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RESUMO 

 

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda na 
área de Assistência Social destinado às famílias em situação de pobreza e 
extrema pobreza, gerido pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome em parceria com Estados e Municípios, sendo estes últimos os 
responsáveis em identificar, cadastrar, acompanhar e desenvolver ações 
complementares que beneficiem principalmente as famílias em situação de maior 
vulnerabilidade social. Esta pesquisa buscou identificar como os princípios de 
Governança têm influenciado as práticas de gestão do Programa Bolsa Família no 
Núcleo Urbano Central de Curitiba, composto por quatorze municípios com relação 
de interdependência e complementariedade econômica e social, que absorvem 
10% dos benefícios concedidos no estado do Paraná e, através da evolução do 
Índice de Gestão Descentralizada, mapear práticas de gestão, avaliar princípios de 
governança e categorizar as melhores práticas. Para a sua realização foram 
definidas quatro variáveis: a gestão do Cadastro Único, o acompanhamento das 
famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, a prestação de contas, e a 
gestão do Programa Bolsa Família. Para analisar as práticas de gestão, as 
questões levantadas foram permeadas pelos princípios de Governança aplicados 
no setor público, sendo possível identificar se tais princípios influenciam sua forma 
de gestão. Por meio da análise da evolução do IGD dos municípios pesquisados, 
entre 2006 e 2014, e questionários com os gestores municipais foi possível que os 
municípios de pequeno e médio porte estão mais sensíveis aos dez princípios de 
Governança no setor público, porém, não é possível traçar o perfil ideal para 
gestão do PBF no NUC. As ações que dependem exclusivamente da equipe de 
gestão do PBF como a TAC, TQCQ e Prestação de Contas apresentaram 
melhores resultados nos municípios de pequeno e médio porte, mas as áreas de 
Educação e Saúde estão abaixo do esperado em todos os municípios. 
Preocupações relacionadas às equipes de gestão e participação social foram 
mencionadas pelos gestores municipais, bem como a compreensão e aplicação 
dos princípios de Governança nas ações do PBF. Portanto, é indispensável a 
articulação da gestão municipal, estadual e federal no sentido de sensibilizar as 
áreas envolvidas da importância do trabalho em equipe, da disseminação dos 
Princípios de Governança Aplicados ao Setor Público, visando o melhor 
atendimento da população público-alvo das políticas públicas e a credibilidade das 
instituições públicas. 

Palavras-chave: Governança, Políticas Públicas, Programa Bolsa Família. 
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ABSTRACT 

 

The Bolsa Família Program is a direct transfer program income in the area of social 
assistance for families in poverty and extreme poverty, managed by the Ministry of 
Social Development and Fight against Hunger in partnership with states and 
municipalities, the latter being responsible to identify, register, monitor and develop 
complementary actions that primarily benefit families in situations of greater social 
vulnerability. This research aims to identify the principles of governance have 
influenced the Bolsa Família Program management practices in Central Urban 
Center of Curitiba, composed of fourteen municipalities with interdependent 
relationship and economic and social complementarity, which absorb 10% of the 
benefits granted Parana state, and through the evolution of the Decentralized 
management Index, map management practices, evaluate governance principles 
and best practices categorize. For his achievement four variables were defined: the 
management of the Single Registry, monitoring of families benefiting from the 
Bolsa Família Program, accountability, and management of the Bolsa Família 
Program. To analyze management practices, the issues raised were permeated by 
the principles of governance applied in the public sector, it is possible to identify 
whether these principles influence their way of management. Through the analysis 
of the evolution of the IGD of the municipalities surveyed, between 2006 and 2014, 
and questionnaires with municipal managers was possible that small and medium-
sized cities are more sensitive to the ten principles of governance in the public 
sector, however, it is not trace the ideal profile for management of the BFP in NUC. 
The actions that depend solely on PBF management team as the TAC, TQCQ and 
Accountability presented better results in small and medium-sized cities, but the 
areas of education and health are lower than expected in all municipalities. 
Concerns related to management and social participation teams were mentioned 
by municipal managers, as well as the understanding and application of the 
principles of governance in the actions of PBF. Therefore, it is essential to joint 
municipal administration, state and federal to raise awareness of the areas 
involved of the importance of teamwork, the dissemination of Applied Governance 
Principles of the Public Sector, aimed at better meeting the target audience 
population of public policies and the credibility of public institutions. 

 

Key-words: Governance, Public Policy, Bolsa Familia Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desigualdade social, alto índice de desemprego e analfabetismo, elevado 

número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, entre outras mazelas 

sociais impulsionaram o Estado a criar políticas de transferência direta de renda. 

Estas políticas visam diminuir os danos relacionados, proporcionando acesso à 

Educação, Saúde e Assistência Social, atenuando as necessidades imediatas, ao 

mesmo tempo em que exigem contrapartida dos beneficiários, nas quais crianças, 

jovens e adolescentes assistidos pelas políticas de transferência devem frequentar a 

escola, gestantes devem fazer o pré-natal e idosos participar de serviço de 

convivência.  

O Brasil conta atualmente com dois programas de transferência direta de 

renda na área de Assistência Social: o Programa Bolsa Família – PBF, destinado às 

famílias em situação de pobreza (com renda mensal entre R$77,01 e R$154,00) e 

extrema pobreza (com renda familiar mensal igual ou inferior a R$77,00) e o 

Benefício de Prestação Continuada – BPC, destinado a pessoas com deficiência 

severa e idosos maiores de 65 anos. O primeiro, que é objeto desta pesquisa, é 

gerido pelo Ministério de Desenvolvmento Social e Combate à Fome – MDS em 

parceria com os Estados e Municípios, sendo condicionado à contrapartida dos 

beneficiários nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.  

Criado em 2003, a partir da unificação dos programas até então existentes: 

Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás e Cartão Alimentação, o Programa 

Bolsa Família visa contribuir para a inclusão social, com alivio imediato da fome e 

pobreza. Para cumprir com os novos objetivos do programa, foi necessário 

consolidar os dados e gestão do Programa Bolsa Família no Cadastro Único para 

Programas Sociais (CadÚnico), bem como criar uma estratégia federativa de gestão 

que integrasse as políticas das três áreas envolvidas, a saber, educação, saúde e 

assistência social.  

Segundo a Portaria 177, do MDS, dentre as responsabilidades dos atores no 

processo, destacam-se as seguintes: Município: responsável por identificar e 

cadastrar as famílias, garantir qualidade nos dados coletados e cadastrados, manter 
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a base de dados atualizada;  Coordenação Estadual: apoio técnico e logístico às 

prefeituras, motivar municípios a manter a base atualizada, promover atividade de 

capacitação aos municípios;  CAIXA: desenvolver os aplicativos – CadÚnico e Sibec, 

processar os cadastros e atribuir o Número de Inscrição Social – NIS aos 

beneficiários, capacitar técnicos e gestores para uso dos aplicativos (operacional), 

manter atendimento operacional – 0800 e suporte técnico aos municípios, 

pagamento dos benefícios – canais alternativos; e MDS, representado pela 

Secretaria Nacional de Renda e Cidadania – SENARC, além dos repasses 

financeiros, cabe coordenar, acompanhar e supervisionar a implantação e a 

execução do cadastro único, realizar avaliação contínua da qualidade de suas 

informações e definir estratégias para seu aperfeiçoamento. Também tem a 

responsabilidade de elaborar normativas, regulamentos e instruções para orientar o 

trabalho dos estados, municípios e distrito federal. (Portaria 177, MDS, 2014). 

Para valorizar os municípios com qualidade de gestão do PBF e do Cadastro 

Único, foi criado em 2005 o Índice de Gestão Descentralizada – IGD.  Os recursos 

são repassados diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS ao 

Distrito Federal e Municípios para que esses escolham as ações relativas ao 

CadÚnico e PBF nas quais os recursos devem ser aplicados. Segundo o MDS, 

desde a criação do IGD já foram repassados cerca de 1,3 trilhão de reais. 

Ao mesmo tempo, com a aumento da preocupação a respeito da forma como 

são geridos os bens públicos, os princípios de Governança foram adaptados e 

incorporados ao setor público tendo como expectativa oferecer algumas respostas 

no sentido de adaptar mecanismos da gestão tradicional, de forma a superar a crise 

orçamentária, administrativa e de credibilidade do Estado junto à sociedade. Ao 

mesmo tempo em que busca ordenar as relações do Estado com os outros setores 

da sociedade, uma vez que ele passa pela transição do Estado provedor para um 

status de garantidor da produção dos serviços público. Um exemplo disso é a 

Parceria Público-Privada (PPP) que é contrato de prestação de obras ou serviços, 

com valores e duração pré-definidos, firmados entre empresa privada e o governo 

federal, estadual ou municipal.  
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Apesar dos esforços descritos anteriormente, ainda se observa que há muitos 

problemas na gestão do PBF, tanto no cadastramento e atualização dos 

beneficiários, na manutenção dos benefícios concedidos, quanto na estruturação de 

ações de planejamento e na gestão propriamente dita dos recursos concedidos. Por 

exemplo, segundo o site do MDS, no Paraná há mais de 40% dos municípios que 

não apresentaram em dezembro de 2014, Taxa de Atualização Cadastral – TAC 

superior à 70%, o que compromete a seleção dos beneficiários ao programa, bem 

como a localização dos mesmos até mesmo para atualização dos cadastros, ou seja, 

gera prejuízos para os municípios, que deixam de receber os recursos referente 

aquele cadastro, e para o possível beneficiário que deixa de ser contemplado. 

Outra variável requerida é a Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastro – 

TCQC, que é igual ao número de cadastros válidos de famílias com perfil Cadastro 

Único1, no município, atualizado nos últimos dois anos, divididos pelo número de 

cadastros válidos com perfil Cadastro Único no município. Ou ainda, que será 

cobrado dos municípios as informações de frequência escolar das crianças e 

adolescentes pertencentes a famílias beneficiadas do PBF, assim como informações 

de acompanhamento de condicionalidades de saúde para as famílias com perfil de 

saúde.  

Desta forma, o município se compromete não apenas em identificar e 

cadastrar as famílias com perfil aos programas sociais, como também em fazer o 

acompanhamento das famílias beneficiárias e desenvolver ações complementares 

que beneficiem principalmente as famílias em situação de maior vulnerabilidade 

social, atingindo assim a gestão articulada e integrada com os benefícios e serviços 

sócio assistenciais previstos na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.2 

Segundo o Relatório de Informações Sociais, produzido pela Secretaria de 

Avaliação e Gestão da Informação – SAGI, disponível no site do MDS3, há muitos 

municípios brasileiros que deixaram de receber os recursos por não cumprirem as 

                                            
1 Famílias com perfil para o Cadastro Único: Famílias com renda per capita inferior a meio salário 

mínimo. 

2 Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (atualizada pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011). 

3 www.mds.gov.br 
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funções atribuídas a ele. Por outro lado, há municípios que conseguem manter o 

IGD próximo a 100 %, garantindo assim o repasse total dos recursos destinados ao 

município. Daí emergiu o questionamento desta pesquisa: Como os princípios de 

Governança têm influenciado as práticas de gestão do Programa Bolsa Família no 

Núcleo Urbano Central de Curitiba? 

Este trabalho tem como objetivo colaborar com a elaboração de um Guia de 

Melhores Práticas de Gestão do Programa Bolsa Família e também impulsionar o 

debate e disseminação de boas práticas entre os gestores. Para tanto, seguem os 

objetivos. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar como os princípios de 

Governança têm influenciado as práticas de gestão do Programa Bolsa Família no 

Núcleo Urbano Central de Curitiba, o qual se desdobra em quatro objetivos 

específicos: 

a) Apresentar a evolução do IGD no NUC; 

b) Mapear as práticas de gestão do IGD no NUC; 

c) Avaliar os princípios de Governança nas práticas de gestão do PBF no 

NUC; 

d) Categorizar as práticas de gestão do PBF no NUC com base nos princípios 

de Governança. 

 A elaboração desta pesquisa justifica-se pela importância do Programa Bolsa 

Família no contexto das Políticas Públicas e, portanto, necessita de mais debate, 

avaliações e propostas que possam trazer contribuições para gestão pública, bem 

como multiplicar as boas práticas de governança do programa. 

Há necessidade de aprofundar teoricamente as variáveis que envolvem a 

gestão de políticas públicas de transferência de renda, fazer aplicação dessas 

teorias no contexto prático para verificar a compatibilidade ou não dos resultados e, 

com base nestes resultados, propor novos modelos de gestão que otimizem 

principalmente o gerenciamento de recursos destinados às politicas públicas. 

Os levantamentos apontam para uma diversidade de ações por parte dos 

municípios sem nehuma padronização, o que resulta em indicadores bastante 

divergentes em municípios, aparentemente com as mesmas possibilidades. Daí 
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emerge a necessidade de mapear as ações desenvolvidas e verificar seu impacto no 

resultado do IGD-M. Assim como conhecer as legítimas necessidades e expectativas 

dos gestores municipais do PBF e suas equipes no processo de gestão, ou seja, dar 

voz aos sujeitos do processo. 

Uma vez identificadas as ações, além de potencializar a interação de atores 

visando melhores resultados, será possível o alinhamento e definição de recursos 

necessários para execução de uma gestão plena do PBF. 

Para melhor acompanhamento das ações dos municípios, acredita-se que a 

proposta ora apresentada, de ter uma referência em termos percentuais do IGD, 

facilitará a identificação da(s) área(s) que carece de maior empenho por parte dos 

gestores com vistas a evitar a interrupção do repasse financeiro do governo federal. 

Nesse sentido, Monteiro, Ferreira e Teixeira (2009), propuseram uma escala 

de qualidade de gestão do PBF em Minas Gerais, tendo como base o IGD. Os 

escores elencados seriam abaixo de 0,4 ruim; de 0,4 à 0,6 fraco, de 0,6 à 0,8 bom e, 

de 0,8 a 1 excelente. Sendo que na época a referência mínima para corte do 

repasse era 0,4. Atualmente esse valor é de 0,55. Considerando que não se pode 

esperar que haja corte dos recursos para que haja melhorias na gestão, a presente 

proposta considera abaixo de 0,7 um resultado crítico que merece atenção especial 

para que evitar a descontinuidade dos repasses, de 0,7 à 0,9 intermediário, validar 

em que parte do processo estão as dificuldade e de 0,9 a 1 ideal, sem necessidade 

de ações corretivas. 

A expectativa desta pesquisa é que os resultados possam servir tanto como 

instrumento de debate e reflexão para estudos futuros, em um setor que carece de 

informação e conhecimento compartilhado, quanto como incentivo à estudos 

comparativos em outras capitais do Brasil, tendo como norte as variantes estudadas 

ou um aperfeiçoamento desta proposta. 

A apresentação desta pesquisa está estruturada em 4 capítulos, sendo: 1) 

Quadro Teórico de Referência, contendo referencial teórico sobre o modelo de 

desenvolvimento e políticas públicas no Brasil, Governança no setor público e o 

Programa Bolsa Família; 2) Metodologia; 3) Apresentação e análise dos dados e 4) 

Considerações finais. 
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1. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

1.1 MODELO DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL 

 

A partir da segunda metade do século passado, no período pós Segunda 

Guerra Mundial, o mundo vivenciou um período de prosperidade econômica e de 

aumento da qualidade de vida. As ações do Estado foram decisivas para o 

desenvolvimento econômico e social, mas a partir da década de 1970, em pleno 

processo de globalização, o Estado entra em crise ocasionando redução da taxa de 

crescimento, aumento das taxas de desemprego e aumento da inflação. 

Distintas estratégias foram definidas para a reconstrução do Estado, no 

entanto, nenhuma satisfazia a quatros problemas básicos: 

 

(a) um problema econômico-político – a delimitação do tamanho do 
Estado; (b) um outro também econômico-político, mas que merece 
tratamento especial – a redefinição do papel regulador do Estado; (c) 
um econômico-administrativo – a recuperação da governança 
corporativa, financeira e administrativa de implementar as decisões 
políticas tomadas pelo governo; e (d) um politico – o aumento da 
governabilidade ou capacidade política do governo de intermediar 
interesses, garantir legitimidade e governar. (BRESSER PEREIRA, 
1997, Pag. 49-50) 

  

Para Bresser Pereira (1997), a grande tarefa política dos anos 1990 foi a 

reforma e a reconstrução do Estado através de quatros aspectos básicos: a 

delimitação de sua abrangência institucional e os processos de redução do tamanho 

do Estado; a demarcação do seu papel regulador e os processos de desregulação; o 

aumento da sua capacidade de governança; e o aumento da sua governabilidade. 

 A busca da criação de um Estado Social-Liberal, estabelecimento de regime 

democrático e uma reforma que pressupõe cidadãos menos protegidos ou tutelados 

pelo Estado, mais participativos e cientes de seus direitos e deveres, ou seja, 

cidadãos com maior Liberdade. 

 As políticas do Estado passam a ser pautadas na proposta de Bem-Estar 

Social que, segundo Fagnani (2011), é medido através do indicador da pobreza 
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extrema determinada pelo Banco Mundial e adotada pela ONU, que é de US$1,25 

por dia, (IPEA, 2014). O autor argumenta que no Brasil quem recebe mais de 

R$ 3,60 por dia cruzou a linha da prosperidade e já pode pagar a passagem de ida 

do transporte público. 

 O mesmo sentido dá Silveira sobre as empresas estatais: “Nas companhias 

sob controle integral do Estado, normalmente determina-se que a promoção de 

políticas públicas voltadas ao aumento do bem-estar social é o principal objetivo a 

ser perseguido” (SILVEIRA, 2015, p. 269). 

Tendo como base esse indicador mundial, definiu-se que as estratégias 

pautadas no desenvolvimento social ou a agenda pública do governo devem ter 

como público alvo pessoas que estão abaixo da linha de pobreza instituída pelo 

Banco Mundial, e nesse sentido, todos os esforços públicos devem focar na 

erradicação da pobreza, como é o caso do PBF, uma vez que esta é mais 

importante que o desenvolvimento econômico, conforme defende Fagnani: 

 

A erradicação da pobreza prescinde do crescimento econômico, da 
reposição do salário mínimo e das políticas sociais universais. O real 
objetivo dessa agenda é o ajuste fiscal. Ações de transferência de 
renda são relativamente baratas: o gasto anual do Programa Bolsa 
Família (0,4 % do PIB) é muito inferior ao da Previdência (7,5%). Esta 
é a razão que move a ortodoxia em torno da “opção pelos pobres”. 
(FAGNANI, 2011, p.1) 

 

 A despeito das críticas em relação ao indicador, este continua sendo utilizado 

internacionalmente para elaboração das políticas públicas. No Brasil, segundo o 

MDS, mais de 28 milhões de brasileiros superaram a linha da pobreza através dos 

Programas de Tranferência de Renda que fazem parte de uma estrutura maior de 

políticas públicas, conforme apresenta-se a seguir. 

 

1.1.1 Políticas Públicas 

 

Segundo Hochman (2007), as políticas públicas surgem como área de 

conhecimento e disciplina acadêmica nos Estados Unidos, sem relações com as 
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bases teóricas sobre o papel do Estado, dando ênfase nos estudos sobre a ação 

dos governos. Enquanto na Europa, a área Políticas Públicas surge como um 

desdobramento de trabalhos baseados em teorias sobre o papel do Estado, 

principalmente do governo como produtor de políticas públicas. 

Consider-se que a área de Políticas Públicas contou com quatro grandes 

“pais” fundadores: H. Laswell que em 1936, introduziu a expressão policy analysis 

(análise de política pública) como uma forma de conciliar conhecimento científico e 

acadêmico com a produção empírica dos governos e em busca de diálogo entre 

cientistas sociais, grupos de interesse e governo; H. Simon, que em 1957 cunhou o 

conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos (policy makers) por 

problemas de informação, tempo para tomada de decisão ou interesse pelos 

decisores; C. Lindblom, que primeiro em 1959 e depois em 1979, propôs a 

incorporação de outras variáveis à formulação e análise de políticas públicas, como 

as relações de poder e a integração entre as diferentes fases do processo decisório; 

e por D. Easton, que em 1965 contribuiu ao definir a política pública como um 

Sistema, uma relação entre formulação, resultado e o ambiente. (SOUZA, 2006; 

HOCHMAN, 2007) 

Para Souza (2006), a consolidação dos estudos de políticas públicas parte do 

pressuposto, ou seja, “aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser 

(a) formulado cientificamente e (b) analisado por pesquisadores independentes” 

(2006, p. 22) e que a trajetória da disciplina, que nasce como subárea da ciência 

política, segue os três passos trilhados por esta, primeiro, orientada pela tradição de 

Madison, cético da natureza humana, focalizava o estudo das instituições, 

consideradas fundamentais para limitar a tirania e as paixões inerentes à natureza 

humana, seguindo a tradição de Paine e Tocqueville, que viam nas organizações 

locais a virtude cívica para promover o “bom” governo e, terceiro, das políticas 

públicas como um ramo da ciência política para entender como e por que os 

governos optam por determinadas ações. 

