
8 Objetivos do Milênio 
 
Em setembro de 2000, a ONU (Organização das Nações Unidas) convocou uma cúpula para 
estipular uma agenda ambiciosa: atingir, até 2015, um outro patamar de desenvolvimento global, 
alavancando o progresso nos países mais pobres do planeta. 
 
Batizado de ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio), o compromisso, regulado por 18 
metas distribuídas em oito categorias, foi endossado por 189 líderes mundiais. 
No meio do caminho entre os países pobres e os ricos, o Brasil também assinou o documento. 
Cinco anos depois, vai relativamente bem na ampliação da educação básica e na promoção da 
igualdade entre os sexos. 
 
Em entrevista exclusiva à Folha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que o governo "está 
afinado com as metas". No que ele classifica como "objetivo humanitariamente mais relevante", 
contudo, o país patina: reduzir à metade a miséria e a fome dificilmente será possível. 
 
O pior cenário, no entanto, é o do Objetivo 7, que pede mais saneamento e habitação e a 
proteção de florestas. Nesse ponto, o Brasil depende de investimentos vultosos. 
 
O desempenho em relação a outros pontos é nebuloso. Especialistas não arriscam prognósticos 
para o combate à mortalidade infantil e materna e a doenças como Aids. Os dados, antecipados 
pela Folha neste especial, são de estudo do Pnud, a ser apresentado hoje pela ONU. 
 
Mas a União não luta sozinha para melhorar seus indicadores sociais. Das grandes empresas do 
país, 96% investem em ações sociais, aplicando R$ 4,7 bilhões por ano. Parece muito, mas os 
recursos são uma gota diante da amplitude do problema. O principal mérito, nesse caso, é tornar 
as iniciativas não-governamentais um laboratório para inspirar programas públicos mais eficazes. 
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o volume de "empresas engajadas" no país, mas ações não suprem carência de políticas públicas 
 
O termo "responsabilidade social" começou a se disseminar no Brasil na década passada. De 
início, soava como uma prática inusitada: empresas investindo em ações sem fins lucrativos. 
Depois virou moda e começaram a surgir departamentos de responsabilidade social den- tro das 
grandes corporações. Hoje, é lugar-comum: 96% das companhias com mais de 500 empregados 
adotaram a idéia. 
 
No Brasil inteiro, mais de 70% das firmas dedicam parte de seu tempo -e dinheiro- para 
atividades sociais. No caso, a tradicional divisão entre regiões ricas e regiões pobres não é 
refletida por esses investimentos. No Nordeste, o "engajamento" das empresas cresceu 35% em 
quatro anos, passando de 55%, em 1999, para 74% em 2003. No Sudeste, esse incremento foi 
mais discreto (6%), passando de 67% para 71% no mesmo período. Em Minas Gerais, o índice 
chegou a 81%.  
 
Os dados são de pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada) ainda em fase de 
conclusão. Segundo o órgão, as empresas investem R$ 4,7 bilhões por ano em ações 
comunitárias. 



À primeira vista, o montante impressiona, mas, na realidade, equivale a só 0,43% do PIB -
Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país- nacional, menos do que a 
verba consumida pelo maior programa social do governo, o Bolsa-Família, em 2004 (R$ 5,9 
bilhões). 
 
Agenda do milênio 
A ação dessas empresas tem sido vista pelo poder público como uma espécie de laboratório para 
descobrir o que funciona e o que não funciona em termos de combate à pobreza. 
 
A experiência pode ser útil para ajudar o país a cumprir a agenda do milênio proposta pela ONU 
(Organização das Nações Unidas) em 2000. A entidade traçou oito objetivos -erradicar a fome e a 
extrema pobreza; universalizar o ensino básico; promover a igualdade de gêneros; conter a 
mortalidade infantil e materna; tratar doenças; preservar o ambiente e estabelecer um pacto 
mundial para o desenvolvimento- que devem ser atingidos até 2015. 
 
189 países, entre eles o Brasil, endossaram o documento. "Não há sanção caso um país não atinja 
a meta estipulada. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio funcionam como um mecanismo 
de pressão", explica Carlos Lopes, representante da ONU no Brasil.  
 
Na avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o país "cumprirá a maioria das metas". No 
meio do caminho entre os países muito pobres e os muito ricos, o Brasil vai bem em alguns 
quesitos, como universalizar o ensino, promover a autonomia das mulheres e combater doenças 
como malária e Aids. 
 
Vai mal, porém, em outros, como erradicar a miséria, diminuir a mortalidade materna e proteger 
o ambiente. 
 
O papel de cada um 
Entre as áreas mais assistidas pelas empresas que auxiliam o Estado a cumprir seu papel, 
destaca-se a de educação. "Olhando os desafios dos Objetivos do Milênio, observamos que 
educação é a chave para o sucesso", afirma Fernando Rossetti, 43, diretor-executivo do Gife 
(Grupo de Institutos, Fundações e Empresas), que reúne 77 afiliados de grande porte. 
O censo Gife-2004 mostra que 87% dos associados investem em projetos educacionais; 54%, em 
cultura e artes; 48%, em desenvolvimento comunitário; e 43%, em assistência social, entre 
outros. 
 
Mas esse apoio não significa a solução de mazelas. Na ponta do processo, os beneficiados 
queixam-se do "oportunismo" de ONGs (Organizações Não-Governamentais) que captam dinheiro 
no mercado e chegam às comunidades com "projetos fechados". 
 
"Não conhecem a cultura do local, não sabem do que mais precisamos. Em pouco tempo, 
abandonam suas atividades", resume o secretário da Unas (União Núcleo Associação e Sociedade 
de Heliópolis e São João Clímaco), José Geraldo de Paula Pinto, 40. 
Ele cobra a atribuição de "poderes aos pobres" para decidir que ações são necessárias e como 
devem ser geridas. Sempre, frisa, com apoio do poder público. 
 
Como iniciativas positivas, que respeitam esse princípio, ele cita os projetos de Unilever (focado 
nas mulheres), Instituto General Motors (para jovens) e Suvinil (pintura de fachadas) na favela. 
O presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que reúne 991 
associadas, Oded Grajew, 60, concorda com a preocupação de José Geraldo. "Em nenhum lugar 
do mundo o investimento de empresas ou ONGs resolve a situação. Políticas públicas são as 
únicas capazes de universalizar o atendimento, ter escala e promover justiça social." 
 



"É uma bobagem imaginar que o Estado possa repassar suas obrigações para a iniciativa privada. 
Mas R$ 4,7 bilhões não são irrelevantes", rebate a socióloga Anna Maria Peliano, 57, diretora de 
estudos sociais do Ipea. 
 
