
Erradicar 
a extrema 
pobreza e 

a fome
META 

Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população 
com renda inferior a 1 dólar PPC por dia.

META
Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população 

que sofre de fome.

META
Alcançar o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para 

todos, incluindo mulheres e jovens.
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Em um mundo com tanta afluência material e de-
senvolvimento tecnológico, na cidade e no campo, 
a redução substancial dos níveis de pobreza e de 

indigência é, certamente, um dos compromissos sociais 
mais aceitos na agenda internacional. Não por outra 
razão, tal objetivo já encabeçava a lista de prioridades 
político-sociais da Declaração do Milênio, em 2000. 
Entretanto, o reconhecimento de que a diminuição 
sistemática e efetiva da pobreza e indigência, no longo 
prazo, requer a disponibilidade de trabalho com re-
muneração adequada – além de programas públicos e 
projetos sociais específicos –, levou a Assembleia Geral 
das Nações unidas a acrescentar à revisão da Declaração, 
em 2005, mais uma meta ao primeiro objetivo: o alcance 
do pleno emprego e do trabalho digno para homens, 
mulheres e jovens.

Felizmente, no Brasil e no Estado de São Paulo, esses 
compromissos vêm se efetivando ao longo das últimas 
décadas, como revelam os indicadores de acompanha-
mento das metas do primeiro objetivo de Desenvolvi-
mento do Milênio.

Nas últimas duas décadas, os níveis de pobreza e in-
digência reduziram-se significativamente no país e no 
Estado. Essa redução deve-se não apenas aos fatores 
econômicos e aos efeitos dos programas de transferência 
de renda, como o Programa Bolsa Família, mas também 
a benefícios e instrumentos do sistema de proteção 
social brasileiro, em boa medida implementados após 
a promulgação da Constituição Federal de 1988. São 
os casos do benefício de prestação continuada a idosos 
e deficientes pobres (BPC), do seguro-desemprego, da 
previdência para trabalhadores rurais e da manutenção 
do poder de compra do salário mínimo. Em São Paulo, a 
desoneração fiscal de itens da cesta básica de alimentos e 
a implantação, em 2007, de piso estadual de salários su-
perior ao salário mínimo nacional também influenciaram 
a redução da pobreza e indigência no período recente.

Entre 1992 e 2009, o nível de pobreza (porcentual de 
pessoas com rendimento familiar mensal de até meio 
salário mínimo per capita em valores de 1992) reduziu-
-se de 38,9% para 15,7%, no país, e de 18,0% para 
5,5%, no Estado de São Paulo. Em volume populacional, 
o número de pobres no Estado diminuiu de 5,8 milhões 
para 2,3 milhões de pessoas, no período. A queda foi 
mais acentuada entre 1993 e 1995, reflexo da estabili-
zação econômica e o consequente aumento do poder 
de compra dos salários, especialmente em razão da 
redução dos preços dos alimentos, que se estendeu por 
vários anos da década de 1990. outro fator importante 
nesse período foi a implementação da aposentadoria 
rural a partir de 1992 e com ampla expansão no período 
1992 a 1995. Após algumas oscilações, esse indicador 
retomou trajetória decrescente, a partir de 2004, diante 

O conceito de pobreza e a indigência

O dimensionamento das parcelas da população em situa-
ção de pobreza e submetidas ao risco cotidiano de fome 
é um procedimento técnico complexo, sobretudo quando 
se quer garantir comparações regionais e temporais. A bi-
bliografia sobre o tema aponta alternativas metodológicas 
para essa mensuração, de acordo com os marcos concei-
tuais adotados. Pobreza pode ser conceituada como insu-
ficiência de renda para compra de um conjunto de bens e 
serviços ou como sintoma de carências materiais múltiplas 
ou privação de acesso a serviços públicos. Indigência pode 
ser definida como risco à segurança alimentar ou situação 
declarada pelos próprios indivíduos ou ainda pela presença 
de desnutrição infantil. Assim, não é de estranhar que di-
ferentes pesquisadores ou instituições apresentem estima-
tivas diversas do nível de pobreza ou de indigência para a 
mesma região ou país.