A autora sintetiza os conceitos ao resumir política pública como: 
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O campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o 
governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 
quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 
(variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se 
no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 
propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 
produzirão resultados ou mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006, p. 
26) 

 

Entre as várias abordagens de Políticas Públicas, destaca-se a que define 

como um “campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de 

grandes questões públicas” Mead (1995); “como um conjunto de ações do governo 

que irão produzir efeitos específicos” Lynn (1980); e a mais conhecida de Theodor 

Lowi, que afirma ser “uma regra formulada por alguma autoridade governamental 

que expressa uma intenção de influenciar, alterar, regular o comportamento 

individual ou coletivo através do uso de sanções posisitvas ou negativas” 

(HOCHMAN, 2007, p.68). 

Também é de Lowi a mais conhecida tipologia sobre políticas públicas, 

resumidas no quadro abaixo: 

 

QUADRO 1: TIPOLOGIA POLÍTICAS PÚBLICAS DE LOWI 

 Tipo Descrição 

1 
Políticas 
Distributivas 

Decisões tomadas pelo governo que desconsideram a questão 
dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais do 
que universais, ao privilegiar certos grupos sociais ou regiões 
em detrimento do todo. 

2 
Políticas 
Regulatórias 

Mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e 
grupos de interesse. 

3 
Políticas 
Redistributivas 

Atinge maior número de pessoas e impõe perdas concretas e a 
curto prazo para certos grupos sociais e ganhos incertos a 
futuro para outros. São as políticas sociais universais, o Sistema 
Tributário, o Sistema Previdenciário e são as de mais difícil 
encaminhamento. 

4 
Políticas 
Constitutivas 

Lidam com procedimentos. 

Fonte: Resumo da autora, baseada em HOCHMAN, 2007, p.72-73 

 

Em suma, as Políticas Públicas são um conjunto de programas, ações e 

atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente ou indiretamente, com a 

participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito 
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de cidadania. As políticas públicas correspondem a direitos assegurados 

constitucionalmente, reconhecidos pela sociedade e/ou pelos poderes públicos, e é 

função do Estado promover políticas públicas de assistência social que garanta os 

direitos fundamentais a cada cidadão, independente de sua condição social. 

As Políticas Públicas constituem instrumentos da ação governamental, “são 

programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados” (BUCCI, 2002, p.241), em geral destinado 

para um setor da sociedade ou um espaço geográfico, buscando os resultados 

propostos. 

No Brasil, segundo Hochman, a área de estudo em políticas públicas “nasce 

na transição do autoritarismo para a democracia, entre final dos anos 1970 e a 

primeira metade dos 1980” (HOCHMAN, 2007, p. 9) dando início também ao 

processo de institucionalização das ciências sociais, a fundação da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) e pelo 

Grupo de Trabalho de Políticas Públicas, o quel a função principal era traduzir 

problemas candentes de uma sociedade em problemas de pesquisa. O autor 

destaca três fatores que contribuíram para esta área ter maior visibilidade: 

 Adoção de políticas restritivas de gasto dominando a agenda dos 

países em desenvolvimento; 

 Condicionar as políticas públicas ao cumprimento do ajuste fiscal e do 

equilíbrio orçamentário; 

 Ausência de coalizões políticas para desenhar políticas públicas 

capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e promover a 

inclusão social.  

Segundo Souza (2006), o ciclo das políticas públicas é constituído por seis 

estágios: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, 

seleção das opções, implementação e avaliação. A autora argumenta que o na 

lógica desse modelo o momento há fundamental importância na definição da agenda, 

pois é hora de responder por quê algumas questões entram na agenda política, 

enquanto outras são ignoradas. Para responder esta questão a autora aponta três 
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tipos de resposta. Primeira, focaliza os problemas, isto é, problemas entram na 

agenda quando se assume que deve ser feito algo sobre eles. Segunda, focaliza a 

política, ou seja, enfatiza a construção da consciência coletiva sobre a necessidade 

de se enfrentar um dado problema. E terceira, focaliza os participantes visíveis 

(políticos, mídia, partidos, grupos de pressão, etc.) que definem a agenda e os 

invisíveis (acadêmicos e burocracia) que definem as alternativas. 

 Kingdon (2003), appud Capella (2006), desenvolveu um modelo para analisar 

políticas públicas de transporte e saúde do governo federal norte-americano e que 

se tornou referência para os estudos focados na análise de formulação de políticas 

governamentais. O modelo preocupa-se com a formulação da agenda 

governamental, ou seja, os estágios pré-decisórios. “A agenda governamental para 

Kingdon, é definida como o conjunto de assuntos sobre os quais o governo e 

pessoas ligadas a ele concentram sua atenção em determinado momento” 

(CAPELLA, 2006, p. 26). Esse modelo pressupõe a complexidade e volume das 

demandas apresentadas e, portanto, precisan passar por uma “agenda decisional”, 

sendo essa é um subconjunto da agenda governamental. Também leva em conta 

que existem agendas especializadas por áreas, mas, em momentos críticos os 

fluxos decisórios “streams” se converge e refletem na mudança da agenda. “Assim, 

para o modelo de Kingdon, a mudança da agenda é o resultado da convergência 

entre três fluxos: problemas (problems), soluções ou alternativas (policies) e política 

(politics)” (CAPELLA, 2006, p. 26) 

 Ainda segundo a autora, é no terceiro fluxo onde são construídas as coalizões 

em um processo de barganha e negociação política, sendo que três elementos são 

fundamentais para decidir qual alternativa escolher. O primeiro, “clima” ou “humor” 

nacional (national moodino), é caracterizado por uma situação na qual diversas 

pessoas compartilham as mesmas questões durante um determinado período de 

tempo. Esse ambiente amigável pode incentivar a promoção de algumas questões 

mas, por outro lado, pode desestimular idéias contrárias ao que a maioria apoia. O 

Segundo, forças políticas organizadas, exercidas principalmente pelos grupos de 

pressão. “O apoio ou a oposição dessas forças a uma determinada questão sinaliza 

consenso ou conflito numa arena política, permitindo aos formuladores de políticas 
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avaliarem se o ambiente é propício ou não a uma proposta”. Dessa forma, quando 

se configura o conflito na arena de decisão é sinal que é preciso buscar aliados e 

que haverá custos durante o processo. E terceiro, são as “mudanças dentro do 

próprio governo: mudança de pessoas em posições estratégicas dentro da estrutura 

governamental (turnover); mudanças de gestão; mudan ças na composição do 

Congresso; mudanças na chefia de órgãos e de empresas públicas”. Além das 

mudanças nos rumos da gestão, podem também ocorres introdução de novas 

pautas na agenda governamental. “O início de um novo governo é, segundo Kingdon, 

o momento mais propício para mudanças na agenda” (p. 29). 

 Resolvidos os conflitos e, uma vez desenhadas e formuladas, as propostas se 

desdobram em planos, programas, projetos, bases de dados, sistemas de 

informação e grupos de pesquisa, e quando executadas continuam num processo de 

acompanhamento e avaliação contínua para validar se estão cumprindo com a sua 

razão de ser. 

 Nesse contexto de atuação do Estado, destaca-se seu papel em assegurar 

direitos garantidos aos cidadãos brasileiros, criando um Sistema de Proteção Social 

que abrange três dos principais programas de governo, a Saúde, a Previdência 

Social e a Assistência Social. Porém, quando tais políticas sociais não são 

suficientes para garantir os direitos dos cidadãos, se faz necessário a atuação 

efetiva do Estado para suprir necessidades básicas da sociedade. Em decorrência 

deste quadro se fazem necessárias as Políticas de Transferência Direta de Renda, 

as quais se apresentam a seguir. 

 

1.1.2 Políticas de Transferência de Renda 

 

Os Programas de Transferência Direta de Renda surgem para garantir uma 

renda mínima necessária à parte da população que vive em situação de pobreza e 

extrema pobreza, considerada pela ONU como aquelas que vivem com menos de 

U$S1,25 ao dia. 
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Esse tipo de política recebe muitas críticas como as realizadas por Carvalho 

Jr (2006), que argumenta que os programas de transferência desencadeiam um 

processo de diminuição dos incentivos ao trabalho, aumento dos incentivos à divisão 

das famílias e o reforço do espírito de dependência dos beneficiários em relação ao 

governo. O autor destaca ainda que, no Brasil, tais programas cresceram 

exponencialmente após 2000 enquanto os demais serviços assistenciais diminuíram 

em termos reais.  

Segundo Neri as transferências de renda entram no “fluxo circular da renda”, 

estimulando o consumo das famílias, mas que:   

 
Apesar da importância das Transferências, seus efeitos 
macroeconômicos sobre o consumo e a produção não foram 
estudados com a devida profundidade.Afinal, as transferências sociais 
representam uma fonte de rendimento das famílias que é utilizada na 
aquisição de bens e serviços, no pagamento de impostos e 
contribuições retidassob a forma de poupança. (NERI, 2013, p.193) 
 

Ocasionando o impulso no consumo e reiniciando o ciclo econômico. Como 

conclusão do seu estudo Neri afirma que:  

 
O PBF é, por larga margem, a transferência com maiores efeitos: na 
simulação, o PIB aumentaria R$1,78 para um choque marginal de 
R$1,00 no PBF. Ou seja, se a oferta for perfeitamente elástica e os 
demais pressupostos forem respeitados, um gasto adicional de 1% do 
PIB no PBF se traduziria em aumento de 1,78% na atividade 
econômica. (NERI, 2013, p.201). 

 

Segundo Barrientos os PTR “dominam as atuais discussões sobre políticas 

de combate à pobreza no seio da comunidade internacional envolvida com o tema 

desenvolvimento” (CAMPELLO, 2013, p. 417), superando a outros programas de 

trasferência como as pensões não contributivas ou as garantias de emprego. 

Já o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2006), ressalta em 

nota técnica que a criação de programas de transferência de renda, visando garantir 

uma renda mínima à população pobre, foi uma das mais importantes ocorrências da 

política social brasileira naquela década. 

Atualmente no país existe dois principais programas de transferência direta 

de renda: o Benefício de Prestação Continuada – BPC, destinados a pessoas com 
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deficiência severa e idosos maiores de 65 anos e o Programa Bolsa Família – PBF, 

transferência condicionada de renda que beneficia famílias em situação de pobreza 

e de extrema pobreza em todo o País. É resultado da unificação, realizada pelo 

Governo Federal em 2003, de vários programas preexistentes, integra o Plano Brasil 

Sem Miséria que, segundo o MDS já retirou 22 milhões de pessoas da miséria e está 

dividido em três eixos: garantia de renda, para alívio imediato da situação de 

pobreza; acesso a serviços públicos, para melhorar as condições de educação, 

saúde e cidadania das famílias; e inclusão produtiva, para aumentar as capacidades 

e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do 

campo e da cidade. Estes objetivos se materializaram principalmente em programas 

como o Pronatec, Microcrédito e Bolsa Família, sendo este o objeto desta pesquisa, 

será dedicado capítulo específico para aprofrofundar a análise do mesmo. 

 

1.1.3 Avaliação de Políticas, Programas e Projetos Sociais 

 

O Artigo Primeiro da Constituição Federal determina quem é o titular legítimo 

do poder: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (CF, 1988). Com essa 

afirmação foi definido um modelo de democracia representativa e participativa, onde 

o cidadão diretamente faz parte da gestão das políticas públicas e através dos 

representantes eleitos. Simões (2011) defende que, “neste sentido, o controle social 

deve ser definido como aquele em que a sociedade civil se associa ao poder público 

no planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações de 

gestão pública” (SIMÕES, 2011, p. 25). Neste contexto, o controle social, a gestão 

participativa e os conselhos gestores de políticas públicas são ferramentas de 

controle de considerável importância para o funcionamento dos municípios em todo 

o território nacional.  

A avaliação das políticas, programas e projetos sociais deve ser realizada em 

forma permanente como ferramenta de gestão que permita à administração prestar 

contas de seus atos, corrigir e prevenir falhas, validar se os recursos alocados estão 
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produzindo os resultados esperados, promover o dialogo entre todos os envolvidos 

aumentando a interação e como resultado final, gerar informações úteis para avaliar 

a efetividade e contribuir com futuras políticas públicas. 

Observa-se na sequência um quadro com critérios de avaliação segundo 

cada autor: 

 

QUADRO 2: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SEGUNDO AUTORES 

Autor /Ano Critério da Avaliação 
Belloni e 
colaboradores 
(2003) 

• Concepção: de acordo com a concepção de avaliação adotada e os objetivos 
visados;  

• Momento: segundo o momento em que se realiza, contemplando elementos 
históricos condicionantes do objeto (atividade, fato ou coisa) avaliado;  

• Tipo:  quanto ao tipo ou procedência dos sujeitos envolvidos no processo 
avaliativo. 

Scriven, apud 
Weiss (1998) 

• Avaliações Formativas: desenhadas para apoiar o desenvolvimento da 
intervenção nas suas etapas iniciais.  

• Avaliação Somativa: conduzida nas etapas mais avançadas de implementação 
e tem como interesse analisar a eficácia e o valor geral da intervenção. 

Arretche 
(2006) 

• Avaliação de efetividade: exame da relação entre a implementação de um 
determinado programa e seus impactos e/ ou resultados (sucesso ou fracasso); 

• Avaliação de eficácia: avaliação da relação entre metas e instrumentos 
explícitos de um dado programa e os resultados alcançados (Figueiredo e 
Figueiredo, 1986).  

• Avaliação de eficiência: avaliação da relação entre o esforço empregado na 
implementação de uma dada política e os resultados alcançados (Figueiredo e 
Figueiredo, 1986)/ Relação entre o programado e realizado. 

Chelimsky 
(1997)  
 

• Accountability: é aquela do ponto de vista de auditores, patrocinadores de 
ações governamentais, doadores para projetos internacionais, órgãos de 
fomento.  

• Knowledge: é feita para gerar conhecimento e explicações a partir do ponto de 
vista de pesquisadores trabalhando independentemente em universidades e 
outras instituições de pesquisa.  

• Developmental: para trazer melhorias, é feita visando otimizar o desempenho 
de instituições e programas (prospectiva e retrospectiva). 

Scheirer 
(1994) 

A avaliação de processo trata de três questões básicas:  
• o que o programa deveria ser (métodos para desenvolver e especificar os 

componentes do programa); 
• o que na realidade é entregue aos beneficiários (métodos para medir a 

implementação do programa); 
• e por que existem diferenças entre o que foi planejado e o que está sendo 

realizado. 
Lion e 
colaboradores 
(2006) 
 

• Análise do processo: geralmente é avaliada a conformidade entre o que foi 
planejado e que foi realmente implementado.  

• Análise das condições:  análise da implementação tem como objeto 
complementar a avaliação dos efeitos, uma vez que visa identificar o nexo 
causal entre os elementos da implementação do programa e os produtos 
observados. 

(Knaap, 2004) 
 

Avaliação baseada em teoria é que crenças e pressupostos que constituem a 
base de uma intervenção podem ser expressos em termos de uma sequência de 
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causas e efeitos. Espera-se que a avaliação recolha dados para ver como cada 
passo da sequência é realmente confirmado.  

Scriven (1967) Avaliação livre de objetivos (goal-free evaluation): não parte dos objetivos para 
procurar os resultados, mas busca, por meio de um trabalho de campo, os efeitos 
reais da intervenção.  

Theodoulou 
(1995) 

• Avaliação de processo 
• Avaliação de impactos 

Garcia (2001)  
 

• Avaliar os processos: se a intervenção está sendo implementada conforme 
seus objetivos, diretrizes e prioridades e se seus produtos estão atingindo as 
metas previstas, com a necessária eficiência; 

• Avaliar os impactos: verificar se as transformações primárias e secundárias na 
realidade são atribuíveis às ações dos programas, estabelecendo as relações 
de causalidade.  

Fonte: Elaboração própria com base em Assis et al.(2012) 

 

Para Marta Arretche (1998) a avaliação de efetividade é descrita como o 

exame da relação entre a implementação de um determinado programa e seus 

impactos e/ou resultados positivos ou negativos, comparados às condições sociais 

prévias da vida das populações atingidas pelo programa sob avaliação:  

 

É precisamente na avaliação de efetividade que a distinção entre 
avaliação e análise torna-se mais clara e necessária, devido à 
necessidade já mencionada de demonstrar que os resultados 
encontrados na realidade social estão causalmente relacionados 
àquela política particular. E, adicionalmente, da necessidade de 
distinguir entre os produtos de uma política e seus resultados. 
(ARRETCHE, 1998, p. 3). 

 

A Avaliação de Efetividade determinará o sucesso ou fracasso dos programas 

submetidos a esta avaliação em comparação aos resultados esperados quando da 

sua criação e que estão causalmente relacionados à política analisada. 

A Avaliação de Eficácia trata a relação entre os objetivos e instrumentos 

explícitos de um programa e os resultados efetivamente alcançados. “A avalição de 

eficácia é seguramente a mais usualmente aplicada nas avaliações correntes de 

políticas públicas. Isto porque ela é certamente aquela mais factível e menos 

custosa de ser realizada” (ARRETCHE, 1998, p. 5). Neste tipo de avaliação é 

estabelecido uma equação entre metas anunciadas por um programa e as metas 

alcançadas nas informações disponíveis. A maior dificuldade é a confiabilidade das 

informações obtidas. 
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A Avaliação de Eficiência é relação entre o esforço empregado na 

implementação de uma dada política e os resultados alcançados. A mesma autora 

destaca: “Penso que a avaliação da eficiência é possivelmente hoje a mais 

necessária e a mais urgente de ser desenvolvida” (ARRETCHE, 1998, p. 6), isto 

devido porque a escassez de recursos públicos exige maior racionalização do gasto 

e porque a eficiência é um objetivo democrático, que será medido pelo contribuinte. 

Para Baptista (2003), 

 

O exercício da avaliação busca assegurar uma permanente 
adequação do planejado e do executado à intencionalidade do 
planejamento, considerando a dinâmica das variações e desafios 
permanentes postos na situação enfrentada. É na medida em que 
permite detectar desvios, erros, bloqueios, os quais se interpõem a 
uma resposta significativa, que a avaliação desvela caminhos que se 
abrem para a superação não apenas de uma ação, mas também do 
seu planejamento. (BAPTISTA, 2003, p. 115). 

 

Faria (2005), appud Assis et al. (2012), reconhece que na América Latina, a 

institucionalização da avaliação ocorreu apenas na década de 1990, tendo 

prevalecido a perspectiva de instrumentalização da pesquisa avaliativa para o 

sucesso da reforma do Estado.  O autor identifica que no Brasil há carência de 

estudos dedicados aos processos e às metodologias de avaliação de políticas e 

justifica essa escassez de utilização da avaliação como instrumento de gestão pelo 

setor público nos três níveis de governo. 

Existem diferentes modelos de avaliação derivados do objeto e da formação 

acadêmica do avaliador, mas toda avaliação persegue um objetivo: a pretensão de 

comparar um padrão almejado com respeito à realidade e a preocupação em 

alcançar com eficácia os objetivos propostos (COHEN, 2008, p. 73). 

As avaliações de políticas, programas, projetos são realizadas por meio de 

indicadores que permitem o monitoramento e a possibilidade de ajustes de ações 

para atingir os resultados desejados, conforme segue. 
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1.1.4 Indicadores 

 

Os indicadores são instrumentos de gestão para monitoramento e avaliação 

de processos, projetos, programas e políticas, que permitem acompanhar o alcance 

dos objetivos planejados, metas, mapear avanços, necessidade de melhorias ou 

mudanças, corrigir problemas, entre outros.   

