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O Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) é a rede de 

desenvolvimento global da Organização das 

Nações Unidas, presente em 177 países e 

territórios. O PNUD realiza projetos em áreas 

consideradas chaves para o projeto das Metas do 

Milênio, colaborando com os seus parceiros no 

planejamento, implementação, monitoramento e 

avaliação dos projetos de cooperação técnica 

contidos em sua agenda, oferecendo também 

serviços de suporte ao desenvolvimento das 

atividades planejadas.  O PNUD oferece uma 

perspectiva global aliada à visão local do 

desenvolvimento humano para contribuir com a 

construção de nações mais fortes. 

A função do PNUD dentro de um país é de garantidor da execução dos 

projetos, do monitoramento e da avaliação dos recursos provenientes de 

agências de cooperação, organismos financeiros internacionais, do próprio 

governo e de outras agências, programas e fundos das Nações Unidas. Porém 

ele pode ser executado de maneira nacional ou direta. Quando os seus 

projetos estão no plano nacional, é necessário estabelecer um plano 

operacional entre o PNUD e o governo em que o governo assume a 

formulação, administração e cumprimento dos objetivos dos projetos 

estabelecidos pelo PNUD. Já quando a execução é direta, o PNUD administra 

e executa o projeto, ficando responsável por alcançar aos objetivos, monitorar 

e avaliar os resultados.  

No contexto da OIT, é importante ressaltar a preocupação desse comitê 

com o desenvolvimento humano. Para a rede, esse tópico é o mais relevante 

para medir o desenvolvimento de um país. Diferentemente da perspectiva do 

crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos 

recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento 

humano procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e 



capacidades, parte do pressuposto de que para estabelecer um avanço na 

qualidade de vida de uma população é preciso ir além da análise da economia 

de um país, de modo a considerar outras características sociais, culturais e 

políticas que influenciam a qualidade da vida humana.  

Tem-se como exemplo uma pesquisa realizada pelo PNUD, em 2007, 

junto à OIT, sobre as condições de trabalho para mulheres da América Latina e 

do Caribe, argumentando que a conciliação entre a vida familiar ou pessoal e a 

vida laboral, constituía um grande desafio para as tais mulheres. As tensões 

entre trabalho e família e seus efeitos sobre as perspectivas de trabalho das 

mulheres trazem à tona a discussão sobre a “questionável qualidade” dos 

empregos disponíveis para muitas mulheres, que se veem forçadas a trabalhar 

na economia informal, e sobre o fato de que seus rendimentos no trabalho 

remunerado são 70%, em média, em relação ao que recebem os homens. 

O relatório da OIT e do PNUD tinha como objetivo que fossem buscadas 

fórmulas de conciliação entre trabalho, vida familiar e pessoal com a 

responsabilidade social, isto é, que as tarefas domésticas fossem 

compartilhadas entre homens e mulheres, mas também entre o Estado, o 

mercado e as famílias, bem como pela sociedade em geral. Dessa forma, as 

agências das Nações Unidas propuseram uma série de estratégias públicas e 

áreas de intervenção - legais, políticas e administrativas - que deveriam ser 

empreendidas através de ações por parte do Estado, das empresas, dos 

sindicatos, dos indivíduos e de diversas organizações sociais para que as 

condições de trabalho para os cidadãos de um país estivesse conjuntamente 

relacionada com o desenvolvimento de sua sociedade. 