Para garantir maior comparabilidade internacional, o Grupo 
Técnico de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio recomenda que, nos relatórios nacionais, 
adote-se o indicador “proporção de pessoas com renda in-
ferior a 1 dólar PPC (Paridade do Poder de Compra)”. Tal 
decisão baseou-se em estudos empíricos do Banco Mundial 
nos anos 1980, segundo os quais os requerimentos calóri-
cos individuais dos residentes nas nações mais pobres pode-
riam ser satisfeitos com um dispêndio correspondente a um 
dólar PPC (valor equivalente a um dólar nos EUA, ajustado à 
estrutura de preços relativos do país em questão). 

As revisões periódicas dessa medida para vários países, en-
tre os quais o Brasil, têm permitido construir o indicador 
preconizado para acompanhar a meta de redução da po-
breza e do risco de fome, em âmbito nacional. 

Contudo, utilizá-lo no plano subnacional, no Brasil, exigi-
ria ajustes complexos, devido às conhecidas diferenças re-
gionais de padrões de consumo, do nível e estrutura dos 
preços relativos, além dos rendimentos do trabalho. Essa 
dificuldade, associada à inexistência de indicador oficial ou 
mesmo consensual de pobreza no país, levou a Fundação 
Seade a adotar, desde o primeiro relatório de acompanha-
mento dos objetivos do milênio, em 2005, indicadores ba-
seados em referenciais normativos de programas públicos 
compensatórios, então em operação no país. 

Assim, para o presente relatório considerou-se em situação 
de pobreza a parcela da população cuja renda domiciliar 
mensal não supere meio salário mínimo per capita e, em 
situação de indigência, o segmento com renda domiciliar 
mensal de até um quarto de salário mínimo per capita. Tais 
parâmetros correspondem, respectivamente, às linhas de 
pobreza e de indigência adotadas neste relatório.

Tomou-se 1992 como o ano inicial da série histórica de re-
ferência, pela proximidade com o marco preconizado pela 
Declaração do Milênio (1990) e pela introdução, naquele 
ano, de edição revisada e ampliada da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios, do IBGE, fonte básica de dados 
para cômputo de vários indicadores deste relatório. O salário 
mínimo de setembro de 1992 (Cr$ 522.186,94) – referên-
cia para o cálculo das medidas de pobreza e indigência – é 
deflacionado a cada ano, até 2009, pelo INPC-Brasil (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor agregado para o país).
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da recuperação da economia, da melhora do mercado 
de trabalho, do aumento real do salário mínimo (e do 
piso estadual, no caso de São Paulo), da ampliação da 
cobertura dos Programas Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada e outros de transferência de renda 
nos Estados e municípios (Gráfico 1).

o nível de indigência, isto é, a parcela da população com 
renda mensal inferior a um quarto do salário mínimo per 
capita, também diminuiu significativamente no país e no 
Estado de São Paulo. Entre 1992 e 2009, a proporção 
de pessoas nessa situação passou de cerca de 18% para 
5%, no Brasil, e de pouco mais de 4% para pouco mais 
de 1%, no Estado (Gráfico 2).

Quando se discriminam os indicadores de pobreza e 
indigência segundo dois grandes grupos de raça/cor 
(brancos/amarelos e pretos/pardos/indígenas), observa-
-se não apenas a diminuição tendencial já descrita, mas 
também o estreitamento da diferença entre os dois 
grupos, no Estado e no país. A parcela de pobres entre 
pardos, pretos e indígenas, em São Paulo, é praticamente 
igual à observada para o Brasil para brancos e amarelos, 
equivalente a aproximadamente 9% (Gráfico 3).

Além da diminuição do número de pobres e de indi-
gentes no Estado ao longo das últimas duas décadas, 
melhorou a situação dos que não lograram deixar essas 
condições. Em 1992, a renda da população pobre era, 
em média, cerca de 6% abaixo da linha de pobreza (meio 
salário mínimo); em 2009, essa distância diminuiu para 
pouco menos de 2%. No mesmo período, no Brasil, a 
severidade ou hiato da pobreza – termos alternativos 
usados para designar esse indicador – também se reduziu 
substancialmente, de 18% para 6% (Gráfico 4).

outra dimensão de interesse de acompanhamento na 
agenda dos objetivos do Milênio compreende o quadro 
distributivo da renda, particularmente no Brasil, pela 
conhecida gravidade e persistência da questão. 

