
Uma pátria só floresce quando seu povo
se põe de pé. Qualquer governo, por mais
que faça e se esforce no compromisso com
seu povo, sempre expressa as opções da so-
ciedade, expressa as idéias fundamentais
produzidas por meio de um processo cole-
tivo, organizado em nome do bem-comum.
Por isso, a construção de um país civilizado,
democrático e socialmente justo envolve to-
dos os sujeitos dessa história: instituições
governamentais e não-governamentais,
empresários, igrejas, universidades, movi-
mentos populares etc. Compartilhamos do
princípio segundo o qual a consolidação de
um projeto nacional é uma tarefa coletiva e
compartilhada por todos, orientados pela
idéia de pátria, de pertencimento, o que sig-
nifica universalização de direitos básicos e
elementares da humanidade.

Nessa tarefa, os empresários têm uma missão estratégica
e, de certa forma, passa também por eles a concretização de
um projeto de desenvolvimento sustentável e baseado nos
mais vigorosos pilares do desenvolvimento social. Afinal,
eles detêm recursos, geram empregos e são responsáveis pela
incorporação de novas tecnologias e pela produção de bens e
serviços, estabelecendo um compromisso e um papel no cír-
culo virtuoso da economia. No entanto, para que se cumpra
esse círculo virtuoso, sabemos que a estabilidade econômica
é importante, mas não suficiente. A justiça social se produz
com políticas sociais, com investimento nos pobres. Isso é
imperativo para qualquer projeto de desenvolvimento econô-
mico sustentável numa sociedade com níveis de desigualdade
como a brasileira. Se não cumprirmos com esse compromisso,
corremos o risco de responder perante as gerações futuras
pela responsabilidade de atraso da agenda de modernização
das ações públicas.
Pacto — Dentro dessa perspectiva, os desafios e soluções
para as questões brasileiras se organizam na perspectiva
do pacto federativo. Ele responde à demanda de promo-
ver políticas públicas de grande alcance num país como o
nosso, de grande extensão territorial e organização política
altamente descentralizada. Uma das tarefas do governo na
implementação de políticas públicas é justamente articular
e coordenar atores, políticas e programas a partir de um
novo paradigma de gestão pública que reúne novas formas

de gestão, participação da sociedade civil
e intersetorialidade.

A questão da responsabilidade social
entre empresas é uma pauta relativamente
nova, resultado de um processo de amadu-
recimento da sociedade brasileira e que vem
ganhando a adesão de importantes setores
empresariais, ajudando a disseminar a
compreensão da importância estratégica
do apoio à população mais vulnerável do
país. Dentro da lógica capitalista, os em-
presários prestam serviços à sociedade e
auferem lucros. A responsabilidade social,
quando resultado de um processo de ama-
durecimento das relações sociais, remete à
discussão de fundo sobre a função social do
lucro e da propriedade. Parte-se da compre-
ensão de que esses são direitos, mas não são
direitos absolutos. O lucro e a propriedade

precisam se compatibilizar com as exigências superiores do
bem público, dos valores éticos fundamentais, dentre os quais
se enquadra o combate à desigualdade e à fome. A garantia
dos direitos fundamentais, dentre eles o direito humano às
três refeições diárias, compõem o quadro da ética no quadro
das relações sociais. Quando o presidente Lula afirmou essa
prioridade em seu discurso de posse, não fez uma promessa;
naquele momento, ele expressou os melhores sentimentos do
país, lançou um desafio aos melhores sentimentos do povo
brasileiro, nas esferas governamentais e não-governamen-
tais, de alcançar esse objetivo civilizatório superior e virar a
página da fome e da desnutrição.

A disseminação da idéia de responsabilidade social entre
empresários, portanto, avança a partir da conscientização
da parcela de cada um no resgate de nossa dívida social. As
empresas socialmente responsáveis começam a se formar no
próprio ambiente de trabalho. No respeito às leis trabalhistas,
no estabelecimento de relações mais humanas entre os fun-
cionários, no apoio àquele que não detém outro bem senão
sua força de trabalho para que viva dignamente com sua
família e contribua para o crescimento de sua comunidade.
Também se expressa no respeito às normas tributárias, que
deve corresponder à contrapartida da aplicação criteriosa
dos recursos públicos, e ainda às questões ambientais. Mas
a responsabilidade social ultrapassa os limites do local de
trabalho e esse movimento precisa se consolidar por meio



do compromisso das empresas com a sociedade, construindo
as bases vigorosas de participação no processo de desenvol-
vimento no país.
Compromisso — Esse é um ponto fundamental às empresas
que se pretendem desenvolver nesse campo: a responsabili-
dade social implica, obrigatoriamente, num compromisso
com a sociedade, exige uma relação de continuidade. Todos
os gestos de boa vontade, as doações, as boas iniciativas são
louváveis e contribuem para criar na sociedade um clima
relacionado com a solidariedade. Por outro lado, precisamos
buscar parcerias estruturantes e contratuais, pactuadas para
garantir a continuidade; por mais louváveis que sejam as
iniciativas, os direitos das pessoas não podem ficar à mercê
de mobilizações pontuais. O compromisso se concretiza com
implementação de uma linha política clara para orientar,
articular e direcionar ações governamentais e não-governa-
mentais elaboradas com vistas à promoção dos mais pobres.
Concretiza-se por meio de políticas públicas.

