção de mão de obra qualificada no mundo do trabalho e uma das mais 

importantes conquistas brasileiras de curto e longo prazos. Assim como o MDS, o 

PNUD acredita que a inserção de pessoas mais vulneráveis no mundo do trabalho 

contribui para que o país alie a superação da pobreza e a redução da desigualdade à 
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ampliação da produtividade e à dinamização da economia como um todo. São ações 
de estímulo ao retorno à educação formal e iniciativas voltadas para o ingresso no 
mercado de trabalho formal – via emprego registrado –, microempreendedorismo 
individual ou trabalho associado.

Com o Plano Brasil sem Miséria, o Brasil demonstra claramente que as políticas 
econômicas e sociais não são excludentes, mas complementares e interdependentes. 
Tal alinhamento, ampliado também a questões ambientais – como no caso do 
Bolsa Verde – faz com que o efeito desses instrumentos seja multiplicado e traga 
benefícios para o país como um todo. Essa visão converge com o paradigma de 
desenvolvimento sustentável resultante da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). É o que o PNUD chama de ganhos triplos 
para o desenvolvimento sustentável. Ou seja: o desenvolvimento que contemple, 
simultaneamente, as dimensões social, econômica e ambiental. 

Como costuma dizer a Ministra do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, Tereza Campello, “o Plano Brasil sem Miséria foi organizado de forma a 
enfrentar a pobreza em suas diferentes dimensões, garantindo renda, mas também 
cuidando de melhorar as oportunidades para inserção econômica dessas famílias, 
assim como o seu acesso a serviços”3. Dessa forma, o Brasil sem Miséria se consolida 
como uma experiência já alinhada com a agenda pós-2015 – a ser aprovada no 
âmbito da Assembleia Geral da Organização das nações Unidas (ONU) em setembro 
do próximo ano – e com a visão de multidimensionalidade da pobreza discutida 
pelo PNUD em seus últimos Relatórios do Desenvolvimento Humano. Essa é a 
agenda que ampliará as conquistas dos Objetivos do Milênio por meio dos chamados 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

3  Citação disponível em: http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/setembro/brasil-reduziu-a-
pobreza-em-suas-varias-dimensoes-revelou-estudo-do-banco-mundial. Visto em: 03/10/2014.
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TRANSFERÊNCIA DE EXPERIÊNCIAS 
E COOPERAÇÃO SUL-SUL

Desde o início – baseado no sucesso dos primeiros resultados – esse conjunto 
de políticas sociais brasileiras serviu de fonte de inspiração para países como o 
Peru, quando o então presidente Alejandro Toledo contou com o apoio do governo 
brasileiro para desenhar um programa de transferência de renda condicional no país, 
em 2005. O PNUD Peru e o Sistema ONU no país tiveram a honra de mobilizar 
suas equipes no apoio a essa iniciativa e de constatar sua eficácia e relevância para o 
contexto dos países do hemisfério Sul.

No Brasil, desde 2010, temos igualmente ampliado esse processo de 
intercâmbio e transferência de conhecimento com outros países por meio da 
cooperação horizontal. Temos também buscado promover e incentivar o apoio 
do PNUD e do Sistema ONU à promoção da crescente sinergia com o MDS e o 
governo como um todo na transferência e adaptação de tecnologias dos programas 
sociais brasileiros fora do país.

Nesse contexto, o PNUD apoia a implementação de projetos e atividades 
de cooperação Sul-Sul com utilização de políticas e experiências brasileiras na área 
de desenvolvimento social, em parceria com o MDS e com a Agência Brasileira de 
Cooperação, beneficiando países em diversos continentes. Essas ações de cooperação 
podem abranger, entre outras, missões exploratórias e de capacitação tanto no Brasil 
quanto no exterior, de forma a propiciar o desenvolvimento de políticas locais 
inspiradas nos programas brasileiros. 

Sob os auspícios do PNUD, e em parceria com o MDS, foi realizado em 2012, 
em Brasília, o 5º Fórum Ministerial de Desenvolvimento Social da América Latina, 
que também contou com a participação de ministros e autoridades de governos 
africanos. Considerando a relevância das experiências brasileiras no campo do 
desenvolvimento social, o PNUD escolheu o Brasil para sediar o Fórum – nessa que 
foi a primeira edição do evento realizada fora de Nova York. 
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Mais de 100 lideranças dos dois continentes tiveram a oportunidade de trocar 

conhecimento e informações sobre experiências de inclusão social, transferência de 

renda, inclusão produtiva e acesso a serviços sociais. O Plano Brasil sem Miséria e 

seu carro chefe, o Bolsa Família, geraram grande interesse por parte dos participantes 

e ocuparam a maior parte da pauta que adentrou no tema do funcionamento 

desses programas. O intercâmbio com oficiais de governo de alto nível estimulou e 

intensificou a implementação e o aprimoramento de programas de transferências de 

renda em vários países participantes do evento.