Tanto no Brasil como no Estado de São Paulo o quadro 
distributivo avançou timidamente nos últimos anos. 
Ao longo da década de 1990, os 20% mais pobres 
residentes no Estado apropriavam-se de apenas 3,8% 
da renda (2,6%, no caso do Brasil). A partir de 2004, 
a parcela apropriada pelos mais pobres aumentou gra-
dativamente, chegando, em 2009 a 4,5% (3,3% no 
Brasil) (Gráfico 5).

Gráfico 1
Nível da pobreza
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
Nota: Consideram-se em situação de pobreza as pessoas com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo de setembro de 1992 (Cr$ 522.186,94), atualizado pelo INPC Brasil.
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Gráfico 2
Nível de indigência
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
Nota: Consideram-se em situação de indigência as pessoas com renda domiciliar per capita de até um quarto do salário mínimo de setembro de 1992 (Cr$ 522.186,94), atualizado pelo INPC Brasil.

Gráfico 3
Nível de pobreza, segundo grupos de raça/cor
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
Nota: Consideram-se em situação de pobreza as pessoas com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo de setembro de 1992 (Cr$ 522.186,94), atualizado pelo INPC Brasil.

4,3 4,2

3,0

1,9 1,7 1,7 1,9 2,1 2,4

2,7

2,3

3,2
2,7 2,3

1,7
1,3 1,2 1,2

17,7

17,3

14,2

11,1 11,5

11,6

10,8

11,0 10,8 10,6

9,6

10,7

9,1
8,2

6,6
5,8

4,9

4,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

São Paulo

Brasil
Em %

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brancos e amarelos – São Paulo 

Negros, pardos e indígenas – São Paulo

Brancos e amarelos – Brasil 

Negros, pardos e indígenas – Brasil

Em %



10São PAulo – RelatóRio estadual de acompanhamento 2012 – objetivos de desenvolvimento do milênio 

Erradicar a extrem
a pobreza e a fom

e

Gráfico 4
Nível da severidade da pobreza
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD. 
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.

Gráfico 5
Parcela de renda apropriada pelos 20% mais pobres
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
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outro indicador habitualmente utilizado para medir 
a desigualdade de distribuição de renda é o Índice de 
Gini.1 Segundo tal indicador, essa desigualdade vem 
diminuindo nos últimos anos, tanto no Brasil quanto em 
São Paulo, onde a situação é pouco mais favorável. Em 
2009, esse indicador registrava o valor de 0,47, para São 
Paulo, e 0,51, para o Brasil. Portanto, a despeito desse 
progresso recente, ainda há muito o que avançar nesse 
campo, tanto no Estado quanto no país (Gráfico 6).

Como se sabe, foi incluída nova meta no primeiro 
objetivo de Desenvolvimento do Milênio, destinada 
a monitorar a participação e inserção das pessoas no 
mercado de trabalho. Com isso, ampliou-se a pauta de 
compromissos dos oDMs e reforçaram-se, na agenda 
social internacional, direitos já consagrados em várias 
convenções e cúpulas mundiais, que apontam a inserção 
no mercado de trabalho e a busca por ascensão socio-
-ocupacional direitos de todos os cidadãos.

No caso do Estado de São Paulo, a parcela da população 
em idade ativa inserida no mercado de trabalho (taxa de 

participação) passou de um patamar de 59%, nos anos 
1990, para 63%, no final do período. o ingresso con-
tínuo de mulheres nesse mercado foi a principal causa 
do crescimento, pois a taxa de participação masculina 
manteve-se estável ou ligeiramente declinante. Níveis 
mais elevados de escolaridade, maior disponibilidade 
para ocupações em jornada integral, novas estratégias 
de condução da vida familiar, expansão mais acentuada 
de setores de atividade que tendem a favorecer o em-
prego feminino são alguns dos fatores que explicam o 
volume crescente de mulheres no mercado de trabalho, 
notadamente em São Paulo (Gráfico 7).