Segundo Meadows, “indicadores podem ser ferramentas de mudança, 

aprendizagem e propaganda. Sua presença, ausência ou proeminência podem 

afetar o comportamento das pessoas”. (MEADOWS, 1998, p.2) 

Para a autora, é fácil listar as características de indicadores ideais, mas não é 

tão fácil encontrar indicadores que atendam a essas características. Ela ressalta que 

os indicadores são ferramentas importantes para informar sobre o desenvolvimento 

sustentável, porém, mais importante que indicadores, são as informações coerentes 

que deles derivam (MEADOWS, 1998, p.12). 

Existem diversas definições de indicadores, Hans Michael Van Bellen (2006) 

menciona algumas delas: 

 

A definição de Mc Queen e Noak (1988) trata um indicador como uma 
medida que resume informações relevantes de um fenômeno 
particular ou um substituto dessa medida [...] Holling (1978) de que um 
indicador é uma medida do comportamento do sistema em termos de 
atributos expressivos e perceptíveis. Para o OECD (1993), um 
indicador deve ser entendido como um parâmetro, ou valor derivado 
de parâmetros que apontam e fornecem informações sobre o estado 
de um fenômeno, com uma extensão significativa. (BELLEN, 2006, 
p.41-2) 

 

Para CARNEIRO e COSTA (2004): 

 

O indicador é um padrão de medida que permite ler a realidade e 
acompanhar as mudanças que ocorrem. Trata-se de uma medida 
usada para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social 
abstrato, de interessse do ponto de vista científico e da pesquisa 
social ou do ponto de vista programático, no campo das políticas 
públicas […]. Os indicadores são instrumentos utulizados para medir a 
eficácia, a eficiência e o impacto das políticas e programas. 
(CARNEIRO, COSTA, 2004, P. 81) 
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 Para o Serviço Social da Indústria – SESI, indicadores são variáveis definidas 

para medir um conceito abstrato, relacionado a um significado social, econômico ou 

ambiental, com a intenção de orientar decisões sobre determinado fenômeno de 

interesse. Em resumo, podemos inferir que os indicadores são instrumentos de 

medição qualitativo ou quantitativo que nos permitem observar e avaliar evidências 

concretas da realidade, servem para monitorar o andamento de um determinado 

processo, fortalecem os processos de transparência e de participação dos 

envolvidos nos processos, bem como auxilia na tomada de decisão. São 

fundamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas e seu uso pode 

potencializar as atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e controle 

das ações executadas e também facilita a comunicação dos resultados alcançados. 

Quando se inicia a execução de um processo, a maior interrogação é saber 

se a proposta está cumprindo o papel para o qual foi desenhada e, por isso, busca-

se ferramentas de controle para determinar o sucesso ou não de determinada ação 

e/ou se serão necessários ajustes para cumprir o objetivo. Em forma geral, os 

indicadores têm sido utilizados para medir o progresso das políticas implementadas, 

são utilizados para chamar a atenção de leigos acerca de determinadas metas e 

objetivos e até direcionam as agendas políticas dos governos. 

O PIB (Produto Bruto Interno) é o indicador mais utilizado da atividade 

econômica e combina num único indicador o valor total de mercado de todos os 

bens e serviços finais produzidos dentro de um território econômico do país durante 

determinado período, trimestral ou anual e tem se tornado o principal indicador de 

crescimento da atividade macroeconômica. Dowbor (2007), destaca que, em termos 

metodológicos, o Sistema de contas nacionais elaborado no quadro das Nações 

Unidas, nos anos 1950 e ajustado em 1993, resultando no PIB, é herança que 

fornece a “soma dos valores e custos de produção de bens e serviços, restrita, 

portanto, à área de atividades mercantis.” (DOWBOR, 2007, p.10) 

Portanto, o PIB é uma adição de bens e serviços vendidos e comprados, sem 

nenhuma distinção entre que são ou não benefícios para a sociedade. Nas palavras 

de Louette “o cálculo do PIB, apesar de ser um “indicador de progresso”, não faz 
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distinções entre o que é produtivo ou destrutivo, ou as despesas que elevem ou 

rebaixem a condição humana.” (LOUETTE, 2007, p.14) 

Os indicadores econômicos, em geral, têm sido muito bem medidos e 

explorados desde a sua criação, mas não eram suficientes para mensurar o lado 

social. Os indicadores de qualidade de vida são mais complicados de medir, porque 

tratam de assuntos difíceis de quantificar. 

 

O essencial é que, a partir de 1990, com as visões de Amartya Sen e a 
metodologia dos Indicadores de Desenvolvimento Humano (IDH), 
houve uma inversão radical: o ser humano deixa de ser visto como um 
instrumento para servir às empresas [...] e passa a ser visto como o 
objetivo maior. Em outros termos o social deixa de ser um meio para 
assegurar objetivos econômicos: pelo contrário, o econômico passa a 
ser visto como um meio para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas. (DOWBOR, 2007, p.10) 

 

 O tripé ambiental, social e econômico foi aceito e formalizado pela 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada em 1992, no Rio de Janeiro, contando com 1600 cientistas, entre os quais 

se encontravam 102 ganhadores do Prêmio Nobel de 70 países, onde foi assinado o 

documento final da Conferência, a Agenda 21, e em seu capítulo 40 destacava que: 

 

Os indicadores comumente utilizados, como o Produto Nacional Bruto 
(PNB) ou as medições das correntes individuais de contaminação ou 
de recursos, não dão indicações precisas de sustentabilidade. Os 
métodos de avaliação da interação entre diversos parâmetros setoriais 
do meio ambiente e o desenvolvimento são imperfeitos ou se aplicam 
deficientemente. É preciso elaborar indicadores do desenvolvimento 
sustentável que sirvam de base sólida para adotar decisões em todos 
os níveis e que contribuam para uma sustentabilidade autorregulada 
dos sistemas integrados do meio ambiente e desenvolvimento. (United 
Nations, 1992) 

  

 A busca por novos parâmetros e novos paradigmas tem despertado muitos 

pesquisadores a desenhar uma base estatística para poder medir os resultados das 

políticas de desenvolvimento social, ambiental e econômica. Segundo Louette, 

esses novos indicadores devem contemplar aspectos não contemplados pelos 

nossos indicadores clássicos, tais como a educação, os valores familiares, a cultura 
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popular, o respeito pela natureza, a exploração sustentável dos recursos, a redução 

da pobreza, e 

 

Esses novos indicadores: não devem ser considerados simples 
instrumentos complementares ao PIB, mas devem ser uma alternativa 
ao PIB; devem prestar contas da necessidade urgente de uma melhor 
distribuição da riqueza existente e pôr fim a seu acúmulo indevido; 
devem levar em conta os efeitos negativos da exploração excessiva 
dos recursos naturais e degradação da vida, em vista da devastação 
causada pela mercantilização de bens públicos mundiais; devem ser 
concebidos como um meio de medir os progressos dos Direitos do 
Homem.  (LOUETTE, 2007, p.20) 

  

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE desenvolveu 

os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – IDS. Este indicador reúne 

informações sobre a realidade nacional, integrando as dimensões social, ambiental, 

econômica e institucional, seguindo os padrões internacionais de referência sobre as 

relações entre meio ambiente, desenvolvimento e informações para tomada de 

decisões.  

Em 2010, o IBGE publicou a última versão dos Indicadores de 

desenvolvimento sustentável, dando continuidade à série iniciada em 2002, 

disponibilizando à sociedade um conjunto de informações sobre a realidade 

brasileira, em suas dimensões ambiental, social, econômica e institucional. Nesta 

edição, são apresentados 55 indicadores revistos e atualizados da edição de 2008, 

destacando na dimensão ambiental, informações relacionadas ao uso dos recursos 

naturais e à degradação ambiental; na dimensão social os indicadores vinculam-se à 

satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e justiça 

social; na dimensão econômica monitorar o desempenho macroeconômico e 

financeiro, consumo de recursos materiais e uso de energia; e na dimensão 

institucional, os temas tratados são o quadro e capacidade institucional, orientação 

política. 

 Sendo objeto dessa pesquisa o PBF, serão abordadas as implicações sociais. 

Para tanto, apresenta-se o panorama de indicadores sociais. 
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1.1.5 Indicadores Sociais 

 

Para Baptista (2003) os problemas para a definição de um sistema de 

avaliação das questões sociais radicam na precariedade dos processos científicos e 

metodológicos de mensuração de dados sociais, na ausência de um referencial de 

estudos nas dimensões sociais, nas dificuldades em estabelecer relações entre 

indicadores de curto, médio e longo prazo e uma preocupação por resultados 

imediatos (BAPTISTA, 2003, p. 115-6) 

Valarelli (1999) define que: 

 

Em projetos sociais, indicadores são parâmetros qualificados e/ou 
quantificados que servem para detalhar em que medida os objetivos 
de um projeto foram alcançados, dentro de um prazo delimitado de 
tempo e numa localidade específica. Como o próprio nome sugere, 
são uma espécie de “marca” ou sinalizador, que busca expressar 
algum aspecto da realidade sob uma forma que possamos observá-lo 
ou mensurá-lo. (VALARELLI, 1999, p.1) 

 

Desta forma, os indicadores são ferramentas de monitoramento, avaliação e 

gestão de polítics públicas, podendo ser simples ou compostos. Enquanto o primeiro 

é autoexplicativo, o segundo reúne vários indicadores simples e resulta normalmente 

da média entre eles (CALDAS, KAYANO,2002). Para Siche et al (2007), índice é o 

resultado da utilização de indicadores como variáveis para interpretação da 

realidade. Um bom exemplo dessa afirmativa é o IDH, que reúne indicadores de 

renda, saúde e educação para demonstrar a realidade de determinada região. 

Nesse sentido, para o PBF, foi criado o Índice de Gestão Descentralizado –

IGD que é o parâmetro que o Governo Federal utiliza para, de um lado fornecer 

ajuda financeira aos estados e municípios para administração do CadÚnico e do 

PBF e, por outro lado, acompanhar e avaliar as ações dos gestores para melhor 

desempenho dos programas sociais. Esse índice pode ser estadual IGD-E e 

municipal IGD-M, sendo que para fins dete trabalho será utilizado sempre o IGD-M, 

uma vez que será analizada a atuação da gestão municipal dos municípios do NUC 

de Curitba. Para tanto, será abordado com maior profundidade em capitulo posterior. 
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Para que haja melhor aproveitamento dos dados e dos recursos disponíveis, 

o efetivo acompanhamento e avaliação sistemática dos resultados que permitirão 

aperfeiçoar ainda mais os processos de cadastramento, seleção, acompanhamento 

e pagamento de benefícios sociais, se faz necessário observar e praticar alguns 

princípios fundamentais da boa gestão, principalmente quando se trata de recursos 

públicos. Esses princípios estão convencionados nas boas práticas de Governança, 

conforme segue. 

1.2 GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

 

Partindo da premissa que os órgãos e entidades da administração pública 

devem incorporar os princípios fundamentais da Administração Federal que, 

segundo art. 6, do Decreto-Lei 200/1967, são o Planejamento, Coordenação, 

Descentralização, Delegação de Competência e Controle, faz-se necessária uma 

reflexão acerca dos princípios da Gestão Pública no Brasil.  Comparato (2011), 

destaca três destes princípios: republicano, que defende que o bem comum do povo 

está acima de qualquer interesse particular; democrático, somente o povo tem o 

poder de última instância; e Estado de Direito, ou seja, não pode haver poder sem 

controle. 

1.2.1 Princípios da Administração Pública 

 

A Constituição Federal (1988), determina no art. 37 que os princípios da 

administração pública, direta ou indireta, seja dos poderes da União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios são: 

 Legalidade: o administrador público sujeita-se à lei, no sentido de dever 

a ela conformar-se e atuar em perfeita consonância com o disposto no 

sistema jurídico; 

 Impessoalidade: o administrador público deve objetivar o interesse 

público não agindo para beneficiar ou prejudicar pessoas em particular. 

O patrimônio público é voltado à concretização do bem de todos e não 
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de grupos ou de algumas pessoas, sendo que os atos públicos não são 

praticados pelo servidor, e sim pela Administração a que ele pertence; 

 Moralidade: o administrador público, ao agir, deverá decidir não só 

entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o 

inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. A doutrina 

enfatiza que a noção de moral administrativa não está vinculada às 

convicções íntimas do agente público, mas sim à noção de atuação 

adequada e ética existente no grupo social; 

 Publicidade: a publicação em órgão oficial é requisito de eficácia dos 

atos administrativos que devam produzir efeitos externos ou impliquem 

oneração do patrimônio público. Ou seja, enquanto não for publicado o 

ato administrativo não produzirá efeitos. O princípio visa assegurar 

transparência na gestão pública e viabilizar a fiscalização das 

atividades administrativas pelo povo; 

 Eficiência: a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, 

perfeição e rendimento funcional. É exigida eficiência tanto da 

Administração Pública como um todo quanto de cada um dos seus 

agentes e tem por finalidade garantir a produção de resultados úteis, 

eficazes, racionais e econômicos. 

Ainda é acrescido no parágrafo 6 o Princípio da Responsabilidade 

Administrativa, o qual enfatiza que "As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (CF, Art 37, § 6). 

Qualquer instituição do setor público, assim como empresas do setor privado, 

deve buscar sempre a melhoria nos seus processos com vistas a gerar uma 

governança tal que reflita em todos os públicos envolvidos.  

1.2.2  Construção do conceito de Governança Pública 

O conceito de governança pública tem origem no termo governança 

corporativa, do Inglês corporate governance, que por sua vez originou-se do tripé 
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formado pelo Fundo LENS, pelo Relatório Cadbury e pelos principios OCDE, 

consolidado posteriormente num filtro básico do processo denominado Lei 

Sarbanes-Oxley (em referência a dosiê congressistas norte-americanos). 

Esta lei promoveu ampla regulação da vida corporativa fundamentada nas 

boas práticas de governança, baseado nos quatro valores: 

 Complaince – conformidade legal, obediência e cumprimento das Leis 

do país. Ex: adoção pelas corporações de um código de ética para 

seus principais executivos. Este código deve ser acessível ao público.  

 Accountability – prestação de contas responsável: o principal executivo 

(CEO) e o diretor financeiro (CFO) devem certificar-se que os relatórios 

periódicos previstos em lei são revisados e não existem falsas 

declarações ou omissões de fatos relevantes;  

 Disclosure – mais transparência: os registros contábeis devem ser 

acurados, os relatórios entregues nos prazos acordados e a divulgação 

com rapidez de informações complementares aos relatórios financeiros, 

inclusive com os ganhos dos CEOs;  

 Fairness – senso de justiça: equidade para com os acionistas 

minoritários contra transgressões de majoritários e gestores que não 

devem desfrutar de privilégios em relação às informações de 

investimentos, por exemplo. 

 

Oliveira acrescenta que esta Lei foi idealizada por dois congressistas norte-

americanos (Paul Sarbanes e Michael Oxley) como resposta às fraudes bilionárias 

no Mercado de capitais e era necessário resgatar a confiança, manter a liquidez e 

atrair novos investimentos ao Sistema financeiro e empresarial Americano, com duas 

preocupações primordiais: “rigor da atuação da auditoria e das fiscalizações doas 

atos das empresas; e punição, com severidade, dos atos fraudulentos praticados 

pelos administradores das empresas” (OLIVEIRA, 2015, p.15).  

Segundo a OCDE (1999), Governança é definida como o conjunto de 

relações entre a administração de uma empresa, seu conselho de administração, 

seus acionistas e outras partes interessadas (OCDE, 1999). Já Silveira define a 
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Governança Corporativa como “maneira pela qual as sociedades são dirigidas e 

controladas, incluindo suas regras explícitas e tácitas, com destaque para o 

relacionamento entre seus principais personagens: diretoria, conselho de 

administração e acionistas” (SILVEIRA, 2015, p.3) 

Oliveira amplia o conceito com esta definição: 

 

Governança Corporativa é o conjunto de práticas administrativas para 
otimizar o desempenho das empresas – com seus negócios, produtos 
e serviços – ao proteger, de maneira equitativa, todas as partes 
interessadas – acionistas, clientes, fornecedores, credores, 
funcionários, governos -, facilitando o acesso às informações básicas 
da empresa e melhorando o modelo de gestão. (OLIVEIRA, 2015, 
p.16) 

 

Resumidamente podemos descrever a Governança Corporativa como um 

conjunto de práticas administrativas que cuida das interações entre seu público 

interno e externo com objetivo de aumentar a sua eficiência, transparência e 

amplitude de Mercado.  

A governança pública adequa os princípios da governança corporativa ao 

setor público. Para tanto, são considerados os princípios da Disclosure - 

transparência, o qual diz respeito à divulgação de informações; Accountability, que 

diz respeito à responsabilidade do gestor prestar contas aos stakholders; 

Complaince - conformidade, referente ao cumprimento das leis, normas, 

regulamentos e determinações e; Fairness – senso de justiça ou equidade, 

referentes aos. Assim, como também enfatiza Matias-Pereira (2010), a governança 

pública está fundamentada nos estudos desenvolvidos no âmbito da ciência 

econômica e da ciência política. 

Rhodes (2005), defende que nos ultimos quinze anos muitas palavras e 

expressões têm sido empregadas para definir a reforma do setor público e uma 

delas é governança que, não raramente é usada como sinônimo de governo ou 

forma de governar. O autor faz uma distinção dos termos, enfatizando que governo 

diz respeito a atividade ou processo de governo; uma condição de norma 

estabelecida; a pessoa responsável por governar ou governadores e; a maneira, 

método ou sistema pelo qual se governa uma sociedade particular. Enquanto o 
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termo governança está relacionado à: estado mínimo; governança corporativa; 

gestão pública, boa governança; sistema sociocibernético; redes autoorganizadas. 

Slomsmki et al. (2010), afirma que o conceito de governança foi usado como 

base para o desenvolvimento da primeira estrutura de governança corporativa para o 

setor público, pelo Instituto Britânico de Finanças e Contabilidade Pública (Cifpa), em 

1995. Os autores defendem que a governança do Estado, assim como a corporativa, 

está estruturada nas contribuições da “Teoria da Firma” que propaga a maximização 

dos lucros das empresas como objetivo primordial e que para alcançá-lo é preciso 

incluir as atividades necessárias dentro da “firma” sempre que os custos de mercado 

forem maiores que os custos de usar a autoridade direta, “Teoria dos Contratos” 

oposta à absorção das atividades pela firma. Ao contrário, enfatiza o papel do 

contrato como veículo para a troca voluntária e, a “Teoria da Agência”, a qual 

evidencia que a separação entre proprietários e administradores cria uma relação de 

agência e os problemas da assimetria informacional entre o agente e o principal. O 

que pode gerar conflito de interesses. 

Slomsmki et al. (2008), appud Cezare (2009), após apresentar quadro com 

várias definições de governança pública, conclui que: 

 

De maneira geral, o papel da governança na gestão pública é de 
oferecer um conjunto de princípios e elementos comuns, adaptado à 
realidade de cada país, que considere aspectos relacionados à 
liderança, integridade, compromisso, responsabilidade, integração e 
transparência, com o objetivo de maximizar o bem-estar da sociedade. 
(CEZARE, 2010, p. 47) 

 

Peters et al. (2005), enfatiza a ideia de governança como nova maneira de 

pensar sobre as capacidades estatais e as relações entre Estado e sociedade. Que 

as Nações Unidas junto com o Fundo Monetário Internacional - FMI e o Banco 

Mundial têm trabalhado numa campanha em grande escala para promover a “boa 

governança” como novo objetivo da reforma do Terceiro Mundo. 

Os autores consideram que a crise financeira do Estado, mudanças 

ideológicas perante o Mercado, a globalização, a ineficiência do Estado e o 

surgimento da nova gestão pública têm atraído o interesse pela governança e a 
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revolução da gestão na produção e prestação de serviços públicos. Tais fatores são 

resumidos na expressão “nova gestão pública” que, segundo seus partidários, tem 

como premissa que as organizações públicas sejam geridas da mesma maneira que 

as organizações do setor privado, isso devido à ineficiência do Estado, a burocracia 

e rigidez que tradicionalmente caracterizaram o setor público. 

1.2.3 Princípios de governança no setor público 

 

Na perspectiva da economia Política a governança tem sido abordada como 

intercâmbio público-privado, colocando o Estado no papel de representante dos 

interesses coletivos exercendo função de facilitador e coordenador da governança. 