Do lado dos gestores, ela lembra que "só dinheiro não resolve o problema". "Responsabilidade 
social é mais que ação social. Está ligada à atitude ética e transparente da empresa com seus 
diversos públicos", conclui. 
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O elo se fechará nos consumidores  
Rubens Naves 
 
Desde que, na segunda década do século passado, os Laboratórios Fontoura encomendaram ao 
escritor Monteiro Lobato uma cartilha para explicar à população como enfrentar as verminoses, 
tendo como personagem principal o Jeca Tatu e a ainda hoje fantástica tiragem de 1 milhão de 
exemplares, as ações da iniciativa privada na área da responsabilidade social evoluíram.  
 
Precisamos sair dessa dependência da iniciativa pessoal de empresários conscientes  
 
Mas o grande salto nas ações de responsabilidade social desenvolvidas no país só aconteceria no 
início dos anos 90, com a abertura econômica e política, a privatização de várias estatais e o 
conseqüente encolhimento do Estado e fortalecimento da sociedade civil. 
 
Nessa época, a iniciativa privada pareceu tirar dos olhos as viseiras que a impediam de perceber 
que a situação social apontava para um quadro insustentável. 
 
Insustentabilidade econômica gerada pela concentração de renda que impedia o crescimento do 
mercado interno, insustentabilidade social provocada pelo desemprego e precariedade crescentes 
nas relações de trabalho, além de mercados externos cada vez mais exigentes em relação às 
ações das empresas no trato com a força de trabalho e o ambiente, criaram um formidável caldo 
de cultura no qual fermentou a responsabilidade social. 
 



O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, declarava, em 1993, haver "uma tremenda força de 
mudança no ar". De fato, à frente de sua Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, 
ele e milhares de representantes da sociedade civil passaram a atrair para suas ações e 
organizações o empenho, os recursos e as experiências de gestão das empresas. 
 
O Programa Empresa Amiga da Criança, da Fundação Abrinq, surge nessa década do 
enfrentamento da questão do trabalho infantil. Outras organizações também passaram a se 
articular com as empresas e seus dirigentes. 
 
Precisamos sair dessa dependência da iniciativa pessoal de empresários conscientes, como o 
Fontoura da década de 10. É preciso que a responsabilidade social chegue aos consumidores, 
fazendo com que eles valorizem os socialmente responsáveis. Quando esse elo se fechar no 
consumidor e na cidadania, não dependeremos da boa ou má consciência de empresários: a 
responsabilidade será fator de sobrevivência estratégica. 
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1 - Erradicar a extrema pobreza e a fome  
 
Relatório do Pnud avisa que Brasil ficará 8 pontos percentuais abaixo do objetivo de reduzir a 
pobreza pela metade até 2015  
 
Desigualdade cresce em SP e entrava meta  
 
O Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) diz que, mantido o ritmo da 
última década, o Brasil chega perto, mas não alcança a meta de reduzir a pobreza pela metade 
até 2015. 
 
Com diferentes projeções -todas a partir de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística)-, o relatório de avaliação dos Objetivos do Milênio, divulgado na última quarta pelo 
Pnud, aponta que, na melhor das hipóteses, a redução de pobres até 2015 será de 41,64%, e a 
de indigentes, de 42,6%.  
 
A projeção foi feita considerando pobres os que viviam, em agosto de 2000, com menos de R$ 
75,50 por mês (meio salário mínimo), e indigentes os que ganhavam metade disso. 
 
Por mais paradoxal que pareça, o Estado de São Paulo, o mais ri- co da federação, puxa a 
expectativa para baixo. Enquanto Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina reduzirão a 
pobreza em mais de 60%, São Paulo registrará um aumento de 34%. 
 
O relatório faz ainda um outro cálculo a partir do conceito de "elasticidade renda-pobreza". Grosso 
modo, a elasticidade é um fator logarítmico de correção que aponta a variação de pobreza em 
função da renda domiciliar per capita. Por esse método, a pobreza do país cairia menos de 20%.  
 
Quantos pobres? 
Para piorar a situação, o país não sabe quantos brasileiros são pobres. Considerando os 170 
milhões contados pelo Censo 2000, podem ser 8 milhões de pobres, se o critério for sobreviver 
com pelo menos US$ 1 (cerca de R$ 3) por dia; ou 52,3 milhões, se com uma renda mínima 
mensal de meio salário mínimo por pessoa (R$ 130, em valores atuais). 
 
Se for para o Bolsa-Família, principal programa de transferência de renda do país, o corte é R$ 
100/mês por pessoa. Nesse caso, seriam 42 milhões de pobres. 
 



"Falta ainda [o governo] discutir uma linha de pobreza, sobre- tudo para utilizar no Bolsa-Fa- 
mília", afirmou à Folha o secretário de avaliação e gestão da informação do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rômulo Paes, 45. 
 
Em seu relatório de acompanhamento dos Objetivos do Milênio (ODM), divulgado em setembro, o 
governo federal usa o indicador mais otimista, o da sobrevivência com até US$ 1/dia, adotado 
também pelo Banco Mundial. 
 
Com esse indicador, o país reduziu os muito pobres de 8,8% em 1991 para 4,7% em 2002. E, 
contrariando o Pnud, o governo diz que falta pouco para atingir a meta: 0,3 ponto percentual. 
"Mas a desigualdade não se alterou", diagnostica o professor de economia da UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Eduardo Pontual Ribeiro, 35, que coordena o 
laboratório regional Sul de acompanhamento dos ODM para o Pnud. 
 
Ele diz que os 20% mais pobres aumentaram sua fatia na renda nacional de 3% para 4,2%, mas 
o pedaço dos 20% mais ricos saltou de 55,7% para 56,8%. 
 
"Trabalhamos para o cumprimento do objetivo com qualquer indicador de pobreza", diz Paes, do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. "O emprego começa a reaquecer, e 
aumentou o investimento social." 
Segundo dados do ministério, o governo mais que dobrou as transferências de renda em relação a 
2002. Naquele ano, os programas federais (Bolsa-Escola, Auxílio-Gás, Bolsa-Alimentação e 
Cartão-Alimentação) somaram R$ 2,3 bilhões. Em 2004, o Bolsa-Família, que unificou os quatro, 
pagou R$ 5,72 bilhões. 
 
Fim da miséria 
Diante dessas cifras, o apoio da iniciativa privada a programas de redução da pobreza é uma 
gota. Sabendo disso, um grupo de empresários criou a ONG Apoio Fome Zero em 2003, hoje com 
84 associados. "Mostramos às empresas que não é fazendo doações que elas vão ajudar. Algumas 
atribuições são do governo, não vamos substituí-las", diz o diretor-superintendente, Walter Belik, 
49. 
 