O PNUD participou e apoiou também a realização de eventos internacionais 

sobre políticas sociais para o desenvolvimento, incluindo o Bolsa Família e o 

Programa de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar (PAA), disseminando 

e discutindo as boas práticas brasileiras junto a países interessados em agilizar o 

alcance dos ODM, e somando esforços com o MDS e outras instituições públicas 

brasileiras de excelência. 

Outro exemplo concreto dessa parceria bem sucedida é a iniciativa brasileira 

de aprendizagem por um Mundo Sem Pobreza (conhecida em inglês como World 

Without Poverty – WWP), resultado de uma parceria entre MDS, Ipea, Banco 

Mundial e o Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-

IG/PNUD). Seu objetivo é capturar a experiência brasileira com os sistemas de 

proteção social para que elas sirvam de exemplo a outros países. É também uma 

oportunidade importante para avançarmos ainda mais na cooperação Sul-Sul sobre 

estratégias de redução da pobreza com outros países, que buscam o alcance dos 

compromissos firmados com os ODM, despertando assim um interesse muito grande 

por informações sobre políticas que possibilitem mudanças efetivas nos padrões 

socioeconômicos de populações vivendo na pobreza.

A iniciativa WWP se revelou uma forma simples e inteligente de compartilhar 

com outros países os principais aspectos de desenho, administração e monitoramento 

desses programas e de outras ações. A iniciativa fará também com que o Brasil 

aprimore seus programas a partir de experiências bem sucedidas em outros países. A 
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implementação do Programa Bolsa Família e do Plano Brasil sem Miséria gerou uma 

riqueza de lições e conhecimentos sobre assistência social e redução da pobreza que 

devem ser sistematizados e compartilhados entre formuladores de políticas, gestores 

e técnicos de programas sociais de todo o mundo. 

O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-

IG/PNUD) é um centro mundial de excelência do PNUD, sediado no Brasil, 

que contribui para a geração e o intercâmbio de conhecimentos. Em 2014 o 

IPC-IG completou 10 anos e registrou uma década de operações, contribuindo 

com estudos e avaliações cujos objetivos são: fomentar o intercâmbio de 

conhecimentos e promover a cooperação Sul-Sul por meio de diálogos sobre 

políticas sociais. Sua participação na iniciativa WWP tem como objetivo 

também fornecer pesquisas sobre aspectos diferentes de programas e políticas: o 

Bolsa Família, o Brasil sem Miséria, o Cadastro Único, o impacto na qualidade 

de vida dos beneficiários, comparações entre experiências brasileiras e as 

inovações internacionais, entre outros.

O IPC-IG/PNUD tem apoiado o aprendizado de boas práticas brasileiras 

e respondido às demandas de governos nacionais interessados em estratégias 

de redução de pobreza, tanto por meio de assistência técnica quanto pelo 

desenvolvimento de pesquisas e organização de seminários que trazem a perspectiva 

global sobre questões do desenvolvimento. Entre os projetos de cooperação Sul-

Sul na área de políticas sociais podemos mencionar diversas experiências que 

apoiaram a conexão entre o governo brasileiro e países africanos. Apoiamos, por 

exemplo, o acompanhamento do Brazil-Africa Cooperation Programme, hospedando 

e organizando missões de estudos de diversos países como Quênia, África do Sul, 

Nigéria, Gana, Guiné Bissau, Moçambique e Zâmbia.

Aspectos do programa de transferência de renda Livelihood Empowerment 

Against Poverty (LEAP) de Gana também foram inspirados na experiência do 

Brasil. A fase de testes do LEAP teve início em 2008 e desde então ele se 

expandiu e cresceu com suporte de outros parceiros como o governo britânico 
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(por meio do Departamento para o Desenvolvimento Internacional do governo 
britânico, DFID). Antes disso, o MDS participou de três missões a Gana. 
Durante esse período, o IPC-IG/PNUD contribuiu para o diálogo entre Gana 
e Brasil através de troca de conhecimento e mapeamento das experiências de 
proteção social africanas.