Nesse sentido, destaca-se no setor público os seguintes referenciais: 

 

 Good governance in the public sector (IFAC): a Federação Internacional de 

Contadores IFAC (2013), defende que a boa governança no setor público 

possibilita assegurar que as entidades ajam no interesse público em todos os 

momentos e isso requer: compromisso forte com a integridade, valores éticos 

e cumprimento das Leis, mantendo o engajamento aberto e abrangente com 

as partes interessadas.  Para tanto, torna-se necessário defefinir resultados 

em termos de benefícios econômicos, sociais e ambientais sustentáveis; 

determinar as intervenções necessárias para aperfeiçoar a consecução dos 

resultados pretendidos;  desenvolver a capacidade da entidade e o potencial 

dos líderes e indivíduos que a compõem;  gerir os riscos e o desempenho por 

meio de controle interno robusto e forte gestão das finanças públicas e; 

implantar boas práticas de transparência e relatórios para entregar uma 

prestação de contas efetiva. 

 

 Lei Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), juntamente com a Lei da 

Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010): estabelecem mecanismos de 

controle, sanção e inelegibilidade com o objetivo de proteger e garantir a 
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probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato e nos 

exercícios de cargos públicos; 

 

 Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 

Federal (Decreto 1.171/1994): é um manual de conduta para todos os 

servidores públicos do Brasil, ressaltando as principais regras, deveres e 

vedações dos servidores públicos, bem como das comissões de ética. Ou 

seja, é a instituição de um sistema de gestão da ética do poder executivo 

federal. 

 

 Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000): estabelece Normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Tem 

como escopo a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante 

o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 

obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração 

de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada 

e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 

concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

 

 Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública, 

2005): instituído pelo Decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro de 2005 e é o 

resultado da evolução histórica de diversas iniciativas do Governo Federal 

para a promoção da gestão pública de excelência, visando a contribuir para a 

qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o aumento da 

competitividade do País. O programa tem como principais características o 

fato de ser essencialmente público – orientado ao cidadão e respeitando os 

princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência, tem como princípios fundamentais a excelência 

dirigida ao cidadão; gestão participativa; gestão baseada em processos e 

informação; valorização das pessoas; visão de futuro; aprendizado 
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organizacional; agilidade; foco em resultados; inovação e controle social. É 

reconhecido como um programa contemporâneo – alinhado ao estado-da-arte 

da gestão –, voltado para a disposição de resultados para a sociedade – com 

impactos na melhoria da qualidade de vida e na geração do bem comum – 

federativo – com aplicação a toda a administração pública, em todos os 

poderes e esferas do governo. 

 

 Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011): possibilita regular o acesso de 

todos os interessados à informações dos órgãos públicos integrantes da 

administração direta e indireta de todos os Poderes da União, garantindo 

expressamente o direito à publicidade e à transparência dos atos de gestão. 

 

 Lei anti corrupção: dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira tem-se que esta guarda relação direta com a 

necessidade de implantação de mecanismos de governança, gestão de riscos 

e controles por parte das empresas. 

 

 Referencial Básico de Governança Aplicável à Órgãos e Entidades da 

Administração Pública (TCU): documento que reúne e organiza boas práticas 

de governança pública que, se bem observadas, podem incrementar o 

desempenho de órgãos e entidades públicas. Para o TCU, governança no 

setor público é definida como um conjunto de mecanismos de liderança, 

estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a 

gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços 

de interesse da sociedade (BRASIL. TCU, 2014). 

 

Para fins desta pesquisa serão utilizados os princípios de Governança local 

propostos por Bovaird e Loffler (2003) “Evaluating the Quality of Public Governance: 

Indicators, Models and Methodogies”, sintetizados por Cezare (2009), considerando 
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que esse compêndio compreende os dez princípios fundamentais para medir a 

governança pública, a saber: 

1. Engajamento Social: é necessário que os cidadãos representem de fato os 

interesses da comunidade, a sociedade civil organizada deve participar desde 

a formulação de estratégias até a sua implementação; 

2. Transparência: na divulgação e na prestação de contas sobre a gestão do 

PBF no município, numa linguagem de fácil compreensão e que possibilite o 

monitoramento, avaliação e auditoria; 

3. Prestação de contas: consiste em reconhecer e assumir a responsabilidade e 

transparência nos impactos do PBF na comunidade local, num período 

definido e estar disponível para responder sobre o desempenho;  

4. Igualdade e inclusão social como gênero, ética, idade, religião: a gestão do 

PBF deve garantir equidade e inclusão de todos os grupos e realidades 

sociais; 

5. Comportamento honesto e ético: o processo de governança se aperfeiçoa 

quando guiado por valores éticos que garantam confiança e ausência de 

qualquer tipo de corrupção; 

6. Equidade: toda a população deve ter acesso aos recursos oferecidos pelo 

PBF para a melhoria da qualidade de vida e quebrar o ciclo intergeracional de 

pobreza; 

7. Capacidade para competir no ambiente global: a cidade deve exercer 

influência em nível regional e estadual, afetando positivamente nos índices de 

avaliação usados para avaliar o PBF; 

8. Capacidade para trabalhar efetivamente em parceria: devem ser valorizadas 

iniciativas para trabalhar em parceria objetivando eficiência e eficácia nas 

ações; 

9. Sustentabilidade: o objetivo é combinar eficiência econômica, justiça social e 

equilíbrio ambiental como premissa da construção de uma sociedade solidária 

e justa; 
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10.  Respeito pelas leis: todas as decisões devem ser tomadas observando os 

princípios do direito administrativo e as leis e regulamentos específicos do 

PBF; 

 

Verifica-se que existe um arcabouso robusto de legislação referente ao 

serviço público, porém, como destaca Matias-Pereira (2010), o desenvolvimento de 

tecnologias públicas e privadas existentes, destinadas a melhorar a qualidade do 

serviço público, por si só, não vem se mostrando suficiente para institucionalizar 

esse esforço. Para buscar a melhoria dos serviços públicos necessária vontade 

política. 

O autor reconhece que “o Estado está buscando aperfeiçoar a sua 

organização estatal, para atuar de forma inteligente, capaz de mediar e induzir 

adequadamente à estratégia de desenvolvimento sustentável e à integração 

econômica” (MATIAS-PEREIRA, 2010, p. 130). Porém, apesar dos esforços, é 

necessário a união das forças do setor público, privado e o terceiro setor para que 

haja a consolidação e institucionalização do processo de governança pública no 

país, sem esquecer da participação da população nas instâncias de fiscalização e 

controle. Aí sim, ter-se-a um panorama favorável à efetiva institucionalização de 

governança pública no Brasil. 

É a partir dessa perspectiva que a presente pesquisa pretende identificar 

como os princípios da governança pública influenciam as ações dos gestores 

municipais do PBF e para melhor compreendê-lo, segue apresentação e principais 

considerações sobre o mesmo.  
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1.3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 O Programa Bolsa Família - PBF surgiu da unificação dos programas de 

transferência de renda do governo federal: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-

Gás, Cartão Alimentação, além do Cadastro Único. A sua gestão conjuga esforços 

dos três níveis do governo com uma rede intergovernamental responsável pela 

implementação, viabilizando uma estrutura de coordenação articulada com 

diferentes políticas sociais, de modo a respeitar a autonomia dos entes federados e 

a interdependência entre eles. (LICIO, 2011) 

O PBF tem como objetivo contribuir para a inclusão social de milhões de 

famílias brasileiras, com alivio imediato de sua situação de pobreza e da fome e 

contribuir para interrupção do ciclo intergeracional da pobreza. Para poder cumprir 

essa meta foi necessário, em 2003, unificar os programas setoriais de transferência 

de renda existente e consolidar os dados e gestão do Bolsa Família no Cadastro 

Único para Programas Sociais (CadÚnico) e criar uma estratégia federativa de 

gestão, integrando ao mesmo tempo, as políticas de educação, saúde e assistência 

social (CAMPELO, 2013). Surgiu como parte integrante de uma estratégia integrada 

de inclusão social e de desenvolvimento econômico, conforme afirma Campelo: 

 

O Bolsa Família tinha como objetivo contribuir para a inclusão social 
de milhões de famílias premidas pela miséria, com alívio imediato de 
sua situação de pobreza e da fome. Além disso, também almejava 
estimular um melhor atendimento do público-alvo pelos serviços de 
saúde e ajudar a superar indicadores ainda dramáticos, que marcavam 
as trajetórias educacionais de crianças mais pobres. (CAMPELO, 
2013, p.15) 

 

O PBF prevê um modelo de gestão participativo na sua forma de 

administração. Segundo Maranaldo a Administração participativa: 

 

É o conjunto harmônico de sistemas, condições organizacionais e 
comportamentos gerenciais que provocam e incentivam a participação 
de todos no processo de administrar os três recursos gerenciais 
(Capital, Informação e Recursos Humanos), obtendo, através dessa 
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participação, o total comprometimento com os resultados, medidos 
com eficiência, eficácia e qualidade. (PEREIRA, 2007, p. 14) 

 

Logo, a gestão descentralizada permite que União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios compartilhem entre si os processos de tomadas de decisão do Bolsa 

Família, criando bases de cooperação para o combate à pobreza e à exclusão social 

previstas na Constituição Federal. Desta forma, os atores envolvidos no processo 

conjugam, ou seja, pactuam o desafio de conduzir a implementação dessa política 

de transferência direta de renda com condicionalidades, sendo parceiros efetivos, 

corresponsáveis pela implementação e controle do Cadastro Único e dos programas 

sociais que o utilizam. 

Como podemos observar a seguir, é possível identificar que os programas de 

transferência de renda no Brasil seguiram a lógica da gestão empresarial, na medida 

que o capitalismo cresceu no Brasil e aumentou o distanciamento das classes 

sociais. O processo de desenvolvimento econômico foi acompanhado de aumento 

da demanda por políticas públicas que assistissem a população mais carente o que 

exigiu do governo a ampliação da rede de serviços sociais e posteriormente um 

aparato legal que garantisse os direitos dessa população.  

Com base nos trabalhos de SOUTO MAIOR (2015) e PEREIRA (2007), é 

possível traçar a evolução dos Programas de Transferência de Renda no Brasil, 

marcada por carcterísticas específicas de acordo com as Eras Empresariais. Por 

exemplo, em 1930, era da produção em massa, quando o Brasil vivia um processo 

de desenvolvimento econômico, saindo de um modelo de desenvolvimento agro-

exportador para o modelo urbano-industrial, deflagrou o desenvolvimento de um 

Sistema de Proteção Social que fosse capaz de garantir as condições mínimas de 

vida para a população de baixa renda.  

Em 1970, já na era da Qualidade, marcada pelo contexto da ditadura militar, 

houve a ampliação dos Programas e Serviços Sociais, o que contribuiu para dar 

sensação de minimizar a forte repressão sobre a classe trabalhadora e sobre os 

setores populares. Já em 1980, o marco social foram o fortalecimento dos 

movimentos sociais, da democracia e do sindicalismo, buscando rearticulação 

política, universalização dos direitos sociais culminando com a Constituição Federal 
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de 1988. (Consolidação da Previdência Social, da Política de Saúde e da Política de 

Assistência Social).   

Em 1990, já na era da Competitividade, houve o início dos debates sobre 

Programas de Transferência de Renda com a aprovação do Projeto de Lei do 

Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM) que culminou, em 2004, na 

criação do Programa Bolsa Família, apresentado como programa de transferência 

de renda com condicionalidades que beneficia famílias em situação e de pobreza e 

extrema pobreza. 

Para Silva e Silva, os Programas de Transferência de Renda no Brasil: 

 

(...) são marcados, por grandes inovações: a implementação 
descentralizada desses programas; a transferência monetária direta 
para os beneficiários; a admissão da Família enquanto unidade de 
atenção social; a unificação dos programas; a proposta de articulação 
de políticas estruturantes e a obrigatoriedade do cumprimento de 
condicionalidades por parte dos beneficiários, o que imprimiu ao 
Sistema Brasileiro de Proteção Social novo padrão. Novo conteúdo, 
nova dinâmica, mas também novos desafios (...). (SILVA e SILVA, 
2006, p.28) 

 

O PBF prioriza famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, com 

renda mensal per capita de até R$154,00, para o recebimento da transferência 

monetária por meio da sua inclusão na base de dados do Cadastro Único, contando 

com 5 tipos de benefícios: Benefício Básico, destinado a famílias com renda per 

capta inferior a R$77,00 ; Variável a criança, Variável vinculado ao Adolescente em 

idade escolar; à gestante e nutriz, no valor de R$35,00, sendo no máximo 5 por 

família; o Benefício Variável Jovem – BVJ, no valor de R$ 42,00, podendo ser no 

máximo 2 por família e o Benefício de Superação da Extrema Pobreza - BSP, 

destinado às famílias que mesmo com os benefícios anteriores, divididos pelo 

número de integramtes da família, ainda se encontrar abaixo da linha da extrema 

pobreza definida pelas Nações Unidas, que hoje representa R$ 77,00. Esse 

benefício será equivalente à soma necessária para que a renda percapita da família 

supere a linha da extrema pobreza. 
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Segundo o MDS (2013), a pobreza tem muitas causas e por isso o PBF se 

estrutura em três dimensões: 1ª) Transferência direta de renda às famílias, visando o 

alívio imediato da pobreza; 2ª) Condicionalidades, focado na ampliação do acesso 

aos serviços públicos nas áreas de saúde, educação e assistência social e, 3ª) 

Ações complementares, buscando a promoção das famílias e apoio à superação da 

situação de vulnerabilidade e pobreza. 

Ao completar 12 anos o PBF passou por várias etapas e, apesar das 

dificuldades, gerou resultados positivos nas áreas que o programa atua, conforme 

veremos a seguir.  

 

1.3.1 12 Anos do Programa Bolsa Família  

 

O período 2003 a 2004 marca o período inicial do programa, com a migração 

das famílias já beneficiárias e nas primeiras concessões de benefícios para famílias 

que ainda não recebiam transferência de renda. Neste período inicia a construção 

do Cadastro Único, com registros migrados do Bolsa Escola mas com dados 

incompletos. 

Segundo Relatório de informações consolidadas do MDS, atualmente o 

CadÚnico conta com 27.884.336 Famílias inscritos, sendo que 13.940.270 são 

beneficiários do Bolsa Família e recebem em média R$ 149,76, o que totaliza 

R$ 2.087.755.338 em investimentos em Abril de 2014. 

O desenvolvimento e gestão do Cadastro Único, instrumento que permite o 

acesso aos programas sociais nas três esferas do governo, é de responsabilidade 

da Caixa Econômica Federal, principal agente de políticas públicas do Estado que 

tem como missão atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável 

do país como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira 

estratégica do estado brasileiro.   

A CAIXA, em parceria com o MDS, atua no treinamento e capacitação dos 

agentes de cadastramento dos municípios, desenvolve e fornece os aplicativos de 

entrada e transmissão de dados, e os formulários relativos ao cadastramento único 

que pode também ser utilizado pelos governos estaduais e municipais para obter o 
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diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas, possibilitando o 

desenvolvimento de políticas públicas, bem como para realização de pesquisas 

científicas.  

Isso só é possível devido à visão sistêmica dos aparatos sociais que com a 

unificação dos programas existentes, hoje configurado no Programa Bolsa Família, 

incorporou o modelo contemporâneo de gestão participativa, no qual há a 

participação de todos os envolvidos nos processos, que por sua vez são 

padronizados, e as responsabilidades e resultados também são compartilhados, 

conforme veremos nessa pesquisa. 

O período de 2005 a 2006 foi marcado pela institucionalização do papel dos 

entes federados na gestão do programa, com assinatura de todos os munícipios 

brasileiros e a criação do Índice de Gestão Descentralizada - IGD. Com a articulação 

entre MDS e os Municípios, o percentual de cadastros válidos no CadÚnico saltou 

de 31% para 92% em outubro de 2006, atendendo a sua meta inicial de atendimento 

de cerca de 11 milhões de famílias beneficiárias.  

No biênio 2007 a 2008, foram adotadas mudanças no desenho do programa 

como a adoção da regra de permanência e a criação do benefício variável vinculado 

ao adolescente, e a validação de dados do CadÚnico com os outros sistemas 

administrativos federais. 

De 2009 a 2010, teve início o procedimento de revisão cadastral das famílias 

beneficiárias, tendo o PBF no final do ano 2010 alcançado praticamente a 13 

milhões de famílias. 

Entre 2009 e 2013, foram capacitados quase 30 mil entrevistadores do 

CadÚnico em todos os municípios do país. Em 2013, o CadÚnico contava com 25 

milhões de famílias cadastradas, 23 milhões com renda declarada de até meio 

salário mínimo per capita e com 13,8 famílias beneficiárias do Bolsa Família. 

(PAIVA, et al. 2013, p.28-31). 

Em março de 2013, havia no PBF 13.872.243 famílias e 49.637.552 pessoas 

as quais receberam naquele mês um benefício médio de R$149,71, correspondendo 

a um 26% da população brasileira considerando o censo do ano 2010. Estas 

famílias eram compostas, em média, por 3,6 pessoas, a maior parte dessas famílias 
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(50,2%) residia na região Nordeste do país, seguida pela região Sudeste, com 

25,4%. As duas regiões juntas são responsáveis por três quartos das famílias do 

PBF, segundo informações da folha de pagamento do PBF do SENARC/MDS. 

(CAMARGO, 2013) 

De maneira geral, os trabalhadores ocupados no setor informal são mais 

sensíveis aos Programas de Transferência de Renda Condicionada - PTRC do que 

aqueles que possuem direitos trabalhistas em atividades menos precárias, e 

também, são eficazes em reduzir a oferta de trabalho das crianças, reduzindo 

também o número de crianças que não estudem e não trabalham. 

Os estudos elaborados por Oliveira (2013) sobre os PTRC e mercado de 

trabalho aponta que, se for possível extrair uma grande conclusão dos seus estudos, 

essa seria: 

 

Os PTRCs possuem impacto pequeno sobre o mercado de trabalho, e 
que alguns destes impactos, como a redução de jornada de trabalho 
das mães e o aumento na probabilidade de trabalho para certos 
grupos, são positivos. Do ponto de vista das Políticas Públicas, pode-
se afirmar, com muito embasamento, que não existe constatação 
empírica que sustente a hipótese de que haveria um efeito renda 
maior do que um efeito substituição (fenômeno que recebeu a alcunha 
de “efeito preguiça”), no caso destes programas. (OLIVEIRA, 2013, p. 
356) 

 

Uma das inovações do PBF foi a proposta de aliar, por um lado, o alívio da 

pobreza no curto prazo, através da transferência de renda, e por outro, o combate a 

sua transmissão intergeracional por meio do cumprimento das condicionalidades, 

que possibilitam melhor qualificação das crianças e jovens, melhoria na qualidade de 

vida dos beneficiários o que pode gerar novas perspectivas de vida. 

A mais conhecida condicionalidade do PBF é o Programa de 

Acompanhamento de Frequência Escolar de Crianças e Jovens em Vulnerabilidade, 

que tem a escolarização como importante estratégia de superação de 

vulnerabilidade social. O programa exige a frequência escolar das crianças superior 

a 85% das aulas e instituiu um sistema de acompanhamento alimentado pelos 

municípios e transmitido ao governo federal, para que se apliquem advertências e 
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sanções no caso de descumprimento. O acompanhamento da frequência escolar do 

PBF é realizado bimestralmente, em cinco períodos ao longo do ano, desde 

fevereiro até novembro. Segundo MEDEIROS (2007), este ponto é uma inovação, já 

que pela legislação a frequência escolar estava limitada a 75% de presença e o 

controle competia aos estabelecimentos de ensino.   

Segundo a avaliação de impacto do Centro de Desenvolvimento e 

Planejamento Regional – CEDEPLAR, do ano 2006, as crianças atendidas pelo PBF 

têm menor probabilidade de faltar um dia de aula em comparação com crianças em 

domicílios similares que não recebem o benefício, além do risco de abandonarem a 

escola também diminuir. (MEDEIROS, 2007) 

Cravero e Ximenes também confirmam os que indicadores apresentados até 

o momento são muito positivos: 

 

As taxas de abandono escolar são menores para estudantes do PBF 
contra os demais da rede pública nos anos iniciais e finais do ensino 
fundamental, bem como (e especialmente) no ensino médio. Quanto 
às taxas de aprovação, os resultados melhoram progressivamente 
para os estudantes do PBF ao se considerar a passagem dos anos 
iniciais para os anos finais do ensino fundamental e, especialmente no 
ensino médio, acontece a virada do resultado a favor dos estudantes 
do PBF contra os demais na rede pública. 
(CRAVERO e XIMENES, 2013, p.120). 