Sônia Regina Martins Brito, 37, era catadora de papel nas ruas de São Paulo desde 2000 e incluiu 
os quatro filhos, hoje com 17, 16, 13 e 11 anos, no projeto Formação, da Fundação Orsa, para 
crianças e jovens no Glicério, bairro pobre e local de concentração de catadores no centro da 
capital. 
 
Nas 11 unidades do projeto pelo país, crianças e jovens têm apoio para continuar ou voltar a 
estudar, aulas de capacitação artística e profissional e refeição durante o meio período em que 
não estão na escola. Em dez anos, quase 9.000 foram atendidos. 
 
A catadora passou a participar de reuniões e virou voluntária; de voluntária, conquistou uma vaga 
de ajudante de cozinha no próprio projeto. Hoje recebe R$ 345 mensais, mais cesta básica, vale-
transporte e a bolsa do Peti (Programa de Erradic ação do Trabalho Infantil) do governo federal.  
Patrícia, 13, é filha de Sônia e cursa a 8ª série. Faz curso de construção de instrumentos de 
percussão e informática. Já sabe mexer no programa Excel e navega na internet. "Vou ser 
psicóloga." 
 
Outros projetos de geração de trabalho e renda se espalham pelo país, como os de apoio ao 
desenvolvimento local da Fundação Banco do Brasil, que investe em apicultura, cajucultura, 
criação de cabras e produção de biodiesel de mamona (Nordeste); artesanato e fruticultura 
(Norte, Nordeste, Centro -Oeste e Vale do Jequitinhonha, MG); e em programas de reciclagem por 
todo o país. 
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2 - Atingir o ensino básico universal 
 
País alcança meta antes de 2015, mas alunos saem sem domínio elementar de língua portuguesa 
e matemática  
 
Baixa qualidade compromete alfabetização  
 
Até 2003, parte dos alunos de três escolas rurais de Capão Bonito -cidade de 47 mil habitantes no 
Vale do Ribeira, uma das regiões mais pobres do Estado de São Paulo- chegava à quarta série 
sem saber ler ou escrever, alguns com dificuldades de alfabetização. A partir de 2004, o 
desempenho desses estudantes, com os mesmos professores, saltou 18 pontos nas avaliações 
aplicadas. 
 
"O curso de capacitação de professores provocou uma revolução", analisa a ex-diretora da escola 
Ana Benta, Eliana Silva, 40. A "revolução", na verdade, foi de pequenas modificações na rotina 
das escolas, como valorização da participação dos pais, criação de oficinas de leitura, estímulo aos 
professores para usar recursos além da lousa e da cartilha e mais trabalhos em grupo. 
Resultado de uma parceria com a Fundação Lemann, que deu o curso de formação para diretores 
-e estes para os professores-, a iniciativa envolveu 200 escolas de São Paulo e de Santa Catarina 
e beneficiou 100 mil alunos. Agora o projeto será implantado em outras cidades e Estados. 
Outra experiência nesse sentido vem da capital paulista. Wesley Lima, 13, e Marcelo Henrique 
Godói, 13, tocam violino; Izabela Dallmann, 13, violoncelo. Eles moram no bairro pobre de Cidade 
Dutra, na zona sul, uma das áreas mais violentas da cidade, e estudam no CEU (Centro de 
Educação Unificada) local. 
 
Ali, graças a uma parceria en- tre o Instituto Pão de Açúcar, o banco Santander e a prefeitura, foi 
montada uma orquestra com os alunos, que ensaiam todas as terças e quintas. Outros três CEUs 
participam desse projeto. 
 
Quantidade vs. qualidade 
Exemplos como os de Capão Bonito e Cidade Dutra ilustram o principal alvo da responsabilidade 
social das empresas hoje: educação. "O chamado terceiro setor faz uma pressão importante para 
que as pessoas e as autoridades vejam e tratem a educação como prioridade", afirma o 
representante da Unesco no Brasil, Jorge Werthein, 64. "E educação de qualidade", completa. 
 
O Objetivo do Milênio (ODM) relacionado à universalização do acesso à escola será atingido no 
país bem antes de 2015, mas só quantitativamente. A qualidade de ensino continua baixíssima. 
Relatório do Saeb 2001 (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), do Ministério da 
Educação, revela que o país forma cidadãos semi-analfabetos e que não dominam nem sequer 
operações básicas da matemática. A soma de conceitos "muito crítico" e "crítico" passa dos 52%, 
na quarta série, e dos 58%, na oitava. O percentual de "avançado", na quarta série, foi zero, e 
0,1% na oitava. 
 
Entre os alunos de quarta série, na prova de língua portuguesa, 22,2% não passaram do conceito 
mínimo, "muito crítico"; 36,8% tiveram desempenho "crítico"; 36,2%, "intermediário"; 4,4%, 
"adequado", e 0,4%, "avançado". 
 
"Isso significa que mais da metade deles [59%] não entendeu nada da prova e a devolveu em 
branco ou rasurada ou entendeu algo, mas não conseguir montar uma única frase para 
responder", analisou o professor de macroeconomia da PUC-MG Márcio Antônio Salvato, 35, 
coordenador do laboratório do Sudeste de acompanhamento de testes do ODM para o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
 



Além do Saeb, o Brasil participa do Pisa (Programa Internacional para Avaliação do Estudante), 
sob a coordenação da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico). A 
prova tem conceitos de 1 a 5. 
 
Na avaliação da língua, 55,7% dos brasileiros não passaram do conceito 1. Apenas 3,1% 
chegaram no 4; e 0,6%, no 5. 
 
Os mexicanos foram melhores: 6,9% dos alunos chegaram a 4 ou 5, e 44% ficaram abaixo de 1. 
Os americanos se destacaram mais: 17,9% não passaram de 1, mas 33,7% alcançaram 4 ou 5. 
Segundo o IDH-Educação (Índice de Desenvolvimento Humano específico da área), o Brasil tinha 
índice 0,745 em 1991 e melhorou um pouco, chegando a 0,849 em 2000. Era o mesmo nível de 
Costa Rica, Argélia e Vietnã. 
 
Para 2015, as projeções apontam um IDH de 0,906, próximo do que já têm hoje Israel e os 
vizinhos Argentina, Uruguai e Chile. O índice varia de 0 (nota mais baixa) a 1 (mais alta). 
Para piorar, o acesso aos ensinos médio e superior tornam-se gargalos. A Taxa de Escolaridade 
Líquida (percentual da população estudando no nível de escolaridade de sua idade) no nível 
fundamental está em torno de 94%. Mas a Taxa de Escolaridade Líquida no ensino médio 
despenca para 40%. E cai para menos de 10% no ensino superior. 
 