o desemprego em São Paulo respondeu, ao longo 
do período, às vicissitudes da conjuntura econômica, 
mantendo-se sempre acima da média nacional. A taxa de 
desemprego no Estado de São Paulo variou entre cerca 
de 8%, nos momentos mais favoráveis, e 12%, nos mais 
críticos (Gráfico 7). Em que pesem as dificuldades de 
comparação (metodológicas e geográficas), em 2011 a 
taxa média de desemprego aberto na Região Metropoli-
tana de São Paulo registrada pela Pesquisa de Emprego e 

1. O Índice de Gini, que varia de zero a um, é um indicador de igualdade 
ou desigualdade de uma distribuição. Quando igual a zero, significa a situa-
ção teórica de igualdade. Quando igual a um, ocorre a situação máxima de 
desigualdade. Portanto, quando se aproxima de um, significa que uma dada 
distribuição está se concentrando.

Gráfico 6
Índice de Gini da renda domiciliar total
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
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Desemprego2 foi de 8,3%, indicando redução contínua e 
consistente dos níveis de desemprego nos últimos anos.

A despeito desse bom desempenho, o contingente de 
trabalhadores em situação de trabalho vulnerável – 
empregados sem carteira de trabalho, na condição de 
conta-própria não contribuintes da previdência, e tra-
balhadores para autoprodução e autoconsumo – ainda 
representa parcela expressiva do mercado de trabalho 
paulista (cerca de um terço dos ocupados, em 2009) e 
brasileiro (metade dos ocupados). Ainda é considerável, 
assim, o número de trabalhadores expostos aos riscos 
de pobreza e indigência no Estado e no país, uma vez 
que sua forma de inserção produtiva não lhes garante 
o acesso ao seguro-desemprego ou ao auxílio previden-
ciário, entre outros benefícios (Gráfico 8).

Gráfico 7
Taxas de participação e de desemprego da população de 10 anos ou mais
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
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2. A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), levantamento domiciliar con-
tínuo, tem como objetivo captar, através de amostragem probabilística, infor-
mações sobre mercado de trabalho urbano. Realizada mensalmente, desde 
outubro de 1984, na Região Metropolitana de São Paulo, a pesquisa é fruto de 
convênio entre a Fundação Seade e o Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e fornece dados para o acompanhamento 
da evolução conjuntural e para a análise das características e transformações 
na estrutura do mercado de trabalho regional. Ver: <www.seade.gov.br>.

Como se vê, foi considerável a contribuição positiva da 
conjuntura da economia e do mercado de trabalho, 
sobretudo nos últimos anos, para se avançar nas metas 
dos oDMs. Porém, criar postos formalizados em ritmo 
mais acelerado e viabilizar as condições econômicas 
estruturais para reduzir o contingente de trabalhadores 
em situação de vulnerabilidade laboral são, talvez, os 
maiores desafios da sociedade, das empresas e dos entes 
governamentais no Brasil e em São Paulo. Constituem 
a principal, senão a única, forma de consolidar e inten-
sificar a redução dos níveis de pobreza e de indigência.

Por ora, os programas sociais e outras iniciativas pú-
blicas, nas três esferas de governo, têm respondido 
por parte significativa da diminuição da pobreza e do 
risco de fome e para o avanço – inédito, ainda que 
tímido – no quadro distributivo da renda no período 
em análise. Nesse sentido, merece destaque a assina-
tura pelos governos estadual e federal do Pacto Brasil 
Sem Miséria e de termo de cooperação para unir os 
programas de transferência de renda Bolsa Família 
e Renda Cidadã, visando, com o compromisso dos 
municípios, erradicar a extrema pobreza no Estado de 
São Paulo até 2014. 
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Gráfico 8
Proporção de ocupados de 10 anos ou mais, em situação de trabalho vulnerável (1)
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (2)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Incluem empregados sem carteira, trabalhador doméstico sem carteira, trabalhador por conta própria que não contribui para a previdência, trabalhador na produção para o próprio consumo 
e na construção para o próprio uso, além do trabalhador não remunerado.
(2) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
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IndIcadores complementares

• Em 2010, segundo o Pacto Brasil sem Miséria, a população brasileira em situação de extrema pobreza (público-alvo do programa, 
cuja renda mensal per capita era inferior a R$ 70) era composta por 16,2 milhões de pessoas. Cerca de 1,1 milhão residia no Esta-
do de São Paulo, o que representava 7,0% da população pobre do país. Naquele ano, os 41 milhões de paulistas representavam 
21,6% da população brasileira.