 

O direito à saúde para todos os cidadãos brasileiros, definido pela 

Constituição Brasileira de 1988 (CF/88), foi materializado pela instituição do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da Saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes. Assim sendo, a saúde é direito de todo cidadão e dever 

do Estado. 

Nesse sentido, as condicionalidades são compromissos assumidos pelas 

famílias beneficiárias que tenham em sua composição crianças menores de 7 anos 

e/ou gestantes. As atribuições do Ministério de Saúde -MS, compartilhadas com as 

esferas estaduais e municipais do SUS, são a oferta dos serviços de 

acompanhamento da vacinação e da vigilância nutricional de crianças menores de 7 
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anos, bem com a assistência ao pré-natal de gestantes e ao puerpério, mas as 

ações devem ser direcionadas para todo o grupo familiar e não para os integrantes 

em forma isolada. (MAGALHÃES, 2013) 

No acompanhamento das condicionalidades são observados avanços 

importantes: 

 

Somente em 2012, foram acompanhados pelas equipes de atenção 
básica do SUS cerca de 8,6 milhões de famílias e 18,7 milhões de 
beneficiários, sendo 5,1 milhões de crianças, 13,8 milhões de 
mulheres e aproximadamente 165 mil gestantes... Das crianças 
acompanhadas na segunda vigência de 2012, cerca de 99,2% 
encontravam-se com calendário de vacinação em dia, e 81% tiveram 
estado nutricional avaliado. Das gestantes localizadas e 
acompanhadas pelas equipes de saúde, cerca de 99% estavam com 
pré-natal em dia, e 80% tiveram estado nutricional avaliado. 
(MAGALHÃES, 2013, p.103-104) 
 
 

Como elemento de governança mais robusto, o Contrato Organizativo de 

Ação Pública do SUS - COAP, ressalta o compromisso entre gestores para organizar 

de maneira compartilhada as ações e os serviços na Região de Saúde, traz o 

acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF como uma das 

prioridades da diretriz 1, de garantia do acesso da população a serviços de 

qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades 

de saúde, mediante aprimoramento da política da política de atenção básica e da 

atenção especializada (Brasil, 2012). No planejamento estratégico do Ministério de 

Saúde, o acompanhamento das condicionalidades ganha destaque com o 

cumprimento do objetivo estratégico 16 cuja finalidade é “contribuir para erradicar a 

extrema pobreza no país”. 

No Manual de Gestão do PBF (BRASIL MDS, 2013, p. 42-45, 106) estão 

descritos os sistemas de apoio à gestão descentralizada do programa, sendo estes: 

O Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família - SIGPBF, acessado via 

internet é a ferramenta indispensável para gestão do Programa e do 

Cadastro Único, disponibilizando os dados atualizados das equipes que 

participam da gestão do PBF nas três esferas de governo e como 

instrumento de apoio a gestão para tornar mais ágil a comunicação. 
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O Sistema de Cadastro Único - CadÚnico contempla os dados das famílias 

de baixa renda cadastradas pelas equipes municipais, o PBF seleciona de forma 

automática e impessoal as famílias com perfil do Programa e para isso, a 

atualização de dados é fundamental. 

O Sistema de Gestão de Benefícios - SIBEC é o responsável pela 

operacionalização das atividades de gestão de benefícios, permitindo consultas, 

bloqueios, desbloqueios, cancelamentos e a reversão de cancelamentos, entre 

outras funções. 

O Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do PBF registra uma 

das condicionalidades do PBF, a frequência escolar de crianças e jovens entre 6 e 

17 anos integrantes das famílias que participam do programa. 

O Sistema de Gestão do PBF na Saúde registra a condicionalidade 

relacionada á área de saúde para crianças menores de sete anos e mulheres entre 

14 e 44 anos, bem como gestantes e nutrizes, sendo de responsabilidade do 

Ministério da Saúde.  

O Sistema de Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro 

Único – CECAD é uma ferramenta desenvolvida pelo MDS para subsidiar ações de 

gestores estaduais e municipais no planejamento e implementação de políticas 

públicas voltadas para as famílias de baixa renda. 

O Sistema de Condicionalidades – SICON integra e consolida as 

informações do acompanhamento das áreas de saúde, de educação e assistência 

social. 

 Na tentativa de manter uma comunicação mais efetiva com os entes 

federados, além dos informes aos estados e municípios, informações e legislações 

disponíveis no site, o MDS mantém um canal aberto não só com os gestores, mas 

também com qualquer pessoa que tiver interesse em receber informações sobre o 

PBF. Basta encaminhar e-mail solicitando cadastramento e, a cada vez que houver 

alguma situação nova sobre o programa, o MDS encaminha o informe chamado 

Bolsa Família Informa, facilitando assim a atualização das informações, bem como 

disponibiliza um 0800 para esclarecimento de dúvidas sobre gestão, denúncias e 

elogios. Já para os assuntos referentes a operacionalização do SIBEC e CadÚnico o 
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0800 é de responsabilidade da Caixa, uma vez que esta é o fornecedora destes 

sistemas. 

 Diante dos avanços e desafios do PBF se faz necessária a medição constante 

dos resultados obtidos até o momento, bem como a integração com outras políticas 

e programas com foco na terceira dimensão do PBF que são as ações 

complementares. Nesse sentido, apresenta-se a seguir a complementariedade do 

PBF com outros programas. 

 

1.3.2 Integração com outros programas 

 

O PBF integra e articula várias políticas sociais a fim de estimular o 

desenvolvimento das famílias, contribuindo para elas superarem a situação de 

vulnerabilidade e de pobreza. 

Segundo o MDS, desde 2011, o Bolsa Família faz parte do Plano Brasil Sem 

Miséria, que reuniu diversas iniciativas para permitir que as famílias deixassem a 

extrema pobreza, com efetivo acesso a direitos básicos e a oportunidades de 

trabalho e de empreendedorismo. 

A gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou seja, tanto a União, quanto 

os estados, o Distrito Federal e os municípios têm atribuições em sua execução. Em 

nível federal, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) é o 

responsável pelo Programa, e a Caixa Econômica Federal é o agente que executa 

os pagamentos.  

O modelo de transferência de renda adotadao pelo PBF unifica esforços de 

gestão de várias áreas, uma vez que está pautado no princípio da condicionalidade 

por parte do beneficiário, ou seja, depende de contrapartida nas áreas de Saúde, 

exigindo acompanhamento de crianças, gestantes e idosos na rede pública de 

saúde; Educação, acompanhamento bimensal com frequência de no mínimo 85% 

das aulas no ensino Fundamental e 75% no Ensino Médio e; Assistência Social que 

garante o acompanhamento social das famílias que deixaram de cumprir as 

condicionalidades ou ainda que necessitem de outros encaminhamentos. 
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Na interface com a área de trabalho e renda, o PBF está alinhado ao 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. Segundo a 

Lei 12.513/20111, que institui o Pronatec, o programa tem por finalidade a ampliação 

da oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e 

ações de assistência técnica e financeira. Os principais objetivos são: I - expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de 

nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional; II - fomentar e apoiar a expansão da rede 

física de atendimento da educação profissional e tecnológica; III - contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação com a 

educação profissional; IV - ampliar as oportunidades educacionais dos 

trabalhadores, por meio do incremento da formação e qualificação profissional; V - 

estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica. 

A prioridade do Pronatec é para estudantes do ensino médio da rede pública; 

trabalhadores; beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e 

estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública 

ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. Os recursos para 

financiamento do programa são do Ministério da Educação, do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), do Sistema S e do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). 

Outra interface nessa área é Programa de crédito Microcrédito do Governo 

Federal. Criado para fomentar o empreendedorismo, é destinado prioritariariamente 

à famílias de baixa renda. Os recursos disponíveis podem ser usados como capital 

de giro, para abertura ou expansão do negócio, equilíbrio de caixa, entre outras. As 

principais vantagens são que os pagamentos são facilitados, muitas vezes com 

períodos de carência, baixas tarifas e fácil acesso através de instituições financeiras 

que, atendendo a Lei 10.735/03, são obrigadas a aplicar em operações de 

microcrédito o equivalente a 2% dos saldos dos depósitos à vista, no mínimo. 

Também na área de Habitação há evidências que os beneficiários do PBF 

são contemplados também pelo Programa Minha Casa Minha Vida, também do 
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Governo federal. Segundo pesquisa nacional, encomendada pela Caixa Econômica 

e realizada pelo Instituto Ipobe, no final de 2012, cerca de metade dos beneficiários 

do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV são também usuários dos programas 

sociais do governo federal como o Bolsa Família (BF). O percentual de pessoas 

atendidas simultaneamente pelos dois programas é maior nas regiões norte (68%) e 

Nordeste (60%). No Centro-Oeste, 42% dos atendidos pelo Minha Casa Minha Vida 

têm o Bolsa família. Já na região Sul, 41% e na Sudeste, 36%. 

Segundo a CAIXA, a pesquisa mostrou ainda que 80% das famílias com 

renda até R$ 300 e que têm imóvel adquirido pelo MCMV são usuários do PBF. 

Outra constatação é que o PBF também é pago para 74% das famílias que recebem 

entre R$ 300 até R$ 599, 57% das que estão nas faixas entre R$ 600 e R$ 622, 

44% com mais de R$ 622 até R$ 1.244 e 36% das famílias que recebem acima de 

R$ 1.245. 

Através do CadÚnico, o Governo Federal, Estados e municípios podem 

elaborar políticas e programas sociais voltados especificamente para atender a 

população de baixa renda ou ainda minorias como os quilombolas, indígenas ou 

moradores de rua que são considerados prioritários para o PBF. 

Os resultados apontados indicam que o PBF vai além da transferência direta 

de renda à população carente. Ele possibilita que este público tenha acesso também 

à outras políticas públicas de educação, saúde, habitação, assistência social, entre 

outras que podem ser elaboradas a partir do grande banco de dados nacional da 

população de baixa renda que é o CadÚnico. 

Para que os esforços e consequentes resultados sejam alcançados é 

primordial o acompanhamento e avaliação constante da gestão dos programas. No 

caso do PBF, segue apresentação do mecanismo utilizado para esse fim.  

 

1.3.3 Índice de Gestão Descentralizada Municipal – IGD-M 

 

O Índice de Gestão Descentralizada Municipal – IGD-M é um instrumento de 

promoção e fortalecimento da gestão intersetorial do PBF e corresponde a uma 

forma de aferir a cobertura cadastral e a qualidade da gestão do CadÚnico e a 
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qualidade e integridade das informações sobre o acompanhamento das 

condicionalidades das áreas de educação, saúde e assistência social. O IGD-M 

contribui para que os municípios, estados e o Distrito Federal busquem aprimorar de 

forma continua a gestão do PBF e do Cadastro Único, executando com a qualidade 

e eficiência as ações expressas no Decreto Nº 5.209/2004. (MDS, 2012, p.12-13). 

 Esse índice, que varia de zero a um, serve para medir a qualidade das ações 

empreendidas, refletindo o desempenho de cada gestão municipal, como para 

incentivá-las à obtenção de resultados qualitativos e também de compor a base de 

cálculo do montante de recursos que cada uma deve receber a título de apoio 

financeiro. 

Segundo a Portaria 360, do MDS, o IGD leva em conta a eficiência na gestão 

do Programa, é composto pela média aritmética da Taxa de Acompanhamento de 

Frequência Escolar - TAFE, Taxa de Acompanhamento de Agenda de Saúde - TAAS, 

Taxa de Atualização Cadastral - TAA, Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros – 

TCQC e também considera a adesão ao Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS, a comprovação de gastos pelo Fundo Municipal de Assistência Social - 

FMAS e a aprovação de comprovação de gastos pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social - CMAS. O resultado desta equação é utilizado pelo MDS para o 

repasse de recursos para aperfeiçoar as ações de gestão dos estados e dos 

municípios. 

Vale ressaltar que o IGD-M seria um direito adquirido pelos municípios que 

atingirem índices mínimos, estabelecidos na legislação vigente, Decreto nº 5.209, de 

17 de setembro de 2004 e na Portaria GM/MDS nº 754, de 20 de outubro de 2010, 

que determina, por exemplo, que a Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros – 

TCQC, que é a divisão do número de cadastros válidos de famílias com perfil 

CadÚnico, no município, pela quantidade de famílias estimadas como público-alvo 

da CadÚnico no município, segundo o último censo do IBGE (2010). Isso implica 

afirmar que não resolve incluir qualquer família, tem que atender os requisitos do 

CadÚnico ou do Programa Bolsa Família. 

Buscando o aprimoramento dos processos da gestão descentralizada, o MDS 

desenvolveu o Plano de Acompanhamento da Qualidade da Gestão Municipal. Com 
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base no IGD, alguns municípios têm sido selecionados para receber visita técnica 

multidisciplinar com acompanhamento da respectiva coordenação estadual com o 

objetivo de diagnosticar possíveis problemas de gestão municipal e propor soluções 

que podem ser utilizadas por todos os municípios que compartilham de problemas 

de gestão semelhantes.  O resultado geral é a melhoraria na qualidade da gestão, 

proporcionando mais recursos do IGD para serem reaplicados pelo município nos 

processos de gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único.  

Assim, é possível arguir que a efetividade do Programa, enquanto instrumento 

de uma política de enfrentamento à pobreza foi possibilitada pela forma de gestão 

adotada, ou seja, definição de critérios claros, sistemas de informações 

compartilhados, administração subsidiada de acordo com o cumprimento de metas 

(IGD), que é um instrumento efetivo que mede a qualidade de gestão do Bolsa 

Família em níveis estadual e municipal.  

O IGD foi criado pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SENARC 

é um indicador sintético, objetivo e transparente que associa a fórmula de repasse 

com monitoramento e incentivo à boa prática da gestão local do PBF.  

Desde 2006, o MDS já transferiu aproximadamente R$2,5 bilhões aos 

municípios utilizando o IGD como ferramenta, conforme demonstra quadro 

apresentado pela SENARC: 

 

QUADRO 3: DEMONSTRATIVO IGD-M 
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Fonte: Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada – CGAGD/DEOP/SENARC 

 

O IGD-M é um instrumento de promoção e fortalecimento da gestão 

intersetorial do PBF, funciona como um índice com variáveis de zero a um, como 

resultados de uma fórmula matemática: 

 
IGD- M = Fator I  x  Fator II  x  Fator III  x  Fator IV 

 
Fator I é o Fator de Operação: corresponde à média aritmética simples das 

seguintes variáveis 
 
Fator I =  TCQC + TAC + TAFE + TAAS 

4 
Onde: 

 TCQC - Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros, calculada 

pela divisão do número de cadastros válidos de famílias com perfil 

Cadastro Único, no município, pela quantidade de famílias estimadas 

como público alvo do Cadastro Único no Município. 

 TAC - Taxa de Atualização Cadastral, calculada pela divisão do 

número de cadastros válidos de famílias com perfil Cadastro Único no 
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município atualizados nos últimos dois anos, pelo número de famílias...  

Atualizada pelas Portarias GM/MDS nº 319, de 29 de novembro de 

2011, e nº 103, de 30 de setembro de 2013; A média aritmética simples 

é obtida dividindo-se a soma das taxas pelo número delas (4). É 

necessário que esse resultado seja maior que 0,55 (cinquenta e cinco 

centésimos) para o recebimento dos recursos; De acordo com a 

Portaria GM/MDS nº 103, de 30 de setembro de 2013, que alterou a nº 

754, de 20 de outubro de 2010. Caderno do IGD-M cadastros válidos 

com perfil Cadastro Único no município; 

 TAFE - Taxa de Acompanhamento da Frequência Escolar, 

calculada pela divisão do número de crianças e adolescentes 

pertencentes às famílias beneficiárias do PBF no município, com 

informações de frequência escolar, pelo número total de crianças e 

adolescentes pertencentes a famílias beneficiárias do PBF no 

município; e 

 TAAS - Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde, 

calculada pela divisão do número de famílias beneficiárias com perfil 

saúde no município com informações de acompanhamento de 

condicionalidades de saúde, pelo número total de famílias com perfil 

saúde no município. 

Fator II é o Fator de adesão ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

que expressa se o município aderiu ao SUAS, de acordo com a Norma Operacional 

Básica - NOB/SUAS; 

Fator III é o Fator de informação da apresentação da comprovação de gastos 

dos recursos do IGD-M, que indica se o gestor do FMAS lançou no sistema 

informatizado do MDS (SuasWeb) a comprovação de gastos ao CMAS; e 

Fator IV é o Fator de informação da aprovação total da comprovação de 

gastos dos recursos do IGD-M pelo CMAS, que indica se o referido Conselho 

registrou no SuasWeb a aprovação integral das contas apresentadas pelo gestor do 

FMAS. 



61 

 

 

 

Os Valores atribuídos aos Fatores podem ser acompanhado no quadro a 

seguir: 

 

QUADRO 4: FATORES QUE COMPÕEM O IGD-M 

Fator Cálculo Valor  0 (Zero) Valor 1 (um) 

I TCQC + TAC + TAFE + TAAS 
4 

  

II  O município não tiver 
aderido ao SUAS 

O município tiver 
aderido ao SUAS 

III  O município não tiver 
informado no SuasWeb, 
até 30 de abril do ano 
seguinte ao término do 
exercício, a 
apresentação da 
comprovação de gastos 
dos recursos do IGD-M 
ao respectivo CMAS 

O município tiver 
informado, no 
SuasWeb, a 
apresentação 
da comprovação de 
gastos dos recursos 
do IGD-M ao 
respectivo CMAS 

IV  
O CMAS não tiver 
informado no SuasWeb, 
até 31 de maio do ano 
seguinte ao término do 
exercício, a aprovação 
total da comprovação de 
gastos dos recursos 
transferidos 

O CMAS tiver 
informado, no 
SuasWeb, a 
aprovação total da 
comprovação de 
gastos dos recursos 
transferidos 

Fonte: Elaboração da autora, baseada no Caderno do IGD-M, Brasília, 2012 

 

É importante ressaltar que o valor no fator III será igual a zero até que haja a 

apresentação da comprovação de gastos, lançada no SuasWeb. O valor 

especificado no fator IV será igual a zero até o saneamento das pendências ou a 

devolução dos valores não aprovados para o FMAS, sendo o repasse restabelecido 

após o registro da manifestação do CMAS pela aprovação total (a aprovação parcial 

também é igual a zero). A Senarc/MDS poderá promover a alteração deste prazo, 

conforme redação dada pela Portaria GM/MDS nº 103, de 30 de setembro de 2013 

ao art. 9º da Portaria GM/MDS nº 754, de 20 de outubro de 2010. Não há repasse 

dos recursos referentes ao período em que o município deixou de receber. 

A partir desse índice, que varia de zero a um, os valores são calculados e os 

recursos, transferidos para o FMAS. Em outras palavras, o IGD-M serve tanto para 
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“medir” a qualidade das ações empreendidas, refletindo o desempenho de cada 

Gestão Municipal, como para incentivá-las à obtenção de resultados qualitativos e 

também para compor a base de cálculo do montante de recursos que cada uma 

deve receber a título de apoio financeiro. 

A lógica do IGD-M, portanto, distingue-se de outras possíveis formas de 

disciplinar a transferência de recursos financeiros, como os convênios, nos quais os 

recursos são consignados e carecem de prestação de contas ao órgão de origem. Já, 

no IGD-M, a transferência dos recursos é compreendida como um direito alcançado 

pelos municípios que realizaram as ações e atingiram índices mínimos estabelecidos 

na legislação vigente. A prestação de contas, nesse caso, deve ser realizada em 

nível local, ao CMAS. (BRASIL, 2014, p. 19-22). 

As regras do cálculo do IGD-M foram alteradas pelo MDS por meio da 

Portaria nº 81, de 25 de agosto de 2015, tendo como objetivo aperfeiçoar a 

sistemática de apoio financeiro à gestão do PBF e Cadastro Único pelos estados e 

municípios. A principal mudança foi a extinção da Taxa de Cobertura Qualificada dos 

Cadastros – TCQC. A nova fórmula fica assim:  

 

 TAC  + 
TAFE + TAAS 

F1 = 
2 

2 

 
Já a nova Taxa de Atualização Cadastral (TAC) expressará o desempenho 

relativo à atualização cadastral efetuada pelo município, frente ao número total de 

cadastros que esse município necessita atualizar, limitado às famílias com renda 

familiar por pessoa de até meio salário mínimo. Antes era calculado em função de 

todos os cadastros válidos do CadÚnico. Aumentam também os valores mínimos 

das taxas que compõem o Fator 1 para recebimento dos recursos financeiros. A 

TAC passa de 0,20 para 0,55 e a TAFE e TAAS de 0,20 para 0,30, permanecendo o 

valor mínimo da média do Fator 1 de 0,55. 