O desenho do Fome Zero atende essa demanda, pois se
estrutura como estratégia aglutinadora, coesionadora de
políticas sociais que direta ou indiretamente possibilitem
a promoção e a emancipação das famílias mais vulneráveis
do país. E prevê participação de ações não-governamentais,
desde que se coloquem numa linha de metas e objetivos mais
permanentes. O Estado, pela primeira vez na história da
formação política do país, se responsabiliza formalmente e
trata a questão do direito à alimentação como política pública
prioritária. No entanto, parte da compreensão de que a via-
bilização dessa política depende da articulação e integração
entre os entes federados e também com a sociedade civil.

A mobilização da sociedade e articulação entre atores
compõem um dos eixos sobre os quais se estrutura o Fome
Zero, trabalhando em sintonia com os outros três: amplia-
ção do acesso aos alimentos, fortalecimento da agricultura
familiar e promoção da inserção produtiva. Como parte de
um conjunto de políticas públicas, precisa se estabelecer
como um compromisso, como um planejamento, com metas
e objetivos definidos.

Nesse sentido, dentro das parcerias priorizamos as que
chamamos de estratégicas e estruturadoras, que tenham ob-
jetivo de implementar ou apoiar políticas emancipatórias,
articuladas com desenvolvimento local, com programas
permanentes de inclusão produtiva, de geração de trabalho
e renda, de estímulo ao cooperativismo e tantas outras inicia-
tivas que almejam a emancipação das pessoas e das famílias
atendidas. Essas ações de inclusão também devem prever
trabalhos com a juventude, promoção das culturas locais,
opções de lazer, de desenvolvimento de valores e talentos das
muitas comunidades envolvidas.

Parcerias — Dos atuais 102 parceiros certificados com o
selo Fome Zero pelo Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, mais de 30 se envolvem em ações para
geração de trabalho e renda para as famílias mais carentes
do país. Considerando as parcerias formais, temos cerca de
208 projetos, presentes em todos os estados da Federação.

Há bons exemplos de mudança significativa da qualidade
de vida de pequenas comunidades a partir da incorporação
da dimensão do Fome Zero por empresas, entidades e orga-
nizações parceiras interessadas em desenvolver o princípio
da responsabilidade social. Com o Conselho Nacional do
Sesi, desenvolvemos um ótimo projeto de educação alimen-
tar, o Cozinha Brasil, presente em todos os estados e no
Distrito Federal. São caminhões equipados com cozinhas
pedagógicas que oferecem à população cursos de educação
alimentar, combatendo o desperdício e ensinando técnicas de
conservação e preparo adequados, aproveitamento integral
dos alimentos e elaboração de cardápios de baixo custo e
alto valor nutritivo.

Outro bom exemplo vem da Petrobras, que implantou em
setembro de 2003 o Petrobras Fome Zero, se comprometendo
a investir R$ 300 milhões até o final de 2006 em ações de
fortalecimento de políticas públicas de combate à fome. Esses
recursos estão sendo utilizados para apoiar, por meio de sele-
ção pública, projetos que priorizem a educação e qualificação
profissional, geração de emprego e renda, garantia dos direitos
da criança e do adolescente e empreendimentos sociais. No ano
passado foram selecionados 73 projetos direcionados para as
regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Nessa mesma linha, o Banco do Brasil desenvolve o pro-
grama de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), um
investimento de aproximadamente R$ 50 milhões para par-
cerias em vários setores de pequenos e micro trabalhadores
e produtores, com foco na geração de trabalho e renda de
forma sustentável, inclusiva e participativa. Atualmente são
atendidos 5.385 agricultores familiares, sediados em 16 mu-
nicípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como
na cidade de Monteiro, na Paraíba, onde o banco financia
compra e custeio de caprinos para produtores beneficiados
pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar (PAA).

O objetivo desses e de todos os outros projetos desen-
volvidos por empresas parceiras do Fome Zero é a emanci-
pação das famílias e comunidades atendidas. Representam
o anseio da sociedade de saldar a dívida social acumulada
ao longo de anos de exclusão. Representam, na prática, a
discussão sobre a função social do lucro e da propriedade. E
demonstra que nosso povo, atendendo a um apelo histórico,
se põe de pé.

Fonte: Conjuntura Econômica, v. 59, n. 8, p. 110-111, ago. 2005.