• Em 2010, entre os domicílios brasileiros, 32% concentravam rendimentos mensais de até meio salário mínimo per capita. No 
Estado de São Paulo, a proporção era de 19%. Na faixa intermediária de rendimentos, de meio a três salários mínimos per capita, 
situavam-se cerca de 58% dos domicílios no país e 66% dos paulistas.

• Em 2009, a população paulista vivendo com menos de um dólar PPC* (paridade do poder de compra) ao dia representava cerca 
de 1% do total do Estado, enquanto 3,8% da população brasileira vivia nessa condição, índices que vêm declinando nos últimos 
anos.

• Em 2011, a taxa média estadual de internação infantil por desnutrição proteico-calórica foi de 2 casos por mil internações; na 
Regional de Saúde de Registro a taxa equivalente chegou a 10 por mil (Datasus).

* O dólar PPC (paridade do poder de compra) é o indicador preconizado pelo Grupo Técnico de Acompanhamento dos ODMs para comparações internacionais de 
indigência. No presente relatório utilizou-se o indicador sem o ajuste para o contexto paulista. Os dados foram calculados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios – PNAD, do IBGE.
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Quadro 1 – Geração de renda

Para contribuir com o objetivo de erradicar a extrema pobreza e a fome, o governo do Estado de São Paulo desenvolve programas voltados 
para a geração de renda, por meio do estímulo ao empreendedorismo e do fomento ao crédito. 

• O Programa Via Rápida Empresa visa ajudar o micro e pequeno empresário a abrir sua empresa no Estado, de forma mais rápida e 
com menos burocracia, por meio de parcerias com órgãos públicos e privados, visando à agilização de procedimentos de instalação, 
regularização, recuperação e crescimento de microempresas e empresas de pequeno porte. 

• Outro programa de estímulo ao empreendedorismo é o Banco do Povo Paulista (BPP), que objetiva gerar emprego e renda ao 
conceder microcréditos para empreendedores formais e informais, a uma taxa mensal de juros de apenas 0,5%. Desde sua criação, 
em 1998, o programa já atingiu a marca de R$ 899 milhões em empréstimos, em mais de 270 mil operações de crédito. Atualmente 
existem 481 unidades do BPP em 466 cidades do Estado, sendo o maior programa estadual de microcrédito do país, com taxa de 
inadimplência de apenas 1,9%.

• A Nossa Caixa Desenvolvimento, também conhecida como Agência de Fomento Paulista, atua como um banco de fomento. Tem 
como prioridade o apoio financeiro às iniciativas que estimulam o desenvolvimento dos setores produtivos da economia paulista 
e a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo com a geração de emprego e renda e suas implicações sobre o 
desenvolvimento social. 

• O governo do Estado também oferece crédito e seguro rural pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), que tem como 
objetivo prestar apoio financeiro em programas e projetos específicos aos agricultores, pecuaristas e pescadores artesanais, bem 
como a suas cooperativas e associações. Por meio do Feap, foi lançado em 2009 o programa Pró-Trator, que oferece financiamento 
e subsídio total dos juros na compra de tratores, visando facilitar o acesso a equipamentos modernos para pequenos e médios 
agricultores. 

• Em 2007, o governo do Estado lançou o Piso Salarial Regional do Estado de São Paulo. A iniciativa contribui para que os trabalhadores 
paulistas recebam remunerações superiores ao salário mínimo nacional, já que as condições da demanda de mão de obra e do custo 
de vida no Estado levam, de modo geral, a salários superiores à média nacional. o Piso Salarial Regional do Estado de São Paulo é 
voltado para os trabalhadores da iniciativa privada que não possuem piso definitivo por lei federal, convenção ou acordo coletivo de 
trabalho. Está dividido em três faixas salariais, com 105 ocupações no total, e beneficia cerca de 7,2 milhões de trabalhadores. 
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Quadro 2 – Combate à Fome e InClusão soCIal