Como o período de de análise dos dados desta pesquisa é de 2006 à 2014, 

será considerado o cálculo anterior para todas os fatores. 
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1.3.4 Principais críticas ao Programa Bolsa Família 

 

Apesar dos resultados já alcançados pelo PBF, há muitas críticas tanto à sua 

concepção quanto aos processos da sua execução. Para fins desta pesquisa serão 

abordados aspectos levantados na literatura, na observação da autora na sua 

atuação como instrutora na capacitação dos agentes municipais, bem como nos 

levantamentos por meio de entrevistas com os gestores. 

A primeira questão a ser abordado está relacionada aos objetivos do 

programa. Segundo Mendes (2009), em relação aos objetivos o PBF: 

 

Cumpre apenas um dos seus objetivos – o de promover o alívio 
imediato da pobreza, por meio da transferência direta de renda à 
família. Parece não ter sido ainda atingido, pelo PBF, o objetivo de 
reforçar o exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e 
Educação, por meio do cumprimento das condicionalidades, o que 
poderá contribuir para que as famílias consigam romper o ciclo vicioso 
da pobreza entre gerações. (MENDES, 2009, p. 118) 

  

O autor complementa afirmando que os direitos sociais básicos conhecidos 

pela população beneficiária do PBF somente são os afetados pelas 

condicionalidades, sendo desconhecidos os direitos políticos e sociais contidos na 

Carta Magna de 1988 (MENDES, 2009). 

Outra grande questão está relacionada às informações prestadas pelo 

cidadão no preenchimento do CadÚnico. O problema reside no fato de essas 

informações serem auto-declaratórias. Nesse momento, o candidato à beneficiário 

do PBF tem a possibilidade de manipular os dados à seu favor e, apesar de ser 

enfatizada a importância da veracidade das informações e informadas as 

consequências das ações delas derivadas há evidências que há muitas inverdades 

nos dados informados. Isso porque apenas 20% dos cadastros são realizados por 

meio de visitas domiciliares, o que custa muito mais para os municípios uma vez que 

demandam mais recursos e estrutura para sua execução. 

Ainda nesse sentido, outra ocorrência muito comum é a dificuldades de 

atualização cadastral que deve ocorrer no prazo de vinte e quatro meses no máximo. 
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Verifica-se que as famílias de baixa renda cadastradas no Cadúnico se mudam com 

muita frequência e deixam de informar o novo endereço à gestão municipal que, 

muitas vezes, utilizam o Sistema de Benefícios ao Cidadão – Sibec para bloquear os 

benefícios, obrigando assim osbeneficiários a buscarem uma unidade de 

atendimento para resolverem as pendências.  

Porém isso não é possível para as famílias cadastradas no CadÚnico que não 

são beneficiárias do PBF. Cabendo aos municípios efetuarem busca ativa das 

famílias e atualizarem os cadastros e, em caso de não encontradas as famílias, 

efetuarem a excluão das mesmas do CadÚnico, conforme descrito na Portaria 

177/MDS/2011. Lembrando que a TAC é referente ao número total das famílias 

cadastradas no CadÚnico e não apenas das famílias beneficiadas. Daí a 

preocupação em efetuar o cadastro correto, apenas das famílias que são público 

alvo dos programas sociais. 

No que se refere a concessão do benefício, a principal questão levantada 

pelos gestores é que a mesma está baseada no último censo, ou seja 2010, o que 

torna o retrato dos municípios desatualizado. O primeiro crítério de distribuição dos 

recursos disponíveis pelo MDS para o PBF é o número de famílias em situação de 

extrema pobreza, considerando todos os municípios brasileiros. O segundo critério, 

uma vez definidos os recursos destinados ao município, está relacionado às famílias 

em condições especiais como indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua. 

Independente da TCQC do município, essas famílias são beneficiadas. Terceiro diz 

respeito à renda e composição da família.   

Já no quesito tempo de permanência no programa, é comum os gestores 

mencionarem sobre as monobras que os beneficiários utilizam para ocultar a renda 

familiar e também não se preocupam com a capacitação profissional. Normalmente 

as famílias que não ultrapassarem renda percapita de meio salário mínimo e 

mantiverem seu cadastro atualizado permaneceram no PBF sem previsão de tempo 

limite. Até mesmo quando ultrapassam o limite de renda do programa que é de 

R$164,00 e atenda ao critério de permanência que é de vinte e quatro meses, 

período considerado pelo para que a família obtenha um equilíbrio financeiro, 



65 

 

 

 

somente serão cancelados os benefícios instantaneamente quando ultrapassarem 

meio salário mínimo. 

Esse fato é constatato por Santos (2014, em pesquisa realizada para analisar 

a eficácia do PBF sob a ótica dos beneficiários de Manaus (AM), na qual afirma: 

 

A maioria dos beneficiários demonstrou consciência da temporalidade 
do programa, porém poucos expressaram alguma preocupação com a 
sua capacitação profissional, isto é, apenas uma minoria está se 
qualificando para entrar no mercado de trabalho ou para obter um 
emprego melhor. (SANTOS, 2014, p.1401) 

 

Os entrevistados demonstram que sabem que ficariam desamparados se o 

PBF acabasse, mas continuam em relação de dependência dele como fonte de 

renda. Segundo Oliveira e Soares “uma das críticas mais comuns a respeito de 

programas de transferência de renda focalizados é a respeito do ‘efeito preguiça’” 

(CAMPELLO, 2013, p. 341). Esse fenômeno surge como consequência do efeito de 

outorgar um beneficio do PBF para uma família de baixa renda, isto pode levar a 

acomodação e diminuição da oferta de trabalho de seus membros, levando a uma 

depreciação do capital humano e uma redução da sua rede social. Ou seja, a 

acomodação dos beneficiários que não buscam outra fonte de renda e acabam 

reproduzindo a situação de pobreza de geração em geração. É comum ver tal 

reprodução ao analizar o histórico familiar no CadÚnico. 

Apesar de haver uma priorização de programas de capacitação e ao 

microempreendedorismo e um elevado número de pessoas beneficiárias em idade 

produtiva, não há obrigatoriedade de participação ao mesmo tempo que há poucas 

iniciativas da gestão do PBF no sentido de informar os beneficiários sobre as 

possibilidades existentes. Isso ocorre, muitas vezes, por falta de conhecimento ou 

até mesmo pela falta de pessoal capacitado nas unidades de atendimento. 

As condicionalidades também geram bastante polêmica, primeiro pela própria 

concepção do PBF. Há argumentos de que se é um programa de transferência direta 

de renda, não deveria depender de contrapartida por parte dos beneficiários. 

Segundo, porque o preenchimento das informações depende de diversas áreas, o 

que pode gerar atraso e consequente bloqueio e até mesmo perda de benefícios por 
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parte dos cidadãos e redução do IGD por parte dos municípios. O aumento de 

atendimentos nas Unidades de Saúde Familiar – USF, por exemplo, é destacado por 

Carvalho (2014), em pesquisa com profissionais da área de saúde que consideram 

insuficientes es estruturas disponíveis para realizer o monitoramento dos 

beneficiários, quando afirma que: 

 

Os serviços de saúde precisam estar preparados para ofertar 
adequadamente as condições para a adesão dos participantes do PBF 
às condicionalidades de saúde e, sobretudo, aproveitar esses 
momentos para desenvolver ações que visem ao empoderamento e 
autonomia dos sujeitos quanto ao autocuidado e desenvolvimento da 
cidadania. (CARVALHO, 2014, p.1379) 
 

A crítica dos profissionais é que o aumento da demanda ocasionada pelas 

condicionalidadse do PBF aumentou o fluxo de atendimentos nas unidades de 

saúde familiar, o que dificulta o atendimento geral das unidades. Outra questão 

apontada pelos entrevistados é que os beneficiários somente se submetem aos 

procedimentos relacionados às condicionalidadse do PBF (vacinação, 

acompanhamento do estado nutricional, pré-natal), e que a estrutura também 

poderia ser aproveitada para contribuir com as necessidades de cuidado da saúde 

da população.  

Outra questão levantada está relacionada à inexistência de profissionais 

especialistas no PBF, sendo a equipe montada de acordo com a disponibilidades do 

município, o que gera descontinuidade das ações e muita rotatividade de pessoas, 

pois, cada vez que há mudança na gestão ou necessidade de pessoal em outra área, 

os profissionais que atuam no PBF são deslocados. Assim, há necessidade de 

capacitações permanentes para a equipe de gestão que é dividida entre 

entrevistadores, operadores e gestores municipais e, de forma geral é bem reduzida.  

Há uma fragilidade nas instâncias de fiscalização e controle. Dependendo do 

tamanho do município e da equipe de gestão, torne-se difícil até mesmo realizar as 

visitas domiciliares obrigatórias para atualização cadastral e atendimentos às 

demandas judiciais, uma vez que necessitam de profissionais qualificados da área 

de Assistência Social. E, por parte do Governo Federal, é impossível fiscalizar os 
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5.570 municípios do Brasil. Assim, o MDS sorteia dois municípios por mês para 

efetuar fiscalização e atende as denúncias realizadas. 

Diante das questões levantadas, essa pesquisa pretende identificar as 

práticas de gestão que efetivamente estão resultando na qualidade de gestão do 

IGD. Para tanto, segue a metodologia utilizada. 
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2  METODOLOGIA 

O desenvolvimento desta pesquisa foi motivado pela experiência da autora 

trabalhando com políticas públicas, mais especificamente com capacitação dos 

atores municipais para a gestão do Programa Bolsa família em todo o Brasil, o que 

possibilitou conhecer as dificuldades na gestão de tais programas. 

Por meio dos relatos compartilhados foi possível identificar que, apesar das 

atuações dos Governos Federal, Estadual e Municipal, existem alguns desafios na 

gestão do programa, como por exemplo, qualificação dos agentes públicos, 

rotatividade do funcionalismo, atualização cadastral, entre outras. Diante dos 

desafios propostos, o presente estudo buscou compreender os processos 

necessários para gestão do programa e apreender as práticas de gestão que melhor 

atendem as orientações do programa. 

2.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

A presente pesquisa consiste em analisar como os princípios de Governança 

têm influenciado as práticas de gestão do Programa Bolsa Família no Núcleo Urbano 

Central de Curitiba. Para tanto, seguem as hipóteses. 

2.1.1 Perguntas ou Hipóteses de Pesquisa 

Tendo em vista o problema de pesquisa apontado anteriormente, entre outras 

questões, busca-se respostas para as seguintes questões centrais:  

Como tem evoluído o IGD no NUC de 2006 a 2014? 

Como se configuram as práticas de gestão do IGD no NUC? 

Como os princípios de Governança influenciam as ações de gestão do IGD no 

NUC? 

Como estruturar as práticas de gestão do IGD no NUC, tendo como base os 

princípios de Governança?  
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Com vistas a encontrar respostas para tais indagações, apresenta-se a 

questão central deste trabalho: 

Quais práticas de gestão têm contribuído para aumento do Índice de Gestão 

Descentralizada - IGD e consequente melhora na gestão do Programa Bolsa Família 

no Núcleo Urbano Central de Curitiba? 

2.1.2 Definição das Categorias Analíticas ou Variáveis 

Definiu-se quatro variáveis que nortearam a realização desta pesquisa. Tal 

definição está pautada na influência que essas ações exercem no cálculo do IGD-M. 

São elas: 

 Variável 1: Gestão do Cadastro Único. Contempla todas as ações 

esperadas do município para a manutenção do CadÚnico, ou seja, inclusões das 

famílias com perfil exigido, atualizações cadastrais, exclusões, etc.; 

 Variável 2: Acompanhamento das famílias beneficiadas pelo PBF.  Envio 

de todas as informações de acompanhamentos das famílias beneficiadas nas áreas 

de Saúde, |Educação e Assistência Social; 

 Variável 3: Prestação de contas. Apresentação e comprovação de gastos 

dos recursos do IGD. 

 Variável 4: Gestão de programa. Práticas relacionadas a administração 

dos recursos envolvidos no processo tais como capacitações dos colaboradores, 

disponibilidades de infraestrutura necessária para realização das ações, etc. 

Para analisar as práticas de gestão, as questões levantadas fotam permeadas 

pelos princípios de governança no setor público. Dessa forma, foi possível identificar 

se tais princípios influenciam a forma de gestão e de que forma isso ocorre.  

2.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

A presente pesquisa compreende uma análise histórica do IGD-M dos 

municípios que compoem o Núcleo Urbano Central - NUC de Curitiba, no período de 

2006 a 2014. Para tanto, foi estabelecido o mês dezembro como referência para 
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essa análise, uma vez que este fecha o calendário anual das atividades dos 

municípios.  

Inicialmente a presente pesquisa está configurada em 4 capítulos, assim 

distribuídos: 1) Quadro teórico de referência; 2) Metodologia; 3) Apresentação e 

análise dos dados e 4) Considerações finais. 

Para elaborar a pesquisa, foi utilizada a metodologia de estudo de caso por 

ela destinar-se a pesquisas de natureza qualitativa, que objetivam o aprofundamento 

da análise de dados específicos de uma determinada organização ou unidade da 

mesma. Conforme afirma Gil, “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu 

conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros 

tipos de delineamentos considerados” (GIL, 2007, p.72). 

Estudos de casos podem ser classificados de várias maneiras: explicativos, 

cognitivos, expositivos, entre outras, porém, neste trabalho, será utilizado o estudo 

de caso explicativo para retratar a realidade do setor pesquisado. Nesse sentido, “o 

caso é tomado como unidade significativa do todo e, por isso, suficiente tanto para 

fundamentar um julgamento fidedigno quanto propor uma intervenção” (CHIZZOTTI, 

1998, p.102). 

Segundo Triviños, “o estudo de caso é uma categoria de pesquisa cujo 

objeto é uma unidade que se analisa profundamente” (TRIVIÑOS, 1987, p.133). 

Essa modalidade de pesquisa é especialmente indicada para estudos em que o 

pesquisador explora os fenômenos como ocorrem naturalmente. Nesse sentido, foi 

elaborada a pesquisa de campo que segundo Vergara, “é uma investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno. Pode incluir entrevistas, 

aplicação de questionários, testes, observação participante ou não.” (2005, p.43). 

Nesse caso optou-se por entrevistas semiestruturadas e, para dar conta desse 

processo, foram elaborados os procedimentos metodológicos que seguem. 

2.2.1 População e Amostra 

A escolha pelo NUC se deu em função da sua importância para o Paraná. 

Faz parte da RMC, composta por 29 municípios e, segundo o censo do IBGE de 
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2010, conta com 3.174,201 habitantes, dos quais 2.872,201 vivem na área urbana. A 

região se tornou muito atrativa para o investimento privado, pois conta com 

considerável parque industrial, cerca de 43 milhões de metros quadrados, o que 

atraiu grandes empresas nacionais e internacionais como as montadoras Renault, 

Audi, Nissan, bem como Kraft Foods, Coca Cola, Petrobrás, entre outras. Segundo a 

revista América Economia, Curitiba, cidade polo do NUC, ocupa a quinta posição 

entre as melhores cidades para se investir na américa Latina, perdendo no Brasil 

apenas para cidades São Paulo que é a primeira do ranking. 

O NUC é responsável por grande parte da economia do Estado, sendo que 

somente Curitiba, São José dos Pinhais e Araucária representam, segundo dados 

do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES, 

35,94% do PIB estadual. Já em termos do Programa Bolsa Família, somente as três 

cidades citadas, segundo dados do MDS, em abril de 2015 somaram 40.520 famílias 

beneficiadas, alcançando R$ 5.765.640,00 no mês, o que corresponde à cerca de 

10% do total de benefícios pagos no estado, o que retrata a importância da região 

para a gestão do programa. 

Desta forma, esta pesquisa abrangeu os 14 municípios do NUC, ou seja, 

100 % da nossa amostra. Para isso contou-se com a colaboração da Caixa 

Econômica Federal que, além de ser co-financiador desta pesquisa, encaminhou e-

mail de apresentação da pesquisa (ANEXO) para os gestores para que estes 

colaborassem respondendo o questionário da pesquisa. 

Segundo a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, a 

formação do NUC se deu pela necessidade de planejamento da região, 

materializado no Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 

Curitiba – PDI/78 que visava o desenvolvimento do território formada pela rede de 

cidades que formam um anel urbano em torno da capital do Estado. Tal proposta é 

justificada pela relação de interdependência e complementariedade econômica e 

social dos catorze municípios que compõem o NUC, com aproximadamente 3 

milhões de habitantes, o que corresponde a 97,73% da população da RMC que é 

composta por vinte e nove municípios. 
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 O NUC é composto por 14 municípios: Almirante Tamandaré, Araucária, 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Fazenda 

Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São 

José dos Pinhais.  Sua configuração está representada na figura a seguir. 

 

FIGURA 1:  NÚCLEO URBANO CENTRAL DA RMC 

Fonte: COMEC (2006, p. 150) 

 

Em 2006 a COMEC publicou o Plano de Desenvolvimento Integrado da 

Região Metropolitana de Curitiba: propostas de ordenamento territorial e novo 

arranjo institucional, documento que reconhece e formaliza o NUC contemplando 
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Curitiba como cidade polo que dá suporte para os municípios no seu entorno, o que 

forma, segundo Ribeiro (2012), uma “mancha urbanizada”. 

A seguir apresenta-se quadro dos municípios do NUC com os números de 

famílias inscritas no CadÚnico, renda media familiar, famílias beneficiadas, valor 

médio recebido pelas famílias contempladas pelo PBF e total de repasse no mês de 

julho de 2015, ultimo relatório publicado pela SAGI. 

 

QUADRO 5: MUNICÍPIOS DO NUC RELACIONADOS AO PBF 

Municipio

Famílias 

Inscritas 

CadÚnico

Até R$77

Entre 

R$77 e 

R$154

Entre 

R$154 e 

meio Sál. 

Mín.

Acima de 

meio Sál. 

Mín

Famílias 

Beneficia

das

Cobertura 

Famílias 

Pobres

Valor médio 

recebido

Valor Total 

Transferido 

Almirante Tamandaré 9615 2471 2305 3601 1238 3664 94,2% 148,02R$     542.332,00R$      

Araucária 9432 3004 2012 3013 1403 3809 112,7% 156,00R$     594.191,00R$      

Campina Grande do Sul 4156 1305 825 1389 637 1703 111,3% 163,05R$     277.680,00R$      

Campo Largo 7043 1018 1587 3186 1252 2241 55,6% 129,40R$     289.978,00R$      

Campo Magro 3072 247 394 1505 926 603 48,7% 137,96R$     83.191,00R$         

Colombo 21196 4785 4541 7825 4045 6947 96,5% 139,80R$     971.215,00R$      

Curitiba 111519 15914 16984 42789 35832 31004 76,7% 139,82R$     4.334.969,00R$   

Fazenda Rio Grande 15765 1230 2122 7830 4583 3454 89,4% 132,94R$     459.160,00R$      

Itaperuçú 4095 1586 1152 1152 205 1777 114,1% 146,64R$     260.581,00R$      

Pinhais 14414 2107 1838 5322 5147 3323 75,3% 138,96R$     461.776,00R$      

Piraquara 11277 4115 2350 2909 1903 4953 113,4% 167,34R$     828.822,00R$      

Quatro Barras 1305 37 114 588 566 188 25,3% 139,07R$     26.145,00R$         

Rio Branco do Sul 5431 2555 1534 1070 272 2375 122,6% 152,15R$     361.353,00R$      

São José dos Pinhais 27981 3497 4811 10487 9186 7370 101,1% 131,09R$     966.112,00R$       

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em SAGI/MDS, 2015. 