O reconhecimento dessas diversas parcerias pela própria presidente Dilma 
Rousseff muito nos honra por confirmar que, juntos, temos alcançado resultados 
importantes em benefício do desenvolvimento humano entre os mais vulneráveis. 
Reproduzo aqui parte de seu discurso na cerimônia do 5º Prêmio ODM, durante a 
Arena da Participação Social que aconteceu em Brasília, em maio de 2014: 

Considero essa parceria, uma parceria que tem sido muito importante 

na medida em que, não só recebemos com grande interesse as opiniões 

e sugestões da ONU, como agradecemos por toda a sustentação 

(...) transferência de políticas sociais para o resto do mundo, 

principalmente, para os países da África e da América Latina4. 

INDICADORES DO PNUD CONFIRMAM 
O SUCESSO DAS POLÍTICAS SOCIAIS

Em julho de 2013, o PNUD Brasil, em parceria com a Fundação João 
Pinheiro e com o Ipea, lançou o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil com 
uma nova versão do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)5. 
As três dimensões do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), lançado pelo 
PNUD em 1990, foram mantidas – vida longa e saudável (longevidade); acesso 

4  ROUSSEFF 23 maio. 2014.

5  Arquivo disponível pelo link: http://www.pnud.org.br/arquivos/idhm-brasileiro-atlas-2013.pdf. Visualizado em 
03 de outubro de 2014.
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ao conhecimento (educação); e padrão de vida (renda) –, porém com adaptações 
metodológicas e diferente fonte de dados6. 

Por meio desse trabalho foi possível conhecer o nível de desenvolvimento 
humano de cada um dos 5.5657 municípios brasileiros em 1991, 2000 e 2010. Os 
resultados foram surpreendentemente positivos. O IDHM, para o todo o Brasil, 
passou de 0,493 em 1991 para 0,727 em 2010, um crescimento de quase 50%. Se há 
20 anos, aproximadamente, o Brasil era um país de Muito Baixo Desenvolvimento 
Humano, hoje pode ser considerado um país de Alto Desenvolvimento Humano8. 

A dimensão que mais cresceu em termos absolutos nesse período foi a da 
educação: passou de 0,279 em 1991 para 0,637 em 2010. Em termos percentuais, a 
educação também é a campeã em crescimento, com aumento de 128% no período. 
Esse desempenho veio acompanhado também por aumento na dimensão longevidade 
(0,154 pontos absolutos) e na dimensão renda (0,092 pontos).

Se considerarmos o conjunto dos municípios brasileiros, o quadro com a 
evolução do país fica ainda mais claro: em 1991, 85% dos municípios eram de Muito 
Baixo Desenvolvimento Humano; em 2010 esses municípios somavam apenas 
0,6% do total. Ainda em 2010, os municípios com Médio e Alto Desenvolvimento 
Humano formavam um grupo com cerca de três quartos do total de municípios 
existentes no país. O mapa abaixo representa bem esse novo panorama. 

6  Os dados utilizados para o cálculo do IDHM foram extraídos dos Censos Demográficos desses anos produzidos 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

7  Número de municípios existentes no Brasil até o Censo Demográfico de 2010.

8  Considerando os índices abaixo de 0,499 como de Muito Baixo Desenvolvimento Humano e de 0,700 a 0,799 
como de Alto Desenvolvimento Humano. 
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Figura 1 – IDHM do Brasil (1991, 2000 e 2010)

  

IDHM
 muito baixo desenvolvimento humano (0.000 até 0.499)
 baixo desenvolvimento humano (0.500 até 0.599)
 médio desenvolvimento humano (0.600 até 0.699)
 alto desenvolvimento humano (0.600 até 0.799)
 muito alto desenvolvimento humano (acima de 0.800)

Fonte: PNUD.

Apesar da significativa redução das disparidades entre os municípios do Norte 
e do Sul, os desafios ainda são muitos. Em termos de longevidade, ainda faz diferença 
nascer no Sul do país, onde há municípios com esperança de vida ao nascer de 78,6 
anos, ou no Nordeste, onde a esperança de vida em alguns municípios é de apenas 
65,3 anos. Na dimensão educação as disparidades também são claras: os municípios 
com as maiores pontuações se encontram na região Sudeste9 e aqueles com os piores 
índices estão nas regiões Norte e Nordeste10. Na renda, as diferenças inter-regionais 
também se repetem, com a constatação de renda per capita maior no Sudeste11 e 
significativamente menor no Norte e Nordeste.