Ano da qualidade 
Nem o governo nega a situação do ensino, tanto que o Ministério da Educação instituiu 2005 
como o ano da qualidade da educação básica. Entre outras medidas, haverá a troca do Fundef 
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental e Valorização do Magistério) 
pelo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação), que estende financiamentos até o ensino médio. "Com o novo fundo, 
cerca de R$ 4 bilhões devem ser injetados", diz o secretário-executivo do Conselho Nacional de 
Educação, Ronaldo Mota. 
 
Além disso, a proposta de emenda constitucional prevê o aumento da vinculação de tributos 
federais à educação dos atuais 18% para 22,5%, em quatro anos. 
 
A Unesco recomenda gastos anuais de 6% do PIB na educação (somando recursos federais, 
estaduais e municipais). "Faz décadas que o Brasil não atinge o mínimo. Fica entre 4,5% e 4,6% 
do PIB. Para pagar a dívida educacional, o país precisa investir mais", alerta Werthein. 
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3 - Promover a igualdade entre os sexos 
 
Número de mulheres matriculadas nas escolas supera o de homens, mas discriminação no 
trabalho persiste  
 
País atinge meta, mas não alcança eqüidade  
 
O terceiro Objetivo do Milênio esconde um paradoxo para o Brasil. O país nada de braçada nas 
metas numéricas estabelecidas pela ONU, que compreendem igualar o número de matrículas de 
homens e mulheres nas escolas. Desde já, elas são maioria nos ensinos fundamental, médio e 
superior, à exceção do básico. 
 
Por outro lado, a igualdade de gênero de que fala o objetivo está longe de ser cumprida. "Essa é a 
meta mais difícil de alcançar até 2015. Requer transformações nos padrões de comportamento, o 
que pode levar algumas décadas", avalia o representante da ONU e do Pnud no Brasil, Carlos 
Lopes. 



 
Isso porque, mesmo estudando mais, elas são menosprezadas no mercado e nas relações sociais. 
Uma das balizas para comparação é o salário. O rendimento das mulheres com 11 anos de estudo 
perfaz 58,6% do total que um homem, nas mesmas condições, ganharia, aponta o IBGE. 
O governo acenou com políticas para reduzir essa e outras desigualdades criando a Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres em 2003. A iniciativa privada não ficou atrás. Em 2004, o 
Instituto Ethos lançou "O Compromisso das Empresas com a Valorização da Mulher", manual com 
ações para a igualdade de gênero. 
 
Agora, governo e iniciativa privada unem forças. "Em abril, realizaremos um seminário com 
empresas, sindicatos e associações para estabelecer um processo nacional de valorização das 
mulheres", diz a ministra Nilcéa Freire (Políticas para as Mulheres). 
"Tomando como base a América Latina, o Brasil é reconhecido como modelo de atuação no 
combate à desigualdade de gênero", afirma a vice-presidente da Convenção para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres da ONU Silvia Pimentel. "É preciso 
potencializar ações para acelerar resultados." 
 
Dentro das empresas 
"A igualdade de gênero depende de políticas públicas e do respeito às diferenças. No âmbito 
empresarial, mulheres não podem ficar fora de promoção por estar em licença-maternidade", 
afirma Nilcéa Freire. 
 
Algumas companhias tomaram a dianteira. A coordenadora de vendas da IBM, Andiara Leal, 29, 
subiu de posto em 2004, quando estava grávida de Victor, hoje com 9 meses. Na volta da licença-
maternidade, contou com um banco de leite na empresa para garantir o alimento ao bebê. "Fiquei 
concentrada no trabalho e tive condições de competir de igual para igual com homens." 
Apesar dos bons exemplos, elas são minoria no mercado. Dados do IBGE de 2002 mostram que 
65% dos empregados e 73% dos empregadores são homens. 
 
Com isso, programas de geração de renda surgem como forma de igualar condições. 
Desempregada por nove anos, Aldenira Sena, 39, ganhou um curso de bordado. E um lugar no 
Recicla Jeans, iniciativa da ONG Florescer e da Prefeitura de São Paulo. 
O programa de formação profissional para mulheres da comunidade de Heliópolis, zona sul de São 
Paulo, inclui a elaboração de peças com tecido usado ou sobras de confecções. "Além da geração 
de renda, a auto-estima delas é valorizada por terem o trabalho reconhecido até no exterior", diz 
a fundadora da ONG, Nadia Bacchi. 

 
 
Leia Mais 
 
Inclusão ainda não atinge mulheres negras  
 
Quando se fala de raça, diferenças são acirradas. "Mulheres negras são as últimas na escala 
social", diz a coordenadora-executiva da área de políticas públicas do Geledés (ONG voltada às 
mulheres negras), Eliana Custódio. 
 
O percentual de analfabetos revela a diferença: cerca de 17% dos negros e pardos não lêem nem 
escrevem, contra 7,5% dos brancos. "A escola é o primeiro espaço de socialização e também de 
exclusão", diz a diretora do Instituto Kuanza (ONG para negras), Cidinha de Souza. Ela diz que a 
capacitação de docentes de escolas públicas reduzirá o problema. "O papel das ONGs é produzir 
modelos e transmiti-los ao governo." 
 
Para a oficial do programa do Unifem (Fundo das Nações Unidas para as Mulheres) Florence Raes, 
segmentar as metas do milênio por gênero e raça maximizaria resultados. "A exclusão do sistema 
de educação terá efeitos na renda pessoal e familiar", diz. 



 
O diretor-presidente da Fersol (fabricante de defensivos agrícolas), Michael Haradom, diz que a 
política de diversidade tirou a companhia da falência. Desde 2002, a empresa investe na 
contratação de mulheres e negros. 
 
Em 2003 apareceram os primeiros resultados. O faturamento foi de R$ 180 milhões, contra uma 
expectativa inicial de R$ 100 milhões. Hoje as mulheres representam 62% de um total de 350 
colaboradores. Há seis anos, não passavam de 2%. Os negros são 38%.  

 
 
Leia Mais 
 
4 - Reduzir a mortalidade infantil 
 
Óbitos de recém-nascidos são raros em áreas ricas, mas des igualdade regional leva país a não 
atingir meta  
 
Média nacional esconde grandes disparidades  
 
Haiti e Noruega têm pouco em comum. Idiomas diferentes, climas díspares. Os índices de 
mortalidade na infância reiteram a dessemelhança. No país europeu, 4 em 1.000 crianças morrem 
antes de cinco anos; no americano, 118. 
 
Nem tanto lá, nem tanto cá, o Brasil aparece no meio-termo entre esses países. Até 2002, a taxa 
de mortalidade na infância era de 33,7 por 1.000. Mas a média camufla desigualdades regionais. 
Em distritos paulistanos, o índice não supera 4 por 1.000, como na Noruega. No distrito sanitário 
indígena de Alto do Rio Juruá, no Acre, chega a 115, quase um Haiti. 
 