 

Observa-se que o número de famílias inscritas no Cadastro Único é muito 

superior ao das famílias contempladas pelo PBF. Isso é justificado pelo fato de que o 

perfil para cadastramento das famílias é diferente do perfil para a concessão do 

PBF. O perfil do Cadastro Único são famílias com renda percapita de até meio 

salário mínimo ou que tenha renda superior a essa, mas se enquadram em outro 

programa social em qualquer esfera do governo, como por exemplo, o programa 

Minha Casa Minha Vida. Já o perfil prioritário do PBF são famílias em situação de 

pobreza ou extrema pobreza, cuja seleção para o programa se dá em esfera 

nacional, considerando o último censo que indica os municípios que têm maior 

número de famílias nessa situação. 
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Outra constatação é que a cobertura de famílias pobres é bastante diferente 

entre um município e outro. Essa diferença é bem contrastante entre os municípios 

de Quatro Barras (23,3%) e Rio Branco do Sul (122,6%). Além dos fatores 

mencionados acima, esse fato pode ser justificado pela qualidade do cadastramento 

dos possíveis beneficiários no CadÚnico que depende de ações da equipe de 

gestão do PBF na coleta de informações, bem como na atualização dos dados. 

2.2.2 Delineamento e Etapas da Pesquisa 

No que tange a natureza, o presente trabalho se classifica como pesquisa 

aplicada, uma vez que visa gerar conhecimentos para aplicação prática no caso 

concreto. Quanto à sua abordagem, a proposta se configurava em uma análise 

qualitativa e também quantitativa, uma vez que está pautada em dados fornecidos 

pelo MDS, porém, para compreender o processo de gestão do PBF, não bastaria 

analisar os dados apenas da maneira como são divulgados pelos órgãos 

competentes, tornou-se necessário ‘dar voz’ 4  aos sujeitos desse processo para 

compreender os elementos nele embricados. Nesse sentido, entendeu-se 

apropriado proceder a uma investigação social, que é: 

 

[...] uma práxis distintivas, um tipo de atividade (como ensinar) que, 
ao ser executada, transforma a própria teoria e os objetivos que a 
orientam, ou seja, a ação, o pensamento, a prática e a teoria estão 
ligadas em um processo contínuo de reflexão crítica de 
transformação. (SCHWANDT, 2006, p. 195) 

 

O autor acrescenta que compreender o que os outros estão dizendo e 

fazendo e dar uma forma pública a esse conhecimento envolve compromissos 

morais políticos. Dessa forma, tornou-se um desafio ao pesquisador distanciar-se do 

senso comum, porém, com a consciência de que a prática de pesquisa não está 

imune aos efeitos centrais da cultura da modernidade – tecnologização, 

                                            
4  Entende-se que por meio dessa técnica é possível que o ‘sujeito’ da pesquisa possa 

dimensionar sua trajetória, considerando que estudamos a ascensão, dando os devidos 
valores às suas escolhas e sentimentos, ou seja, realizar uma avaliação reflexiva do contexto 
social em que estão envolvidos. 
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institucionalização, burocratização e profissionalização – e a questão fundamental foi 

“como eu deveria ser em relação a essas pessoas que eu estou pesquisando?” 

(SCHWANDT, 2006, p.209) 

Tendo isso presente, esta pesquisa estruturou-se nos pressupostos de uma 

pesquisa quantitativa uma vez que se pretendia analisar os resultados do IGD-M do 

NUC de Curitiba e é também qualitativa ao passo que se pretendia realizar pesquisa 

com os gestores municipais, ou seja, atores envolvidos no processo, com a 

perspectiva de compreender os fenômenos sociais a partir da visão dos indivíduos 

que nela se inserem, não procurando resultados em números apenas, mas, antes, a 

compreensão de determinados fatos e realidades. Mediante esse tipo de pesquisa, 

estudam-se fenômenos em seus contextos naturais, procurando construir um 

sentindo ou interpretá-lo segundo a perspectiva daqueles que dele falam.  

Minayo afirma que a pesquisa qualitativa se preocupa com um “nível de 

realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” (MINAYO, 2003, p. 

22). 

Para elaboração dos primeiros capítulos deste trabalho foi realizada 

pesquisa bibliográfica que consiste no levantamento de documentos disponíveis na 

literatura existente sobre o assunto pretendido. “É desenvolvida a partir de material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Sua principal 

vantagem reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” 

(GIL, 1999, p. 65). Posteriormente foi realizada a revisão de literatura que é o 

resultado do levantamento bibliográfico e fornece informações sobre a situação do 

problema pesquisado. 

Tais procedimentos visaram atender aos seguintes objetivos específicos: 

a) Apresentar a evolução do IGD no NUC; 

b) Mapear as práticas de gestão do IGD no NUC; 

c) Avaliar os princípios de Governança nas práticas de gestão do PBF no 

NUC;  
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d) Categorizar as práticas de gestão do PBF no NUC com base nos 

princípios de Governança. 

2.2.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Na primeira etapa da pesquisa foi realizada revisão bibliográfica para 

conceituar e contextualizar os temas associados ao objeto, bem como análise 

documental, associada a entrevistas informais com gestores para melhor 

compreender a lógica de gestão do PBF.  

Ainda nessa etapa da pesquisa, foram analisados os dados do IGD da RMC 

para apresentar sua evolução de 2006, ano de sua instituição, até 2014. Para tanto, 

forão utilizadas planilhas de dados fornecidas pelo MDS, contendo os relatórios do 

IGD-M de cada município do Estado. Definiu-se como referência o mês de dezembro 

de cada ano por este também ser referência de somatória de ações de gestão anual 

e também por finalizar o período fiscal e administrativo, bem como os mandatos 

legislativos. 

Como a taxa de referência para o cancelamento do recebimento dos 

recursos de apoio à gestão é de no mínimo 0,55, sugeriu-se um parâmetro para 

acompanhamento dos gestores no sentido de evitar que o município deixe de 

receber os recursos. Para tanto, sugere-se que a situação ideal seja que o IGD-M 

esteja entre 0,91 à 1; Intermediária entre 0,71 e 0,90; e crítica abaixo de 0,70, sendo 

estes representados pelas cores verde, amarela e vermelha respectivamente. Desta 

forma, tanto os gestores municipais quanto o gestor estadual podem acompanhar o 

desempenho de cada área e priorizar as ações com vistas a evitar a suspensão dos 

repasses de recursos pelo MDS. 

Isso posto, após levantamento de dados do IGD-M, foi realizado o 

enquadramento dos municípios conforme essa classificação.   

Na segunda parte da coleta de dados, para levantar as práticas de gestão, 

foi elaborado questionário com o objetivo de levantar as ações na gestão do PBF, de 

acordo com as variáveis, que foram analisadas juntamente com os resultados do 

IGD-M obtidos na primeira etapa da pesquisa e, dessa forma, levantar as melhores 
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práticas de gestão do PBF. Para tanto, foi solicitada à Gerência Executiva de Bolsa 

Família e Benefícios Sociais da Caixa Econômica Federal – GIFAB a colaboração no 

sentido de enviar e-mail de apresentação da pesquisa e solicitação de colaboração 

dos gestores municipais (ANEXO 1). Também foram solicitadas à SAGI, por e-mail, 

as informações necessárias para as análises. 

Na sequência, foram realizados contatos telefônicos com os gestores 

municipais consultando sobre e opções de responder o questionário (ANEXO 2), 

sendo que apenas dois gestores escolheram responder pessoalmente, onze 

responderam via e-mail e 1 não respondeu.  

2.2.4 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados 

 

Os dados resultantes da pesquisa foram organizados por 4 variáveis definidas 

de acordo com os principais fatores que influenciam o IGD, assim como na etapa de 

coleta dos dados. 

 Variável 1: Gestão do Cadastro Único; 

 Variável 2: Acompanhamento das famílias beneficiadas pelo PBF; 

 Variável 3: Prestação de contas;  

 Variável 4: Gestão de programa; 

Tanto na análise da base fornecidas pelo MDS quanto na análise dos 

questionários, os dados foram classificados de acordo com tais variáveis para 

melhor identificar os gargalos na gestão do PBF. 

Para estabelecer relações entre os indicadores sociais e as práticas de 

gestão do IGD foram realizadas várias simulações utilizando os dados coletados, 

tanto na evolução do IGD como também nos questionários respondidos pelos 

gestores municipais, para tentar identificar as realidades de cada município, bem 

como de que forma os princípios de governança poderiam influenciar as estratégias 

de gestão. Inclusive primeiro foram feitas análises gerais e, quando percebido um 

padrão de divergência entre os municípios, estes foram dividos segundo seu porte, o 

que permitiu perceber algumas particularidades. 
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2.2.5 Facilidades e Dificuldades na Coleta e Tratamento dos Dados 

 

Diante todo o processo de elaboração desta pesquisa foram encontradas 

dificuldades e entraves por se tratar de uma temática multidimensional que possui 

uma quantidade significativa de opiniões e posições divergentes, em alguns 

momentos conflitantes, além de atitudes contrárias ao propósito segundo os quais o 

PBF se propõem atuar.  

Devido a complexidade do PBF, foi difícil, para alguém de fora do sistema de 

gestão, entender a lógica do mesmo, levantar as informações necessárias para 

descrever e analizar os gargalos existentes. Foram necessárias algumas reuniões 

informais com gestores e pesquisas do site do MDS para dar conta desta etapa. 

O fato de ser funcionária da CAIXA e também instrutora das capacitações 

para os municípios facilitou o acesso aos gestores, uma vez que já tinha uma 

referência do trabalho realizado junto aos municípios. Porém, a solicitação do 

representante da CAIXA, por meio de e-mail encaminhado aos gestores, 

apresentando a pesquisa e esclarecendo seu objtivo, foi fundamental para que 

houvesse o comprometimento dos gestores. Isso confirma o papel da instituição 

enquanto agente de Políticas Públicas e parceiro estratégico do Governo Federal.   

Uma dificuldade encontrada foi o fato das mudanças ocorridas na equipe de 

gestão estadual que havia aprovado a pesquisa por entender que a mesma estava 

alinhada aos objetivos do programa e da proposta de gestão vigente. Como não 

havia sido formalizada tal autorização para utilização dos dados necessários à 

pesquisa, quando da mudança de gestão e padronização dos procedimentos de 

acesso à informações da SEDS, dificultou o acesso às informações uma vez que se 

fez necessário nova apresentação da proposta, solicitação de autorização de 

pesquisa junto ao setor de protocolos para posterior análise e aprovação pela área 

responsável pelos dados a serem utilizados, o que atrasaria muito o cronograma 

proposto. Desta forma, em função do tempo restante para realização da pesquisa, 

optou-se por busca de dados junto ao Ipardes e diretamente no SAGI/MDS que 

prontamente atenderam a demanda. 
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Outra dificuldade encontrada foi o tempo de retorno das respostas dos 

questionários. Entre a apresentação da pesquisa e o retorno dos treze (13) 

municípios e a negativa de hum (1) decorreram-se três meses, entre vários 

telefonemas, deslocamentos e persistência com o objetivo de obter respostas de 

100% dos municípios. O que, como já mencionado, não foi possível. 

Assim como para os demais municípios foi encaminhado e-mail de 

apresentação da pesquisa, realizadas ligações para confirmar o recebimento e 

consultar sobre a melhor forma de responder o questionário, também foi com a 

Superintendência de Ação Social de Curitiba – FAS, área responsável pela gestão 

do PBF em Curitiba. Porém, devido ao tamanho e estrutura do município demorou 

alguns dias até que fosse informado que para realização da pesquisa seria 

necessário a solicitação formal via protocolo de atendimento e, segundo a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e no Decreto Municipal nº 

1111/2014, apresentada a seguinte documentação:  

 Cópia legível de documento pessoal que contenha foto e CPF do(s) 

pesquisador (es); 

 Carta de apresentação da Instituição de Ensino Superior - redigida em papel 

timbrado e assinada pelo coordenador do Curso; 

 Projeto de pesquisa; 

 Roteiro de entrevista (quando houver entrevista); 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE: quando a pesquisa 

envolver seres humanos; 

 Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa: quando a pesquisa envolver seres 

humanos; 

 Declaração permitindo cessão à FAS, de cópia do trabalho em PDF, 

produzido ao final do curso, podendo este ser disponibilizado para consulta 

através de acervo físico e digital (site) da FAS; 

Atendidas as exigências, foi protocolada a solicitação e algumas vezes foram 

atendidas solicitações de ajustes da documentação apresentada. Porém, ao final do 

processo a solicitação foi indeferida. A justificativa seria a não apresentação de 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, o que não seria procedente uma vez que, 



80 

 

 

 

como a própria Ressolução aponta, a pesquisa não é referente a seres humanos e 

sim aos dados da gestão do PBF. Também constou no parecer que a gestão não se 

sentia segura para responder o questionário que iria além do objetivo acadêmico, 

uma vez que este poderia subsidiar a elaboração de guia de melhores práticas de 

gestão do IGD pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, órgão 

responsável pela gestão do PBF no estado. Fato este que culminou no 

indeferimento da pesquisa em Curitiba, o que também é questionável em se tratando 

de um Mestrado Profissional que tem como premissa a geração de instrumentos 

práticos, acrescido à abordagem dos princípios de Governança aplicados ao setor 

público, em especial à capacidade de trabalhar em parceria. 

O fato do município de Curitiba não responder o questionário deixa uma 

lacuna no trabalho, uma vez que por vezes foram feitas análises dos municípios 

segundo seu porte e Curitiba, além de ser o município polo do NUC, seria o único de 

grande porte para fazer algumas análises comparativas, como por exemplo o 

modelo de gestão que neste município era centralizado enquanto nos demais era 

descentralizado. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos com a evolução do IGD 

ao longo de nove anos, de 2006 a 2014, e também a análise dos questionários 

respondidos pelos gestores municipais a cerca da gestão do CadÚnico e do 

Programa Bolsa Família. Além disso, tentou-se ao longo das análises identificar 

como os princípios de Governança aplicados ao Setor Público influenciam a gestão 

do programa. 

Foram analisados quatorze municípios que compõem o Núcleo Urbano 

Central de Curitiba, enumerados em ordem crescente para preservar a identificação 

dos mesmos. Estes municípios foram divididos em dois grupos, sendo sete 

municípios de pequeno e médio porte, considerados pelo IBGE como aqueles com 

menos de 100.000 habitantes e seis de grande porte, entre 100.000 e 900.000 

habitantes. A única metrópole da pesquisa, Curitiba, com mais de 900.000 

habitantes, não respondeu o questionário. Conforme respostas dos gestores 

municipais entrevistados, os Municípios estão assim configurados: 

 

QUADRO 6: PERFIL DOS MUNICIPIOS NUC 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 

Antiguidade 
Gestor PBF 

4 1 7 22 5 12 
 

6 5 7 6 1 15 4 

Formação Gestor 
PBF 

E S T S E SI 
 

SI SI SI SI M M S 

Equipe de 
Trabalho PBF 
Total 

13 19 10 15 12 43 
 

22 7 26 26 24 2 62 

Equipe do 
CadÚnico 

3 13 3 4 3 15 
 

22 1 26 11 8 2 9 

Famílias 
Atendidas 

450 642 200 600 300 6543 
 

570 700 1300 5140 230 600 1960 

Tipo de Contrato 
Gestor PBF 

E E C E E E 
 

E C E E C E E 

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

Para o tipo de contrato do Gestor foi considerado E para os funcionários 

efetivos no quadro funcional do município e C para funcionários contratados 

expecificadamente para fins da gestão do PBF. 
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Já para o ítem formação do gestor foi considerado E para nível de 

especialista, S para superior, SI para superior incompleto, T para nível técnico e M 

para nível médio. Este ítem pode ser melhor visualizado no quadro a seguir que 

representa o Grau de Instrução dos Gestores PBF nos municípios pesquisados. 

 

GRÁFICO 1: GRAU DE INSTRUÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DO PBF 

 

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

Ficou evidenciado na resposta do questionário uma relação do grau de 

instrução do Gestor com o tamanho do Município, quanto maior o município maior a 

qualificação do Gestor. Os municípios de pequeno porte ainda possuem gestores 

com grau de instrução baixo, considerando a relevância e complexidade do PBF. 

Para ter uma visão geral da evolução dos municípios em relação ao IGD 

foram realizadas pesquisas no site do MDS, mais especificadamente na Secretaria 

de Avaliação e Gestão da Informação - SAGI, a qual possibilita a realização de 

pesquisas específicas, além de publicar informações e conhecimentos para políticas 

de desenvolvimento social. De acordo com uma das pesquisas realizadas foi 

possível acompanhar que, ao longo do período analisado, alguns municípios ficaram 

sem receber os repasses do governo federal por não atender a todas as exigências 

estabelecidas pelo MDS, conforme gráfico a seguir. 
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GRAFICO 2: EVOLUÇÃO DO IGD-M NO NUC DE CURITIBA 

  Fonte: Elaborado pela autora, baseado em SAGI/MDS, 2015. 

 

Para as análises dos dados obtidos nesta pesquisa foram considerados o 

parâmetro de avaliação do IGD proposto neste trabalho, a saber: crítico, até 70%, 

intermediário, entre 71% e 90% e ideal, maior que 90%. Assim sendo, verifica-se 

que ao longo dos nove anos, apenas os municípios de Rio Branco do Sul e 

Araucária atingiram, nos últimos três anos, o nível ideal de gestão. Por outro lado, o 

município de Itaperuçu ficou sem os recursos entre 2011 e 2013 e Campina Grande 

do Sul no ano de 2012, ou seja, situação crítica, pois mesmo sem o incentivo 

econômico, os municípios devem manter os serviços aos cidadãos. Na média, os 

demais municípios se mantiveram no estágio intermediário. 

Diante dos resultados satisfatórios, verifica-se que o IGD como um 

instrumento de promoção e fortalecimento da gestão intersetorial do PBF foi efetivo 

no NUC de Curitiba.  O IGD possibilita aos gestores aferirem a cobertura cadastral, a 
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qualidade da gestão do CadÚnico e a qualidade e integridade das informações 

sobre o acompanhamento das condicionalidades das áreas de Educação, Saúde e 

Assistência Social. Para as demais análises também foram utilizadas as mesmas 

categorias analíticas/variáveis propostas anteriormente, conforme segue: 

Variável 1: Gestão CadÚnico (Análise de TAC e TCQC). 

  

Nesta categoria analítica foram avaliadas as estratégias de gestão do 

CadÚnico, o que corresponde aos meios utilizados pelos municípios para não só 

para a inserção das famílias com o perfil do Cadastro Único no município como 

também pela atualização constante destes cadastros. 

 Após a criação do Cadastro Único em 2003, com a unificação dos programas 

de transferência de renda até então existente, dando origem ao PBF, houve a 

necessidade de padronizar as informações das famílias de baixa renda. Em 2006, 

com a criação do IGD, o processo de atualização cadastral começa a ser medido, 

tendo como regra do MDS que essa atualização deve ocorrer no prazo máximo de 

24 meses. Daí os municípios começam a perceber as primeiras dificuldades nesta 

tarefa, conforme mostra o gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO 3: EVOLUÇÃO DA TAC POR MUNICÍPIO DO NUC 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em SAGI/MDS, 2015. 
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Observa-se que em 2006, logo após a criação do IGD, houve um esforço dos 

municípios em incluir as famílias no Cadastro Único, mantendo os dados corretos, 

completos e atualizados, conforme orientação do MDS, inclusive foi único momento 

durante o período analisado em que a maioria dos municípois se mantiveram na 

situação ideal, ou seja, entre 90% e 100% da TAC. Porém, a partir do ano seguinte, 

todos os municípios demonstram dificuldades em manter seu desempenho nesse 

ítem e se isso fosse avaliado isoladamente, vários municípios deixariam de receber 

os repasses do Governo Federal. Isso se deve ao fato de que o perfil do CadÚnico é 

diferente do perfil do PBF e muitas pessoas acabam sendo inseridas no cadastro 

para finalidades de habitação ou outra política pública e, quando ultrapassa o 

período de 24 meses que é a validade da atualização cadastral, a equipe tem 

dificuldade de localizar as famílias que não são público alvo do PBF. Para que os 

municípios tenham níveis de TAC mais aceitáveis, os gestores podem desenvolver 

ações em que as famílias cadastradas fiquem mais próximas e consequentemente 

seus dados sejam atualizados de modo mais efetivo. 

Outra situação que favorecerá a gestão do CadÚnico é que o Governo 

Federal, por meio do Ministério das Cidades, instituiu o novo Sistema de Cadastro 

Nacional Habitacional, dispensando assim a necessidade das famílias interessadas 

no Programa Minha Casa Minha Vida5 possuir o Cadastro Único o que, na prática, 

possibilitará aos gestores do PBF excluir as famílias com o perfil de habitação mas 

que não são público-alvo do PBF, diminuindo assim a necessidade de atualização 

cadastral há cada dois anos e, consequentemente, incidência na TAC. 

