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RESUMO: Num largo campo de miséria nacional, em que, grande parte da
população vive sem saber quando será sua próxima refeição, o presente projeto
busca abordar a fome e seus impactos e possíveis soluções através de uma
visão empreendedora, justificadas pelo embasamento científico no
desenvolvimento demográfico econômico do país. A gravidade da situação da
miserabilidade revela e traz à tona a importância de que sejam adotadas
medidas que, atualmente, são, em pequena ou nenhuma escala, desenvolvidas
pela iniciativa privada para o combate à fome, onde o juízo executor da
disseminação fica a cargo de um governo tomado pela instabilidade política,
atuando por intermédio de políticas falhas, proporcionando em quase nula
proporção resultados frutíferos à sociedade carente. Levar vida às vidas
esquecidas e esperança de um amanhã melhor, é tomar atitude positiva de fazer,
e ser parte de uma nova política privada social de desenvolvimento. Ou melhor,
é ser, de fato, parte da nova geração em inovação social e progressiva, gerando
resultados no câmbio de perspectiva de desenvolvimento socioeconômico ao
gerar oportunidades e bem-estar à toda conjuntura social. Através da pesquisa
qualitativa e bibliográfica, o projeto dialoga e explana as maleficências dos
planos políticos ora implantados como possíveis soluções para a erradicação de
cerca dos ainda 5 (cinco) milhões de brasileiros que ainda fazem parte da
população que não têm acesso a uma alimentação saudável e cotidiana.
Promover a exclusão é não considerar a promoção de programas efetivos,
articulados e agregados para diminuição da pobreza, que está intimamente
ligada ao problema da fome, ao passo que evidencia um sistema de Política
Nacional de Segurança Alimentar ainda mais enfraquecido. Além de explorar os
poucos planos realizados por instituições privadas que assumiram a
responsabilidade e tomaram para si, o estudo em pauta visa enaltecer a causa
em demonstrar a capacidade empresarial de promover mudanças estruturais e
profundas na organização social, (re) inserindo pessoas no mercado de trabalho
e trazendo uma atividade econômica mais viva e intensa para potencial
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expansão econômica do Brasil. Ademais, a iniciativa privada estará atuando
como parte responsável de um avanço social exponencial ao garantir a
segurança alimentar e nutricional de toda a população, que deveria ser o direito
humano de mais fácil acesso a todos. Destarte, resta clara a relevante
contribuição do estudo em pauta que revela a necessidade de
empreendedorismo ativo na sociedade, de modo a facilitar o crescimento numa
visão não só vertical, mas também horizontal, trazendo dignidade às pessoas
necessitadas, e os benefícios do desenvolvimento socioeconômico agregado por
tabela a todos.
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ABSTRACT: In a large field of national misery, where a large part of the

population lives without knowing when their next meal will be, the present
project seeks to address hunger and its impacts and possible solutions through
an entrepreneurial vision, justified by the scientific basis on economic
demographic development. from the country. The seriousness of the situation of
miserability reveals and highlights the importance of adopting measures that are
currently, on a small or no scale, developed by the private initiative to fight
hunger, where the judgment executing the dissemination is in charge of a
government seized by political instability, acting through flawed policies,
providing in almost zero proportion fruitful results to the needy society. Bringing
life to forgotten lives and hope for a better tomorrow is taking a positive attitude
to be and to be part of a new private social development policy. Or rather, to be,
in fact, part of the new generation in social and progressive innovation,
generating results in the exchange of perspective of socioeconomic
development by generating opportunities and well-being to the whole social
conjuncture. Through qualitative and bibliographical research, the project
dialogues and explains the evil of the political plans now implemented as
possible solutions for the eradication of about 5 (five) million Brazilians who are
still part of the population who do not have access to healthy food. and
everyday. To promote exclusion is not to consider the promotion of effective,
articulated and aggregated poverty reduction programs, which are closely linked
to the problem of hunger, while evidencing an even weaker National Food
Security Policy system. In addition to exploring the few plans undertaken by
private institutions that have taken responsibility and taken for themselves, the
present study aims to highlight the cause in demonstrating the entrepreneurial

capacity to promote structural and profound changes in social organization by
(re) inserting people into the labor market bringing more lively and intense
economic activity to Brazil's potential economic expansion. In addition, private
initiative will be acting as a responsible part of an exponential social advance by
ensuring the food and nutritional security of the entire population, which should
be the human right of easier access to all. Thus, it remains clear the relevant
contribution of the study in question that reveals the need for active
entrepreneurship in society, in order to facilitate growth in a not only vertical but
also horizontal view, bringing dignity to people in need, and the benefits of
aggregate socioeconomic development. per table to all.
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