Essa variação foi apontada pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), que traçou o 
mapa do semi-árido brasileiro. Na região, 95% das localidades têm mortalidade superior à 
nacional. "O Brasil está na média da América Latina, mas países como Peru e Colômbia têm taxas 
menores", compara Marie-Pierre Poirier, representante do Unicef no Brasil. 
 
Ainda que o estágio atual seja ruim, o país avançou. Em 1990, a mortalidade na infância chegava 
a 53,7 por 1.000 nascidos vivos. A ONU estipulou 17,9 em 2015. 
 
"É possível atingir a meta", diz o presidente da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), Dioclécio 
Campos Jr. "Mas ainda estaremos distantes de países desenvolvidos, que têm índice de um 
dígito." 
 
O Pnud elaborou, sob os cuidados da UFPA (Universidade Federal do Pará), um estudo detalhado 
sobre o panorama de mortalidade infantil no Brasil. "É muito improvável que o país consiga 
reduzir em dois terços o índice de mortalidade infantil da década de 90", revela o pesquisador-
assistente Roberto Schwartz, um dos responsáveis pelo trabalho. "A tendência de queda não é 
suficientemente alta", afirma. 
 
Parcerias 
Ponta Grossa, no interior do Paraná, é exemplo de como a saúde materna influencia nos índices 
de mortalidade infantil. Em 2000 foram registradas 22,8 mortes em 1.000 crianças. No mesmo 
ano, a Rodonorte, concessionária de rodovias, aliou-se à Pastoral da Criança e à prefeitura para 
fazer com que as grávidas do município completassem seis pré -natais. 
 
A concessionária doou enxovais e agentes da Pastoral levaram informação. Em 2003, o índice 
ficou em 13,04. As consultas passaram de 20 para 250 ao mês. "O retorno que temos é a 



simpatia da comunidade", diz o presidente da Rodonorte, Maurício Vasconcellos. 
 
Outras localidades assistidas pela Pastoral da Criança têm média de 15 por 1.000. Liderada pela 
médica Zilda Arns Neumann, a entidade atua em 3.800 municípios. A rede tem mais de 242 mil 
voluntários e auxilia 1,8 milhão de crianças de 0 a 6 anos. "Atendemos 20% das pessoas pobres 
do país e 83 mil gestantes." 
 
O governo federal contribui com 60% do orçamento da entidade, de R$ 30 milhões. "Não diria que 
a Pastoral substitui o Estado, mas que se complementa às iniciativas governamentais", opina o 
ministro da Saúde, Humberto Costa. Otimista, diz ser possível atingir menos de 10 mortes por 
1.000 até 2015. 
 
Índios 
Nas tribos a situação é muito pior. "A diminuição do espaço limitou a condição de subsistência dos 
índios", explica a coordenadora da área de saúde da criança indígena da SBP, Maria Serafim. 
 
O Brasil tem 215 povos indígenas e uma população nativa estimada em 400 mil.  
O diretor do departamento de Saúde Indígena da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), 
Alexandre Padilha, afirma que o órgão conduz ações para reduzir a mortalidade infantil desses 
povos de 47 para 23 crianças por 1.000. 

 
 
Leia Mais 
 
5 - Melhorar a saúde materna 
 
Taxa de mortalidade materna nacional está em 74,5 para cada 100 mil crianças nascidas vivas; 
meta, distante, é de 28,5  
 
Recorde de cesáreas é brasileiro há 30 anos  
Luanda Nera 
 
Para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho, há pouco mais de quatro anos, a arquiteta 
Analy Uriarte, 39, contratou uma enfermeira obstetrícia. Essa foi a orientação de sua médica para 
que realizasse o desejo de dar à luz Theodoro em um parto natural. 
 
Não foi o que aconteceu. Analy teve de ser submetida a uma cesárea de emergência e afirma que 
não recebeu qualquer tipo de apoio nem da equipe do hospital (particular) nem da enfermeira. 
Na tentativa de evitar que a experiência frustrante se repetisse, há dois anos ela optou por ter 
sua filha, Bruna, em casa, com a ajuda de uma parteira e de uma doula (profissional especializada 
em acompanhar partos). 
 
As experiências opostas vividas pela arquiteta são um reflexo de como o Brasil caminha para o 
cumprimento do quinto Objetivo do Milênio: reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa 
de mortalidade materna. 
 
Há pelo menos 30 anos, o país é campeão mundial em cesáreas. A taxa média nacional, de 
acordo com o Ministério da Saúde, é de 38,6% -bem distante dos 15% recomendados pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde). 
 
Para reverter o quadro, o SUS (Sistema Único de Saúde) aumenta mais rapidamente o repasse 
concedido a partos normais do que a cesáreas. No ano passado, o repasse dos partos cresceu 
43%, atingindo R$ 306,73. O das cesáreas subiu 19%, chegando a R$ 435,86 por cirurgia. 
 
Difícil redução 



Informações recém-divulgadas pelo Unicef mostram que 1 em cada 140 mulheres grávidas morre 
no Brasil em decorrência de complicações durante a gravidez, no parto ou no pós-parto. E a taxa 
média de mortalidade materna nacional está em 74,5 por 100 mil crianças nascidas vivas. 
Para que a meta estabelecida pela ONU seja cumprida, esse número precisa chegar a, no mínimo, 
28,5. Ainda assim estaríamos longe dos atuais índices dos países desenvolvidos, onde a taxa 
chega a 13 por 100 mil. 
 
O primeiro passo adotado pelo governo federal brasileiro, em março de 2004, foi lançar o Pacto 
Nacional de Redução da Mortalidade Materna. "A grande novidade é a integração entre as três 
esferas do governo em parceria com a sociedade civil. O pacto foi um salto de qualidade na 
história da saúde materna no Brasil", defende Adson França, coordenador do programa. 
 
"O quinto Objetivo do Milênio direcionou o nosso trabalho. Atualizamos políticas que já existiam e 
incorporamos outras novas", explica Regina Viola, técnica do Ministério da Saúde. 
 
Empresas e comunidades 
O setor produtivo também levanta bandeira em defesa das mães. Na Roche, o programa Família é 
Tudo, criado em 2002, traz informações sobre a gravidez e o primeiro ano da vida do bebê. 
Durante 20 semanas, dezenas de gestantes da região do Jaguaré (zona oeste da capital paulista) 
acompanham palestras antes e depois do parto. "Atuamos na área da saúde, por isso investimos 
em projetos sociais como esse", argumenta Rosicler Rodriguez, gerente de responsabilidade social 
da Roche. 
 