• O Pacto Brasil Sem Miséria – Região Sudeste e o termo de cooperação do Cartão Único visa erradicar a miséria no Estado unindo os 
programas de transferência de renda do governo do Estado de São Paulo, o Renda Cidadã e do governo Federal, o Bolsa Família. A 
iniciativa garantirá o benefício individual mensal de R$ 70,00 e atenderá 300 mil famílias paulistas que não atingem o piso de R$ 70 
per capita, tirando-as da linha da extrema pobreza até 2014. A primeira etapa do programa será a realização do Retrato Social, que 
visa localizar as pessoas em situação de extrema pobreza por meio de busca ativa. Com base nos dados, será elaborado o Mapa de 
Privação Social, que norteará os municípios na construção da Agenda da Família nas dimensões educação, saúde e padrão de vida 
da população. Para receber o benefício, as famílias deverão firmar compromisso com a prefeitura, buscando superar as suas mais 
graves privações sociais. O benefício será transferido por meio do cartão único, somando recursos dos programas Renda Cidadã e 
Bolsa Família. o governo planeja iniciar efetivamente suas ações de combate à extrema pobreza em 2012, incluindo os 100 municípios 
paulistas de menor IDH. Em 2013, mais 480 municípios serão contemplados e, em 2014, o ciclo será concluído com os 65 municípios 
das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista.

• O governo do Estado de São Paulo vem trabalhando no combate à fome e desnutrição. O programa Viva Leite consiste na distribuição 
gratuita de leite às crianças entre 6 meses e 6 anos e 11 meses de idade e aos idosos com mais de 60 anos. o leite é fluido pasteurizado, 
com teor de gordura mínimo de 3% e enriquecido com vitaminas A e D, que combatem a anemia ferropriva. o programa distribui 
10,8 milhões de litros de leite por mês, nos 645 municípios paulistas, para mais de 708 mil famílias – são 625 mil crianças e 85 mil 
idosos beneficiados. 

• Há também o programa Bom Prato, com o objetivo de garantir a segurança alimentar à população de baixa renda, fornecendo, 
em sua rede de 33 restaurantes populares, refeições balanceadas com qualidade, por meio de um cardápio variado. São servidas 
diariamente 47 mil refeições por apenas R$ 1,00 cada. 

• A Secretaria de Educação também trabalha no combate à fome e à desnutrição, por meio do Programa de Alimentação Escolar, 
cuja finalidade é fornecer aos alunos de ensino fundamental o equivalente a 20% das recomendações nutricionais diárias para as 
faixas etárias atendidas, visando proporcionar o bem-estar indispensável ao bom rendimento escolar e colaborar para a redução 
da evasão e repetência e para a formação de bons hábitos alimentares. o programa atende alunos de ensino fundamental da rede 
pública estadual.

• O governo paulista também emprega esforços em programas de transferência de renda à população necessitada no sentido de 
reverter o quadro de pobreza de muitas famílias, melhorando suas condições de subsistência, com a entrega de recursos financeiros 
temporários. o maior destaque é o Renda Cidadã, que entrega, todos os meses, R$ 80 para as famílias inscritas, que devem comprovar 
a frequência escolar dos filhos, estar em dia com a vacinação deles e participar de atividades socioeducativas ou de geração de 
renda oferecidas pelos municípios. De 2001 a 2011, já foram beneficiadas pelo programa Renda Cidadã 609.492 famílias em 644 
municípios do Estado de São Paulo.

• Na mesma direção, o programa Ação Jovem visa, também com apoio financeiro, estimular a conclusão da escolaridade básica, 
promovendo a inclusão social de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, com ensino fundamental ou médio incompleto e que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social. o programa atende cerca de 105 mil beneficiários, com repasse de bolsa mensal 
de R$ 80 durante um ano, mas a permanência no programa pode ser prorrogada por até 36 meses. De 2004 (quando foi criado) 
a 2011, o Programa Ação Jovem já beneficiou 267 mil jovens. Atualmente, são atendidos jovens em 642 municípios. A meta para 
2012 é chegar a 110 mil beneficiários.