9  Entre eles Águas de São Pedro (SP), São Caetano do Sul (SP), Santos (SP) e Vitória (ES).

10  Dentre os quais: Chaves (PA), Atalaia do Norte (AM), Fernando Falcão (MA) e Marajá do Sena (MA). 

11  Renda mensal per capita nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo acima de R$ 1.000,00 e inferior a 
R$ 500,00 na maioria dos estados do Nordeste. 
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Ao retratar os desafios que ainda precisam ser vencidos pelo Brasil, os 

dados do IDHM confirmam a aposta certeira feita pelo governo brasileiro com 

a implementação do Brasil sem Miséria nesses últimos anos, focando esforços 

em políticas para eliminação da extrema pobreza e redução das desigualdades, 

com especial atenção às regiões historicamente mais atrasadas, como Norte e 

Nordeste. Isso tem contribuído claramente para o progresso inegável do país no 

conjunto de suas políticas. 

A relação entre as políticas sociais transversais e esses resultados é direta. 

Basta lembrar que elas incidem justamente em pelo menos três dimensões medidas 

pelo IDHM: 1) renda (por meio de transferências diretas); 2) saúde (por meio da 

condicionalidade associada às gestantes e crianças menores e do acesso ampliado a 

serviços públicos de saúde); e 3) educação (por meio da condicionalidade de que os 

filhos em idade escolar frequentem a escola).  

Mais recentemente, em 2014, o Relatório Global de Desenvolvimento 

Humano do PNUD12 abordou o tema da redução da vulnerabilidade e do aumento 

da resiliência nas sociedades, trazendo o Brasil como um dos grandes destaques na 

questão de políticas bem sucedidas nessa área – via políticas ativas de diminuição 

da desigualdade e de superação da pobreza e da pobreza extrema. São 16 citações 

específicas ao Brasil, sendo a grande maioria sobre o sucesso de programas como 

o Bolsa Família, carro-chefe do Plano Brasil sem Miséria. Ganharam destaque 

também o aumento do consumo das famílias de baixa renda, o alto índice de 

emprego, o acerto das políticas anti-cíclicas como resposta à crise de 2008, a redução 

das disparidades raciais, entre outros – variáveis que têm sido contempladas direta 

e indiretamente também nestes últimos anos pelo Plano Brasil sem Miséria.

12  Disponível na versão em inglês no link: http://www.pnud.org.br/arquivos/RDH2014.pdf. Visualizado em 03 de 
outubro de 2014.
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Pode-se dizer que o Plano Brasil sem Miséria se enquadra no que o RDH 

2014 chama de políticas “win-win” (ganha-ganha). Ou seja, capaz de, ao mesmo 

tempo, mitigar o impacto de uma crise repentina e promover a recuperação da 

população a médio e longo prazos. 

Outro indicador importante do impacto de iniciativas como as do Plano Brasil 

sem Miséria é o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), também divulgado no 

RDH 2014, do PNUD. O IPM registra as múltiplas privações que as pessoas enfrentam 

quanto aos níveis de educação, de saúde e de condições de vida, incluindo acesso 

a bens e serviços. Mostra, ao mesmo tempo, a parcela da pobreza não diretamente 

relacionada com o rendimento e a intensidade das privações sofridas pelas pessoas. 

Segundo essa análise, em 2012, aproximadamente 3% da população brasileira se 

encontrava em situação de pobreza multidimensional, enquanto cerca de 7% se 

encontravam perto dessa situação – constituindo a parcela mais vulnerável à pobreza 

multidimensional. Em 2006 o percentual de pessoas multidimensionalmente pobres 

era de 4%, e o percentual de pessoas correndo o risco de cair neste grupo chegava 

a 11%. A evolução no indicador foi constatada também na medição de pessoas 

vivendo em pobreza severa: de 0,7% em 2006 para 0,5% em 2012.

A relação entre as políticas recentes adotadas pelo Brasil e esses resultados 

também é grande. Na dimensão saúde, por exemplo, o IPM analisa os dados de nutrição 

e mortalidade infantil. Essa última caiu praticamente para metade entre 2001 e 2012, 

passando de 24,9 para 14,6 crianças para cada mil nascidas vivas. Na dimensão educação, 

o IPM analisa situações nas quais nenhum membro de um domicílio completou pelo 

menos 6 anos de estudo, além de domicílios nos quais crianças em idade escolar não 

estão frequentando a escola. No Brasil a taxa de frequência escolar subiu em todas as 

faixas etárias, passado de 95,3% em 2001 para 98,3% em 2012 no grupo de 6 a 14 anos, 

por exemplo. No mesmo período, a taxa de analfabetismo passou de 12,4% para 8,5%. 