Informação é também a base do projeto Passaporte Materno Infantil, desenvolvido pela prefeitura 
do município de São Bernardo do Campo (SP) com a Basf. Trata-se de uma espécie de "diário da 
gestante", em que são anotadas todas as informações da gravidez. 
 
A idéia é que qualquer médico seja capaz de compreender o histórico da paciente. Cerca de 
12.500 mulheres participam do projeto a cada ano. A empresa financia a confecção dos 
passaportes e investe no treinamento dos médicos da rede pública de saúde. 
 
Educação no trabalho 
Funcionárias e colaboradoras também são alvo de programas de saúde materna. Na Avon, o 
contingente feminino é de 60% entre os 4.300 funcionários. Parte do programa de qualidade de 
vida é voltado à educação das gestantes e ao aleitamento materno. 
 
A Natura Cosméticos também investe nessa idéia. Durante a gravidez, as funcionárias recebem 
orientações da ginecologista contratada pela empresa e, quando necessário, são encaminhadas 
para outros médicos. 
 
Além disso, a empresa realiza, uma vez por semestre, um curso para gestantes que, em oito 
aulas, discute as principais questões da maternidade. 

 
 
Leia Mais 
 
Parto humanizado é defendido por entidades civis  
 
A luta pela redução da mortalidade materna ganhou novo fôlego no último dia 11 de março. A 
Câmara dos Deputados aprovou nesse dia projeto de lei da senadora Ideli Salvatti (PT/SC) que 
garante às gestantes o direito à presença de um acompanhante durante o parto pelo SUS. 
 
O projeto de lei é baseado numa das principais bandeiras defendidas por ONGs e profissionais de 
saúde: a humanização do parto. "O fato de a parturiente estar em companhia de familiares 
diminui o número de cesarianas e o tempo de internação", diz a senadora. 



O projeto ainda seguirá para sanção presidencial. 
 
Também nos diversos aspectos que envolvem a humanização do nascimento apostam entidades 
como a Casa de Maria, que recebeu, no início do mês, o prêmio de melhor casa de parto do 
Sudeste em 2004, concedido pelo Ministério da Saúde . 
 
A instituição pertence ao Hospital Geral do Itaim Paulista (público), na zona leste de São Paulo, e 
já realizou mais de 3.000 partos normais em três anos de existência. O diretor-técnico do 
hospital, Marcos Ymayo, conta que a Casa de Maria foi criada com base em experiências do 
Canadá e Japão. 
 
"Se a gravidez não apresenta risco, por que não ter o bebê num ambiente menos frio?", pergunta 
Ymayo. A taxa de cesárea na Casa de Maria está em 14% - menor que a média nacional de 
38,6%. 
 
As ONGs que atendem gestantes aplaudem a iniciativa. "Todo o tipo de parto é válido, desde que 
respeite a natureza da mãe", diz Cleide Soares, coordenadora da Bem Nascer (MG). 
 
"Hoje gestantes têm acesso à mais alta tecnologia de pré-natal, mas isso não garante uma 
gestação saudável", diz a bióloga Ana Cristina Duarte, que criou o site 
www.amigasdoparto.com.br. 

 
 
Leia Mais 
 
6 - Combater o HIV/Aids e outras doenças 
 
Além de HIV e malária, meta nacional inclui prevenção à doença contraída por 85 mil brasileiros 
no ano passado  
 
Tuberculose entra no rol de 'moléstias características'  
 
A malária atinge 300 milhões de pessoas a cada ano, segundo a OMS (Organização Mundial de 
Saúde). Em 2004, 40 milhões estavam infectados pelo vírus HIV, de acordo com a Unaids 
(Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/ Aids). 
 
Seria previsível que a redução desses números fosse um dos oito Objetivos do Milênio. As Nações 
Unidas definiram o combate à Aids e à malária. Deixaram a referência a "outras doenças 
importantes" para que cada país acrescentasse moléstias características. 
 
O Brasil incluiu tuberculose na lista. Em 2004, 85 mil contraíram o mal, segundo dados da 
Secretaria de Vigilância em Saúde. O número permanece estável nos últimos anos, de acordo com 
estudo encomendado pelo Pnud à Universidade Federal do Pará. 
 
Os especialistas responsáveis pela pesquisa não arriscam um prognóstico para 2015. Essa é uma 
área que requer esforços integrados, já que o aumento do número de casos está relacionado ao 
empobrecimento da população, à qualidade das moradias e ao sistema de saneamento básico. 
 
"Queremos aumentar o índice de sucesso no tratamento para 85% dos casos diagnosticados. Hoje 
a taxa é de 74%", diz o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas 
Barbosa. Para ele, o maior empecilho é a interrupção do tratamento. 
 
Imigrantes 



Morando com dois filhos, marido, irmão e cunhado, a boliviana A.C, 22, passa todas as manhãs 
em uma Unidade Básica de Saúde de São Paulo. Toma os remédios e evita que a família seja 
contaminada, pois a doença é transmitida pela fala, espirro ou tosse. 
 
O governo conta com parcerias com a Igreja, ONGs, CNI (Confederação Nacional da Indústria) e 
Sesi (Serviço Social da Indústria), que vão desenvolver ações de marketing direto, com 
informações sobre a tuberculose. A pre visão de investimento no Programa Nacional de Controle à 
Tuberculose é de R$ 119 milhões até 2007. 
 
Malária 
Enquanto a tuberculose está em todo o Brasil, a malária se concentra na Amazônia Legal, área 
que engloba o Norte e parte do Maranhão e do Mato Grosso e responde por mais de 99% dos 
casos. 
 
Nessa batalha, o país vive altos e baixos. Venceu um surto de mais de 630 mil casos, em 1999, 
que foram reduzidos a 350 mil em 2002. No ano seguinte, os casos aumentaram 15%, chegando 
a 405 mil.  
A meta do governo de deter a malária é "relativamente fácil de atingir", diz Jarbas Barbosa, do 
Ministério da Saúde. "Vamos descentralizar as ações, concentradas no Ministério da Saúde, para 
Estados e municípios." 
 
No controle da malária e de tuberculose o governo luta quase sozinho. Poucas empresas mantêm 
ações para redução de casos. 
 
Uma delas, ainda não implementada no país, é uma parceria entre a Novartis e a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico de Cingapura para pesquisar doenças tropicais. "Queremos criar uma 
conexão entre centros de pesquisa, inclusive brasileiros, para abreviar o tempo de 
desenvolvimento de remédios", diz Sálvio Di Girólamo, diretor de relações externas da Novartis. 
 
Aids 
O combate à Aids concentra a maior parte das atenções. Campanhas de prevenção e educação e 
distribuição de preservativos são recorrentes. 
 
A área é rica em ONGs. São cerca de 450 em todo o país. Estimativas da Saúde apontam 600 mil 
infectados pelo HIV, sendo 362.364 casos confirmados. 
 