• Destacam-se ainda os programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. o primeiro procura prevenir situações de risco, 
por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e destina-
se à população que vive em situação de vulnerabilidade social. Já o Programa de Proteção Social Especial é voltado para famílias e 
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, 
uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. 
São repassados, anualmente, cerca de R$ 150 milhões aos programas.

outros programas foram criados pelo governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de promover a inclusão social de segmentos 
específicos da população: Futuridade, Vila Dignidade, Quero Vida e Pró-Egresso.

• O Plano Estadual para a Pessoa Idosa – Futuridade, do governo de São Paulo, foi desenvolvido com intuito de promover o bem-estar 
e a qualidade de vida da população idosa, com base no princípio do envelhecimento ativo proposto pela organização Mundial da 
Saúde (OMS). Beneficia as pessoas com mais de 60 anos, e vários órgãos desenvolvem ações em todo o Estado, entre as quais se 
destacam as ações do Vila Dignidade e do Quero Vida.

• O Vila Dignidade visa a construção de pequenas vilas destinadas à terceira idade, garantindo moradia digna, apoio social, atividades 
socioculturais e de lazer para idosos de baixa renda. 

• O projeto Quero Vida também busca a inclusão social do idoso, por meio de apoio aos municípios na implantação de espaços de acolhi-
mento, proteção e convivência para aqueles que possuem famílias sem condições de prover cuidados durante todo o dia ou parte dele. 

• Já o Pró-Egresso é um programa que visa estimular a inclusão na sociedade e no mercado de trabalho de egressos do sistema 
penitenciário e dos jovens que cumpriram medida socioeducativa, por meio da preparação profissional e da criação de oportunidades 
no mercado de trabalho. A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho cadastra os egressos e disponibiliza cerca de 5 mil vagas 
em cursos gratuitos do Programa Estadual de Qualificação Profissional (PEQ), procurando adequar a vocação profissional da pessoa, 
à disponibilidade de cursos e à demanda do mercado de trabalho. Além disso, os órgãos estaduais podem exigir que as empresas 
vencedoras de licitação contratem um número mínimo de egressos para realizarem os trabalhos. 
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Quadro 3 – Inserção no merCado de trabalho e QualIFICação ProFIssIonal

Para a maior inserção no mercado de trabalho e o consequente aumento de renda dos trabalhadores, o governo do Estado de São Paulo 
tem investido muito na formação e na qualificação de profissionais.

• Nos últimos quatro anos, foi realizado investimento de cerca de R$ 1 bilhão na Expansão do Ensino Técnico e Tecnológico por todo 
o Estado. Nas Escolas Técnicas, houve o aumento de 114.034 novas matrículas e os novos investimentos pretendem alcançar o 
número de 15.000 novas matrículas até 2015. Nas Faculdades de Tecnologia atingiu-se o número de 31.421 novas matrículas e, nos 
últimos quatro anos, 19 unidades iniciaram seu funcionamento, totalizando as 52 unidades existentes atualmente. Já no período 
2012-2015 os novos investimentos pretendem alcançar o número de 15.150 matrículas ampliadas. As novas unidades de ensino 
profissionalizante estão sendo instaladas em locais com grande necessidade de mão de obra especializada e os novos cursos atendem 
às demandas regionais. De cada cinco alunos formados no ensino técnico, quatro encontram emprego em até um ano. E de cada 
dez alunos formados no ensino superior tecnológico, nove conseguem se empregar. 

• O governo investiu também na ampliação do ensino superior, com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), programa 
gratuito criado para ampliar o acesso ao ensino superior público de qualidade. Criado em 2009, o programa alcançou, até 2011, 
5.106 alunos matriculados em cursos superiores semipresenciais, em parceria com as três universidades públicas paulistas (USP, 
unesp e unicamp) e o Centro Paula Souza. A meta para 2012-2015 é atingir 43.700 matrículas e a previsão de investimento é de 
R$ 143,80 milhões neste período.