Finalmente, a dimensão padrão de vida coleta informações sobre a existência, 

nos domicílios, de água encanada, eletricidade, banheiro, bens duráveis, além do 

tipo de piso e de combustível usado para cozinhar. O acesso a bens duráveis como a 
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geladeira, por exemplo, teve forte crescimento, passando de 85,1% dos domicílios 
em 2001 para 97,1% em 2012. Fatores como transferência condicionada de renda, 
inclusão produtiva e aumento real do salário mínimo nos últimos anos contribuíram 
fortemente para a melhora desse quadro.

OS MITOS DOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA DE RENDA

Não há qualquer evidência em favor do argumento de que a transferência 
de renda gera acomodação nos beneficiários. Ao contrário, parcela expressiva da 
elevação observada entre 2003 e 2010 nos rendimentos dos 20% mais pobres (a 
maioria beneficiários de programas de proteção social) decorreu do crescimento 
da renda proveniente do trabalho, o que mostra que esses cidadãos já participam 
ativamente do mercado de trabalho, embora em condições precárias.

Um dos grandes desafios enfrentados pelo Brasil na implementação do Bolsa 
Família foi os mitos de que tais políticas incentivariam o desemprego e a informalidade 
no mercado de trabalho. Um estudo coordenado pelo IPC-IG/PNUD contribuiu para 
refutar tais mitos e, de certa forma, confirmar a importância de um plano mais amplo, 
como o Brasil sem Miséria, para atacar todas as frentes na luta pela erradicação da 
pobreza extrema e pela promoção de maior igualdade socioeconômica. 

O estudo demonstrou que o fato de participarem de programas como o 
Bolsa Família não desestimula os beneficiários a procurar trabalho. A avaliação 
constatou que a probabilidade de quem recebe o Bolsa Família estar trabalhando é 
maior em 1,7% para homens e 2,5% para mulheres do que entre pessoas da mesma 
faixa de renda que não recebem o benefício13 .

13  TEIXEIRA, 2010, p. 7.
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Na literatura sobre avaliações de impacto é possível encontrar estudos que 
reforçam a ideia de que famílias pobres não param de procurar emprego simplesmente 
porque recebem transferências de renda do Estado. Pelo contrário, é sabido que as 
famílias continuam se esforçando para sair da pobreza. Avaliações de impacto disponíveis 
para diversos países como Brasil, Chile, Honduras, México, Nicarágua e Paraguai não 
encontraram evidências empíricas de que programas de transferência condicionada de 
renda desestimulariam a inserção de beneficiários no mercado de trabalho14 .

Outra questão que se discutia com relação aos efeitos dos programas de 
transferência condicionada de renda é que a população de menor renda não saberia fazer 
uso adequado dos recursos transferidos. A experiência, contudo, mostrou que as pessoas 
não só compram “corretamente”, como podem fazer um planejamento financeiro capaz 
de ampliar suas perspectivas e oportunidades. O maior poder de compra das famílias 
possibilitou, em especial, o aumento do consumo de alimentos para eliminar a fome, a 
desnutrição infantil e melhorar as condições nutricionais das famílias.

PLANO BRASIL SEM MISÉRIA E OS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO

O comprometimento com os ODM, assumido em 2000, também contribuiu 
para que o Brasil dedicasse parte significativa de seus esforços para enfrentar seus 
desafios sociais e dar início ao processo de eliminação de passivos históricos no 
campo do desenvolvimento humano. O Relatório Nacional de Acompanhamento 
dos ODM mostra claramente que o comprometimento e o engajamento do Brasil 
valeram a pena: o país alcançou praticamente todos os objetivos antes do prazo 
final, que se encerra em 2015. Além disso, o país conseguiu até mesmo ultrapassar 
algumas das metas propostas. 