A diretora da Associação Pan-Americana de Saúde, a médica argentina Mirta Roses Periago, diz 
que o país tem condições de sucesso em todas as metas de saúde. "O Brasil possui uma sólida 
estrutura sanitária e um sistema de saúde com proteção para todos." 

 
 
Leia Mais 
 
Antes modelo, combate à Aids sofre retrocesso  
 
O Brasil é conhecido como referência no combate e tratamento da Aids graças à redução de 1,2 
milhão de infectados pelo HIV em 2000 para 600 mil em 2004, segundo estimativas do Ministério 
da Saúde. 
 
Hoje é consenso a melhoria do bem-estar dos soropositivos, mas, de acordo com o pesquisador-
assistente Roberto Schwartz, da UFPA, o país retrocedeu. Nesse ritmo, diz, será inviável cumprir a 
meta de redução e controle do HIV/Aids. 
 
Os casos de transmissão de mãe para filho preocupam. "Nota-se um grande aumento no número 
de mães portadoras do HIV", alerta Schwartz. 



 
Entre as metas do Ministério da Saúde estão a ampliação do número de pré-natais e de testes 
para gestantes, campanhas de prevenção e aumento na distribuição de preservativos. O próximo 
e audacioso passo será a quebra de patente de medicamentos anti-retrovirais. 
 
O governo encaminhou carta às farmacêuticas solicitando licenciamento voluntário. Caso aceitem, 
o Brasil pagaria royalties e produziria os medicamentos nacionalmente, reduzindo o custo do 
tratamento. 
 
Nos últimos meses, a reputação da política de tratamento da Aids foi colocada à prova. Portadores 
do HIV e ONGs denunciaram a falta do medicamento AZT na rede pública. O Ministério da Saúde 
alegou atraso na entrega do fabricante de matéria-prima e providenciou o envio de cápsulas de 
remédios às coordenadorias estaduais de DST/Aids. 

 
 
Leia Mais 
 
7 - Garantir a sustentabilidade ambiental 
 
Na ampliação da rede de esgoto e na preservação do meio o país avança pouco; moradia é o 
maior desafio  
 
Saneamento e habitação são deficientes  
 
Se forem considerados os cinco critérios do Pnud (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento) para a melhoria da vida em moradias degradadas, o Brasil não terá sucesso no 
cumprimento do sétimo Objetivo do Milênio, sobre sustentabilidade ambiental. 
 
São 41% de moradias precárias entre as 49 milhões do país. Equivale a 20 milhões de moradias 
ou 70 milhões de pessoas vivendo em condições inadequadas, segundo a Pnad 2002, do IBGE. 
As Nações Unidas definem como moradia precária as que têm adensamento excessivo, falta de 
abastecimento de água e esgoto, direito de propriedade mal definido, não-conformidade com 
padrões de construção e edificações feitas de material não-durável. 
 
O Norte está em pior situação, com 73,5% de moradias inadequadas. O Centro-Oeste tem 60,5%; 
o Nordeste, 51,5%; o Sul, 34,8%, e o Sudeste, 28,2%. 
 
"A meta de saneamento é mais fácil de atingir do que a de habitação", admite a secretária-
executiva do Ministério das Cidades, Hermínia Maricato. 
 
Favelas 
Nas regiões metropolitanas a situação piora: elas concentram 78,5% dos moradores de favelas e 
assemelhados. São 6,6 milhões de favelados em todo o Brasil.  
 
"Em São Paulo e Rio, por exemplo, chega a 50% o número de casas irregulares com problemas de 
escritura", calcula Maricato. 
 
A secretária diz que, na faixa das famílias com renda de até três salários mínimos, o déficit 
habitacional chega a 84%. 
 
"Temos muito dinheiro. Temos R$ 1 bilhão para financiamento dessa faixa de até três salários. A 
dificuldade é chegar à baixa renda. A CEF (Caixa Econômica Federal) pede garantias que a 
população não tem. A terra, por exemplo, tem de ser titulada, e grande parte das áreas foi 
invadida." 
 



Florestas e saneamento 
Segundo especialistas, o país avançou nas medidas de proteção florestal. No entanto, uma 
ressalva é feita pela pesquisadora e coordenadora do programa de política do ISA (Instituto 
Socioambiental), Adriana Ramos. 
 
Para ela, o governo deve intensificar as ações no combate à grilagem de terras e ao 
desmatamento para evitar que novas mortes aconteçam no campo, a exemplo da da missionária 
americana Dorothy Stang. Nas últimas três décadas, a CPT (Comissão Pastoral da Terra) 
contabilizou mais de 600 mortes em áreas rurais. 
 
Em saúde pública, o governo conseguiu estender a rede de água, mas a de esgoto é precária. 
"Esgoto é o desafio do saneamento. A água já tem uma rede mais ampla", conta o coordenador 
da área de saúde ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, Arlindo Philippi Jr.  
Segundo ele, o Brasil tem ho je mais de mil empresas certificadas pela ISO 14.000 (de processos 
ambientalmente corretos). 
 
Ação corporativa 
O sétimo Objetivo do Milênio conta com o apoio sistemático das empresas. A Unilever e o Grupo 
Pão de Açúcar, por exemplo, prevêem instalar cem estações de reciclagem até o fim do ano. 
A Telemig Celular usa torres de menor impacto visual e faz recolhimento e destinação correta de 
lâmpadas fluorescentes e baterias usadas na empresa. Além disso, exige dos fornecedores o 
tratamento adequado de resíduos. 
 
Já o Banrisul aliou economia e responsabilidade: implantou um projeto para poupar energia 
elétrica entre seus 8.000 mil funcionários e economizou 88 mil kWh no segundo semestre de 
2004. 
 
Na área ambiental, a Vale do Rio Doce é a maior parceira do Ibama e contribui para a preservação 
de cerca de 1,2 milhão de hectares de florestas tropicais. 
 
Philippi defende que a sustentabilidade ambiental é uma questão de política pública. Para ele, 
ONGs, empresas e ações de responsabilidade social têm um caráter mais pontual. Têm o poder de 
criar alternativas que podem ser multiplicadas. 
 
Segundo planejamento do governo, só em 2024 todos os brasileiros terão acesso a água e esgoto. 
"Como a meta é reduzir pela metade o déficit até 2015, vamos atingir", diz o secretário nacional 
de saneamento ambiental, Abelardo de Oliveira Filho, 52, Mas, para tanto, ele confessa trabalhar 
com números otimistas: espera crescimento médio do PIB de 4% anuais. Para completar a rede 
de água, são necessários R$ 180 bilhões. "Planejamos investir 0,45% do PIB por ano. Hoje 
começamos com R$ 6 bi e, com o crescimento, chegaremos a R$ 12 em 2024", conclui. 