• Outro foco do governo foi a criação de diversos programas de qualificação profissional, como o Via Rápida Emprego, que oferece 
cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as demandas regionais. o objetivo é capacitar gratuitamente a população 
que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio. É dada prioridade para 
candidatos: que estejam desempregados, com maior idade, mais baixa escolaridade, mulheres arrimo de família e com maiores 
encargos familiares. São oferecidos mais de 130 modalidades de cursos gratuitos, nas áreas de construção civil, comércio, serviços 
e indústria, com duração de 30 a 90 dias, dependendo do tipo de ocupação. As aulas são ministradas de segunda a sábado em 
unidades fixas do Via Rápida Emprego, localizadas em regiões estratégicas do Estado de São Paulo, e em unidades móveis (carretas), 
que serão estruturadas com laboratórios e espaços adequados para a qualificação do trabalhador. Desempregados sem seguro 
desemprego ou benefício previdenciário terão direito ainda a bolsa auxílio no valor de R$ 210, paga mensalmente, de acordo com 
o período de duração do curso. Além de receber gratuitamente todo o material didático, no Via Rápida Emprego os alunos contam, 
ao longo do curso, com subsídio mensal para transporte no valor de R$ 120.

• Na mesma direção, o Programa JovemTEC, parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura do Município de São Paulo, atende jovens 
de 16 a 21 anos, do ensino médio, de baixa renda e inscritos no programa Jovem Cidadão, na área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. o curso acontece em duas etapas: a primeira é teórica, com aulas de tecnologia de informação; e a segunda, prática, 
conta com estágios que permitem aos alunos testarem e aplicarem o que aprenderam em sala de aula. os estudantes selecionados 
são encaminhados para estágios em unidades da Secretaria Municipal da Educação. Além de certificado de conclusão de curso e 
encaminhamento para o mercado de trabalho, os alunos recebem, durante o programa, bolsa estágio e auxílio transporte.

• Já o Programa EJA Mundo do Trabalho visa oferecer metodologia diferenciada para a Educação de Jovens e Adultos (ensino 
fundamental ciclo II) que privilegie uma abordagem relativa ao mundo do trabalho, de forma a contemplar a realidade do aluno.

• Outra importante ação é o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (Padef), criado em 1995, que tem como objetivo ajudar as 
pessoas com deficiência a conseguir uma colocação no mercado de trabalho. o programa oferece cursos de qualificação profissional 
e orientação por meio do sistema on-line de intermediação de mão de obra, com foco nas pessoas com deficiência a partir dos 
16 anos de idade. Com isso, visa ampliar e garantir a inclusão dessa população no mercado de trabalho. o Padef também oferece 
às empresas: palestras para gestores e colaboradores sobre contratação e integração da pessoa com deficiência, pré-seleção dos 
candidatos e orientação para elaboração do plano de trabalho.

• Ainda com vistas à inserção no mercado de trabalho, o governo vem trabalhando em programas de intermediação de mão de obra. 
Foi lançado no final de 2008, o Portal Emprega SP, serviço on-line gratuito, que faz a ligação entre quem está à procura de uma 
vaga e os empregadores. Em março de 2010, foi implantada no Emprega São Paulo a ferramenta de georreferenciamento, que 
possibilita ao candidato encontrar um emprego próximo de sua casa. o cadastro é gratuito pode ser feito pela Internet e aqueles 
que não têm acesso à rede podem comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) para participar. Desde agosto de 
2008, mais de 3,1 milhões de candidatos e mais de 220 mil empregadores fizeram cadastro no Emprega SP. Foram realizados 4,2 
milhões de encaminhamentos de candidatos para vagas e 2,9 milhões de convocações para entrevistas. O número de oportunidades 
cadastradas passou de 2 milhões e mais de 400 mil pessoas conseguiram emprego.

• Para proporcionar oportunidades de inserção no mercado de trabalho ao cidadão com risco de exclusão e valorizar o respeito às 
diferenças foi criado o Selo Paulista da Diversidade, que objetiva destacar organizações públicas, privadas e da sociedade civil que 
desenvolvam programas, projetos e ações de promoção e valorização da diversidade – de etnia, de gênero, cultural, entre outras, em 
seus ambientes de trabalho e em suas áreas de atuação. Como reconhecimento público de responsabilidade social, o Selo poderá 
ser incorporado à imagem da organização, agregando valor a ela.