14  CECCHINI, 2013, p. 1.
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O Brasil sem Miséria, por meio de suas ações principais – e em especial o Bolsa 
Família – é um exemplo de política social transversal, capaz de agir diretamente 
sobre os oito Objetivos do Milênio: a erradicação da fome e da miséria (ODM1); 
educação primária universal (ODM2); igualdade de gênero (ODM3); redução da 
mortalidade infantil (ODM4); melhora da saúde materna (ODM5); combate ao 
HIV/AIDS, à malária e a outras doenças (ODM6); sustentabilidade ambiental e 
qualidade de vida (ODM7). Além disso, as iniciativas mais recentes de cooperação 
Sul-Sul nessa área têm impactos diretos para se estabelecer uma parceria global para 
o desenvolvimento (ODM8).

Uma contribuição direta muito importante para a agenda dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio foi a questão do empoderamento das mulheres 
(ODM3), já que os portadores de cartões do Programa Bolsa Família, por exemplo, 
são preferencialmente mulheres. Elas representam mais de 90% dos portadores de 
cartões, sendo quase 70% delas afrodescendentes. Essas mulheres, como evidenciado 
acima, têm utilizado os recursos em benefício de suas famílias desejando ver seus 
filhos educados e saudáveis, capazes de construir um futuro melhor para eles. 

Além do empoderamento das mulheres, impactos positivos de políticas como o 
Bolsa Família também foram verificados na redução das diferenças sociais e econômicas 
existentes entre os grupos raciais no Brasil. Na publicação Poverty in Focus “Mulheres 
Protagonistas”, do IPC-IG/PNUD, um dos artigos compara o poder decisório das 
mulheres brancas e negras em suas casas, com base nas despesas domésticas, educação 
dos filhos, emprego do cônjuge e uso de métodos contraceptivos15 . 

Levando em consideração também os indicadores indiretos de empoderamento, 
maior participação social e do nível de emprego, conclui-se que políticas como as 
do Bolsa Família – e mais recentemente do Brasil sem Miséria – têm resultados 
extremamente positivos nessa área. 

15  HERMETO, 2014, p. 29.



PARTE  III 

19

A NOVA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E SEUS DESAFIOS

Embora ainda haja muito a ser feito no que diz respeito à eliminação das 
desigualdades no país, os programas e políticas que compõem o Plano Brasil sem 
Miséria não apenas têm ajudado o Brasil a reverter a sua histórica desigualdade 
social, mas também a sair na frente como um modelo de sucesso para as discussões 
da agenda pós-2015. Muitas dessas conquistas certamente pautarão os debates no 
âmbito internacional. Nosso papel, como parceiros no âmbito da cooperação técnica 
internacional, será o de seguir apoiando o país no desenho, na implementação, na 
avaliação e na transferência de políticas e tecnologias sociais inovadoras, ousadas e 
essenciais ao desenvolvimento humano. 

Três grandes ideias de desenvolvimento marcam o novo Plano Estratégico 
(2014-2017) do PNUD, lançado em 2013: 1) trazer inovações e revigorar os modelos 
atuais de desenvolvimento; 2) promover a democracia em sua forma ampla – para 
além da realização de eleições; 3) admitir que vivemos em um mundo cheio de riscos 
para, assim, proteger e melhorar os ganhos do desenvolvimento. Isso significa que 
seremos cada vez mais abertos e transversais em nossa abordagem de desenvolvimento 
humano, saindo de nossos silos e trazendo a capacidade total do PNUD para apoiar 
e promover as diferentes dimensões do desenvolvimento nos âmbitos econômico, 
social, político e ambiental no âmbito da nova agenda pós-2015, contemplando os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Tendo a evolução do mundo como pano de fundo e baseando-nos em nossos 
pontos fortes, o PNUD foca sua visão e sua atuação neste que é o próximo grande 
passo do desenvolvimento do planeta: ajudar os países a alcançar a erradicação da 
pobreza e a simultânea redução significativa das desigualdades e da exclusão. Esse é o 
nosso compromisso, e temos que alcançá-lo ainda dentro de uma geração.

Temos a certeza de que o sucesso de políticas sociais como as que compõem 
o Plano Brasil sem Miséria colocam o Brasil na dianteira desse processo, 
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inspirando muitos países em suas estratégias de promoção da justiça social. Por 
isso nosso apoio e nossa solidariedade a este país comprometido com um área 
essencial para o futuro da nação e também do planeta. Ao enfrentar a pobreza 
e a fome com uma visão multidimensional – como o Brasil tem feito –estamos 
construindo, juntos, as condições para a realização do desenvolvimento humano 
sustentável em sua concepção mais ampla. Temos orgulho de fazer parte, por 
meio de nossa parceria com o Brasil, desse processo para a criação e consolidação 
uma sociedade mais justa e mais digna. 
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