 
 
Leia Mais 
 
8 - Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento 
 
Primeiro Mundo injeta US$ 18,6 bi em assistência humanitária, mas Banco Mundial diz ser preciso 
mais US$ 50 bi  
 
Ajuda de países ricos põe agenda em xeque  
 
Quando lançou a campanha dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a ONU julgou que os 
países pobres não alcançariam sozinhos as metas estabelecidas. 
E passou uma lição de casa para as nações mais ricas: ajudar, concretamente, no 
desenvolvimento das mais pobres. 



 
Esse dever está no Objetivo 8. Último na ordem, é o primeiro em importância. "Todo o projeto só 
vai dar certo se os países centrais atenderem às necessidades dos periféricos e facilitarem a 
inserção deles no mundo", diz Marielza Oliveira, coordenadora da campanha de disseminação dos 
ODM do Pnud no Brasil. 
 
Para ser socorrida, uma nação deve estar, preferencialmente, entre os "Países Pobres Altamente 
Endividados", como Moçambique e Senegal, mas não o Brasil. Por outro lado, para figurar entre 
os que devem ajudar, deve fazer parte dos países desenvolvidos. 
 
Na 72ª posição do Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil não está nem lá nem cá. Mesmo 
assim, tem discutido em cúpulas formas de ajudar os mais pobres. 
 
Diversidade 
O Objetivo 8 traz metas bastante variadas. São elas: 1) desenvolver um sistema comercial não 
discriminatório; 2) atender as necessidades dos países menos desenvolvidos e dos sem acesso ao 
mar; 3) tratar globalmente o problema da dívida dos países pobres;  
4) formular estratégias para empregar os jovens; 5) em cooperação com as empresas 
farmacêuticas, proporcionar o acesso a medicamentos; 6) em cooperação com o setor privado, 
tornar acessíveis as novas tecnologias, em especial as de informação e comunicação. 
 
No que depende do Brasil, o país vai bem na inclusão digital, mas mal no emprego dos jovens. 
Em outros pontos, tenta dar exemplo. É o caso do perdão de dívidas externas. A União já 
concedeu descontos que somam US$ 1,143 bilhão aos países pobres, segundo o Ministério da 
Fazenda. 
 
Apesar de desonerar os países, analistas acreditam que a atitude é pouco eficaz. "O perdão não 
resolve nada. Países como Angola, Moçambique e os da América Central rapidamente recuperam 
o estado de endividamento, por estarem atrelados ao mercado externo", diz o professor de 
economia internacional da Universidade de Santa Catarina Nildo Ouriques. 
 
Ele critica a tentativa de dar exemplo internacional, como no caso do programa Fome Zero, 
quando os problemas internos continuam assombrando o país. "O vizinho só te respeita quando 
vê sua casa bem. Não adianta o Brasil pregar uma política de combate à fome se não tem uma 
estratégia de combate interno." 
 
O Fome Zero é alardeado no mundo. "Tudo começou com a Declaração de Genebra de 2004, 
assinada pela França, Chile e Brasil para identificar mecanismos de combate à fome e à pobreza. 
O resultado foi a Declaração de Nova York, assinada por mais de cem países", relata Alexandre 
Nina, da área de direitos humanos e temas sociais do Itamaraty. 
 
Avanço ou ilusão? 
Com diferentes opiniões, governo, empresariado e sociedade civil concordam em um ponto: a 
colaboração global é imprescindível para o cumprimento de todas as metas da ONU. 
"Os Objetivos podem vir a ser um mecanismo de incentivo ou uma declaração de cinismo 
universal", alerta Ouriques. Os países ricos se comprometeram a aumentar em US$ 18,6 bilhões a 
assistência humanitária. Mas, segundo o Banco Mundial, seria necessário um acréscimo  de até 
US$ 50 bilhões para que países em desenvolvimento possam sonhar com os Objetivos do Milênio. 
 
Era digital 
O acesso à informação é a principal mola para que países periféricos dêem um salto evolutivo. 
Ocupando o décimo lugar em números de PCs no mundo e o quinto em quantidade de pessoas 
conectadas à internet, segundo o Ibope, o Brasil vai bem nesse ponto. Mas isso não significa que 
a tecnologia já foi democratizada. 
 



Na prática, o governo promete a implantação de 7.000 telecentros em regiões com baixo IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) e vem promovendo o software livre, iniciativa que barateia 
a compra e a manutenção de programas de computador, além de combater a pirataria. 
 
Ao lado do governo, empresas como Bradesco e Telefônica ampliam esse canal. Com 23 Centros 
de Inclusão Digital (Cids) espalhados pelo Brasil, a Fundação Bradesco disponibiliza internet para 
mais de 20 mil pessoas. Preocupada com o "apartheid" digital, a Fundação Telefônica criou o 
Educarede, portal de educação voltado para alunos e professores da escola pública, e a Rede 
Internacional Solidária, que busca a formação de comunidades virtuais de discussão em diversas 
áreas do conhecimento. 
 
Medicamentos 
A já conhecida trajetória do país na quebra de patentes de medicamentos contra a Aids ainda 
sofre a reação das indústrias (leia mais à pág. 8). 
 
"Depois de tanta negociação, as discussões nas cúpulas da Organização Mundial do Comércio 
estão mais abertas.  
As multinacionais, no entanto, contrapõem-se à assistência farmacêutica, defendem os direitos 
patentários, além de pressionarem contra a fabricação de genéricos", diz Cláudio Maierovitch, 
presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
 
Juventude 
Dentre as metas do Objetivo 8, a que se remete ao desemprego juvenil é a que apresenta um 
diagnóstico mais negativo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em todo o mundo 
186 milhões de pessoas estavam desempregadas em 2003, dos quais 88 milhões eram jovens 
entre 15 e 24 anos. Desse total, 3,5 milhões estavam no Brasil, compondo cerca de 45% dos 
brasileiros desempregados. 
 
Uma das meninas-dos-olhos do governo Lula, o programa Primeiro Emprego não decolou em seus 
primeiros anos. Foi lançado para atender a 250 mil jovens entre 16 e 24 anos. Até meados de 
março, 3.168 foram contratados mediante subsídio aos empresários. Apesar disso, o governo 
nega a hipótese de fracasso. 
 
"Nós identificamos a qualificação como o apoio mais relevante que o governo pode proporcionar 
aos jovens. Por meio de programas de qualificação, consórcios, e programas de 
empreendedorismo juvenil, nós pretendemos beneficiar 300 mil jovens neste ano", afirma o 
Ministro do Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 31 mar. 2005, Especial Metas Sociais, p. 1 a 9 
 
 
 
  