Outra questão importante nesta categoria é a Taxa de Cobertura Qualificada 

de Cadastros – TCQC que está relacionada a qualidade dos cadastros válidos nos 

municípios em função do número de famílias com perfil para o CadÚnico de acordo 

com o censo de 2010. Conforme a gráfico a seguir, é possível analisar como se 

configurou este ítem ao longo do período analisado. 

 

 

                                            
5 Disponível em www.minhacasaminhavida.gov.br. 
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GRÁFICO 4: EVOLUÇÃO TCQC POR MUNICÍPIO NUC 

  

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em SAGI/MDS, 2015. 

 

Referente a Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros -TCQC, observa-se 

que o desempenho de quase todos os municípios se manteve estável até 2009, o 

que demonstra que na época havia equipe qualificada para realização dos cadastros. 

Todavia chama a atenção o período de 2010 e 2011, quando houve uma queda 

brusca no padrão estabelecido. A divulgação do Censo Democráfico e Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad, ambas executadas pelo IBGE, 

parâmetros utilizados para levantar a quantidade de famílias em situação de pobreza 

em cada município do país, certamente foi fator determinante para esse resultado 

que, felizmente a partir de 2012 os municípios buscaram atualizar seus cadastros a 

partir das informações do resultado do Censo, recuperando assim seu desmpenho 

nos anos seguintes. 

O início de uma nova gestão do governo federal também pode ser um índicio 

para a diminuição do indicador, mesmo que tenha acontecido a manutenção do 

grupo político. Esse fato pode ser melhor explorado por meio de pesquisa 

longitudinal, considerando as mudanças políticas na gestão do estado e municípios, 

o que não é foco desta pesquisa. 
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A Gestão do CadÚnico é um importante instrumento que permite o acesso 

aos programas sociais nas três esferas do governo. Este instrumento é avaliado 

conforme a percepção dos gestores do PBF no gráfico que segue. 

 

GRÁFICO 5: PERCEPÇÃO DOS GESTORES PBF – GESTÃO CADÚNICO 

 

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

Observa-se clara discrepância entre os municípios quanto a sua atuação na 

Gestão do CadÚnico. Enquanto a maioria dos municípios responderam que as 

ações para manter o CadÚnico atualizado são suficientes - questão A3 -, apenas 

15% dos municípios responderam estar dentro do padrão estabelecido, ou seja, 

próximo a 100%.  

Também observa-se muita divergência nas demais questões envolvendo a 

gestão do CadÚnico. Isto evidencia a necessidade de mais esclarecimentos, 

capacitações e ações para que todos os municípios, não só compreendam seu 

papel na gestão do programa como também realizem ações mais efetivas na gestão 

do CadÚnico, considerando a sua importância para garantir a seleção das famílias 

que são público alvo do PBF, bem como de outras políticas públicas.  
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Ao longo da análise percebeu-se um padrão de respostas de alguns 

municípios e, após testar várias possibilidades, observou-se que esse padrão estava 

relacionado ao porte dos municípios pesquisados, o que direcionou a sequência das 

análises, onde PMP sinalizam os municípios de pequeno e médio porte e GP os de 

grande porte, conforme segue.  

GRAFICO 6: GESTÃO CADÚNICO POR PORTE DE MUNICÍCIPIOS 

    

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

Nenhum dos Municípios de Médio Porte avaliou a Gestão do CadÚnico como 

Excelente, já nos municípios de pequeno porte 57% dos municípios consideram sua 

gestão excelente neste quesito. 

Quando questionados sobre as principais dificuldades que os municípios 

tiveram na gestão do CadÚnico, 50% dos gestores citaram questões relacionadas à 

equipe, como por exemplo falta de equipe técnica exclusiva, rotatividade e baixa 

remuneração de pessoal; 43% citaram problemas com as famílias beneficiadas que 

omitem informações, não mantém os cadastros atualizados, dificultando a busca 
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pelo município e em relação às condicionalidades que são informadas de forma 

intersetorial; e somente 7% citaram questões de infraestrutura como equipamentos e 

internet. 

Já na questão referente a como tem sido a abordagem do município para 

atualizar o Cadúnico, além das demandas expontâneas dos beneficiários, os 

gestores relataram que as ações giram em torno da busca ativa pelas famílias com 

publicação de listagem com cadastros desatualizados, ligações telefônicas, visitas 

domiciliares, envio de mala direta através dos Agentes Comunitários de Saúde, 

campanhas do Comitê Gestor do PBF, integrando as áreas de Saúde, Educação e 

Assistência Social. 

Referente às estratégias dos municípios para manter ou não as famílias com 

perfil adequado no CadÚnico, 31% dos gestores citaram as visitas domiciliares, 46% 

responderam que o principal instrumento é a orientação às famílias, seja no 

momento do cadastro ou em reuniões que tratam da importância da atualização 

cadastral e/ou cumprimento das condicionalidades e 23% descreveram o bloqueio e 

exclusão das famílias como alternativa, sendo que apenas 1 gestor citou a 

importância da denuncia no caso de irregularidades. 

Quando pedido para citar ações que a gestão municipal executa para a boa 

gestão do CadÚnico, considerando a inclusão, manutenção/atualização e exclusão 

das famílias, 44% dos gestores mencionaram a atuação da rede de proteção básica, 

seja através do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS ou a Comissão 

da Instância e Controle Social – ICS ou ainda o Comitê Gestor Intersetorial do PBF, 

no sentido de orientar e acompanhar as famílias beneficiadas. 19% citaram as visitas 

domiciliares, 25% relacionaram ações como busca ativa das famílias e verificação 

cadastral, 6 % mencionaram a divulgação de informações do programa e 6 % 

citaram acompanhamento das condicionalidades e ações de bloqueio de benefícios. 

Observou-se que os princípios do engajamento, transparência e capacidade 

de trabalhar em equipe, mesmo que inconscientemente, aparecem nas ações dos 

gestores. Por outro lado, questões relacionadas às equipes técnicas e às famílias 

apareceram nas respostas de forma preocupante, uma vez que a qualidade do 

cadastro depende diretamente destes dois atores. 
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Além de atentar para a atualização cadastral, o acompanhamento das 

famílias beneficiadas pelo PBF é essencial para o objetivo do programa. Portanto, 

acompanhar indicadores essenciais como frequência escolar e agenda da saúde 

são relevantes para o propósito desta pesquisa, uma vez que influenciam 

diretamente o resultado do IGD dos municípios. 

Os gráficos que seguem demosntram a evolução da Taxa de 

Acompanhamento da Frequência Escolar – TAFE e Taxa de Acompanhamento da 

Agenda de Saúde – TAAS. 

Variável 2: Acompanhamento de famílias (Análise TAFE e TAAS) 

 O acompanhamento da condicionalidade de frequência escolar é realizado 

pela secretaria municipal de Educação diretamente no Sistema Presença – PBF 

(MEC) que, posteriormente faz interface com o Sistema de Gestão do PBF- SIGPBF 

que consolida as informações das famílias, permitindo assim o apoio à gestão e 

comunicações do PBF nas três esferas do governo. Vejamos sua evolução. 

GRÁFICO 7: EVOLUÇÃO TAFE POR MUNICÍPIO NUC 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em SAGI/MDS, 2015. 
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Ao observar o gráfico acima é possível acompanhar uma evolução constante 

da Taxa de Acompanhamento de Acompanhamento Escolar - TAFE. O ínicio do 

indicador foi inicipiente, no entanto houve uma evolução do processo, o que permite 

identificar que há um comprometimento da área da Educação com a gestão do PBF. 

Outra condicionalidade importante do PBF é o acompanhamento das famílias 

na área da Saúde que é registrada diretamente no Sistema de Gestão do Programa 

Bolsa Família na Saúde (MS) e, posteriormente é consolidado pelo Sistema de 

Condicionalidades – Sicon. Segue gráfico que demonstra sua evolução ao longo do 

período pesquisado. 

 

GRÁFICO 8: EVOLUÇÃO TAAS POR MUNICÍPIO NUC 

 
Fonte: Elaborado pela autora, baseado em SAGI/MDS, 2015. 

 

Assim como ocorrido com a TAFE, a TAAS apresenta índices abaixo do 

padrão em 2006 e vai evoluindo significativamente ao longo dos anos analisados em 

todos os municípios do NUC. Ainda que alguns municípios apresentem valores que 

não ultrapassem 60%, praticamente todos os municípios evoluíram a Taxa de 

Acompanhamento da Agenda de Saúde. 

  O acompanhamento das famílias na área da Saúde é de competência da 

secretaria municipal de Saúde que recebe nas suas unidades famílias beneficiárias 

do PBF, que têm em sua composição crianças menores de sete anos para pesagem 
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e vacinação e mulheres entre 14 e 44 anos que fazem acompanhamento durante a 

gestação e amamentação. Já as famílias com perfil de Educação são aquelas 

beneficiárias do PBF que possuem crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. 

Apesar da Assistência Social não compor as condicionalidades para o PBF, 

considera-se as ações de acolhimento, cadastro, orientação e encaminhamento das 

famílias para outros serviços sociais como essenciais para a boa gestão do 

programa e, portanto, foram consideradas para fins desta pesquisa. 

O gráfico a seguir demonstra a percepção dos gestores quanto à qualidade 

dos serviços prestados pelos municípios. 

 

GRÁFICO 9: ACOMPANHAMENTO FAMÍLIAS POR PORTE DO MUNICÍPIO 

    

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

A partir da percepção dos gestores do PBF para o acompanhamento das 

famílias, percebe-se que o quesito da saúde é menor avaliado comparativamente 

aos indicadores da educação e da assistência social, principalmente pelos 
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municípios de médio porte. Por sua vez, a educação tem desempenho melhor 

avaliado para os gestores, especialmente nos municípios de pequeno porte, 

inclusive atingindo padrões de excelência em alguns municípios. Já as ações da 

Assistência Social que estão totalmente sob a gestão do PBF também apresentaram 

melhor desempenho nos municípios de pequeno porte. Os getores municipais do 

PBF possuem função estratégica para a obtenção dos resultados esperados, uma 

vez que é dele a responsabilidade de coordenar a relação entre as secretarias 

municipal de assistência social, saúde e educação, promovendo a intersetorialidade 

tão necessária para o bom desenvolvimento do PBF. Observa-se que quanto menor 

o porte do município, maior é a percepção do Gestor de que o acompanhamento das 

famílias é mais próximo. 

Quando solicitado que os gestores citassem ações que utilizam para manter 

atualizados os dados de Saúde, Educação e Assistência Social no seu município, 

21% citaram a articulação entre as áreas, destacando a atuação da Educação, 29% 

citaram reuniões periódicas com a Instância de Controle Social, 29% citaram uso 

correto das informações para gestão do programa, bem como para os informes às 

famílias beneficiárias, 14% citaram a efetividade da busca ativa às famílias e 7% 

citaram a equipe mínima de trabalho. 

Além da atenção a saúde, educação e assistência social, perguntou-se aos 

gestores elementos que constituem a prestação de contas relacionadas ao PBF. As 

respostas foram divididas nos dois gráficos a seguir, um da prestação de conta para 

o MDS, logo influencia o IGD e outro para a sociedade. 

Variável 3: Prestação de Contas 

 Os municípios e Distrito Federal devem prestar contas dos gastos dos 

recursos repassados pelo Governo Federal à título de incentivo à boa prática de 

gestão. Os recursos repassados podem ser aplicados com certa autonomia dos 

municípios na gestão do Cadastro Único e PBF, seja no cadastro, acompanhamento, 

fiscalização e controle conforme estabelece a Portaria MDS/GD nº 754, de 20 de 

outubro de 2010, entre outras. Segue gráfico demonstrativo das percepções 

dos gestores quanto a prestação de contas dos municípios ao MDS. 
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GRÁFICO 10: PRESTAÇÃO DE CONTAS AO MDS 

   

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

Outra importante ação que os municípios devem se preocupar é com a 

prestação de contas à sociedade que, apesar de não influenciar diretamente no 

cálculo do IGD, demonstra seriedade e transparência da gestão municipal e, 

consequentemente, gera credibilidade e apoio à gestão municipal. A seguir 

apresenta-se como os gestores dos municípios pesquisados têm considerado esta 

questão. 
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GRÁFICO 11: PRESTAÇÃO DE CONTAS À SOCIEDADE 

   

 Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

A prestação de contas é um dos princípios fundamentais da governança e 

pode ser notado de acordo com a perceção dos gestores do PBF. A maioria dos 

gestores dos municípios atribuem valor significativo a esse relevante princípio. O 

esclarecimento de dúvidas da comunidade pode ser melhorado de acordo com os 

dados apresentados. Para que o PBF possa atender plenamente aos anseios do seu 

público, a melhoria de canais de comunicação pode ser um dos caminhos para o 

esclarecimento de dúvidas da comunidade. 

 Quando questionados sobre as principais dificuldades que o município tem 

para prestação de contas para o MDS, 58% dos gestores que responderam essa 

questão consideraram não haver dificuldades, 14% reclamaram da centralização da 

aplicação dos recursos em uma só pessoa, não possibilitando a participação dos 

demais integrantes da equipe, 14% relataram dificuldades em recuperar a má gestão 

anterior e 14% apontaram instabilidade no sistema do MDS. 
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Já em relação às práticas do município que evidencie a prestação de contas 

da gestão do PBF à comunidade, 50% dos gestores citaram ações junto ao CMAS e 

50% citaram audiências públicas, sendo que um gestor mencionou o portal da 

transparência. 

Variável 4: Gestão PBF 

  

Vários são os fatores que influenciam a gestão do PBF, infraestrutura, equipe, 

sistemas disponíveis, dentre outros que se apresentam na sequência. 

 

GRÁFICO 12: GESTÃO DO PBF - ESTRUTURA 

   

   Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 
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A gestão do PBF pode ser apresentada por meio de dois grandes grupos de 

comportamento. Há um primeiro grupo um pouco mais otimista que considerou 

suficientes os recursos, a qualificação da equipe, os sistemas disponíveis entre 

outros meios para o desenvolvimento das ações do PBF. Já o segundo grupo 

identificou que os instrumentos analisados nao são necessariamente suficientes 

para a gestão do PBF, isso independente do porte do município, configurando assim 

grandes disparidades de padrões de resposta. A criação de fóruns permanentes de 

discussão pela Coordenação Estadual do PBF pode ser uma alternativa viável para 

que algumas categorias importantes que não foram bem avaliadas em alguns 

municípios possam ser compartilhadas por todos, inclusive as boas práticas de 

gestão. Para melhor visualizar as discrepâncias descritas foram selecionadas as três 

melhores e as três piores TAC apresentadas pelos municípios comparadas às 

percepções dos gestores. 

 

GRÁFICO 13: TAC X ESTRUTURA CADÚNICO 

 

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

Piores TAC Melhores TAC 
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É possível identificar claramente a relação entre as percepções dos gestores 

e os resultados da TAC apresentados pelos municípios, lembrando que este é um 

fator que depende exclusivamente de ações da equipe de gestão. Porém não é 

possível associar tais resultados com parâmetros como qualificação e tempo de 

atuação dos gestores, tamanho da equipe versus quantidade de famílias 

cadastradas no município, total de atendimentos mensais, dentre outros. A única 

convergência observada é que o primeiro grupo, com os piores resultados, estão 

configurados como sendo 1 de médio porte e 2 de grande porte, enquanto o 

segundo grupo são todos de pequeno porte. 

 

GRÁFICO 14: GESTÃO DO PBF – RECURSOS 

    

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 
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GRÁFICO 15: TAC X RECURSOS 

 

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 Novamente, quando comparados os melhores e piores resultados das TAC 

dos municípios com as percepções dos gestores, figuram os mesmos municípios da 

análise da estrutura. 

Quando questionados sobre ações que evidenciem as boas práticas de 

gestão do PBF os gestores descreveram a necessidade de reuniões bimestrais com 

técnicos/as da Proteção Social Básica para elaboração de estratégias de atuação, 

reunião trimestral com cadastradores das Unidades de Assistência Social para  

avaliação das ações, campanhas nos bairros para atualização cadastral e 

divulgação dos benefícios do PBF, cursos profissionalizante aos beneficiários do 

PBF, bem como capacitações para agentes comunitários, correta utilização dos 

recursos do IGD para aquisição de materiais, equipamentos e veículos para 

melhorar e facilitar os atendimentos e investimentos em ações e campanhas para 

famílias que não possuem documentos e demais. 

PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO 

  

A Governança aplicada ao setor público soma aos princípios da administração 

pública a responsabilidade dos gestores gerirem os recursos de forma a 

Melhores TAC Piores TAC 
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maximização dos resultados, ao mesmo tempo em que atende as demandas sociais 

de forma ética e transparente.  

Na sequência serão apresentadas as percepções dos gestores quanto aos 10 

princípios de Governança aplicados ao setror público, lembrando que o princípio da 

transparência já foi abordado anteriormente. 

  

GRÁFICO 16: PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA  

    

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

De um modo geral percebe-se um alinhamento sobre o 

conhecimento/aplicação e contribuição dos princípios de governança para os 

gestores do PBF. Porém, nota-se também que em alguns municípios, o 

envolvimento da comunidade e da sociedade civil organizada na formulação de 

estratégias poderia ter um desempenho melhor. Já que o PBF tem como objetivo 

contribuir para a inclusão social de milhões de famílias brasileiras, com alivio 

imediato de sua situação de pobreza e da fome e contribuir para interrupção do ciclo 
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intergeracional da pobreza, é fundamental que a comunidade e a sociedade civil 

organizada participe ativamente na formação de estratégias concernentes ao escopo 

do PBF. 

 Em relação as Organizações da Sociedade Civil Organizada que participam 

na gestão do PBF no município, apenas 5 gestores responderam, sendo que 1 disse 

não lembrar de nehuma e 4 citaram: o Comitê Gestor do Cadunico/Bolsa Família; 

Associações de moradores, Ongs ligadas à Segurança alimentar e nutricional, mais 

intensamente; e outras ligadas a outros conselhos de forma mais esporádica; Igreja 

católica, casas de abrigo; Na comissão de Controle Social do Conselho Municipal de 

Assistência Social participam representantes do Governo (saúde, educação e 

assistência sócial) e usuários. 

 

GRÁFICO 17: TRANSPARÊNCIA  

    

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 
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A transparência deve ser uma via de mão dupla para a sociedade, ou seja, as 

instituições precisam apresentar de forma clara as sua informções e os indivíduos 

devem cobrar também das instituições estas infomações de modo mais preciso. De 

acordo com o gráfico, os gestores municipais disponibilizam as infomações sobre 

famílias cadastradas, no entanto, as famílias têm pouca participação e quase não 

cobram transparência da prestação de contas do PBF dos municípios. Mesmo assim, 

nos municípios de pequeno porte se observa que 100% dos gestores consideram a 

disponibilização das informações muito boa ou excelente. 

Ao citar ações que evidenciam a transparência na gestão do PBF no 

município, entre os gestores que responderam essa questão, 70% apontaram a 

utilização do portal da prefeitura, bem como disponibilização de listagem de 

beneficiários no órgão gestor, CRAS, unidades de saúde, etc., 20% só prestam 

contas ao CMAS e 10% através de consulta pública. 

 

GRÁFICO 18: IGUALDADE E INCLUSÃO SOCIAL  

    

   Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 
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A igualdade e a inclusão social sao princípios basilares ao desenvolvimento 

de uma sociedade mais justa e humana. A maior parte dos municípios promove a 

igualdade sem discriminação de sexo, religião, idade e etnia. Porém a equidade de 

gênero não apresenta de forma satisfatória em alguns municípios analisados. A 

inserçãoo de fóruns permanentes, campanhas de sensibilização, programas de 

incentivo e reconhecimento e ações de capacitação são algumas das maneiras que 

os gestores podem desenvolver em prol de melhorias da equidade de gênero.    

Os gestores citaram práticas de equidade na gestão do PBF do município, tais 

como: Atender todos sem exceção; Consulta pública realizada pelo Comitê Gestor 

do PBF, visando ampliar o número de participantes e integrantes do Comitê Gestor, 

possibilitando assim a prática da descentralização das reuniões do Comitê de forma 

intercalada entre locais públicos centrais e locais nos territórios; Acompanhamento 

das condicionalidades e atendimentos, possibilitando a identificação das famílias em 

situações de vulnerabilidade social e facilitando o acesso aos serviços públicos. 

 

GRÁFICO 19: HONESTIDADE E ÉTICA  

    

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 
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Em relação ao princípio do comportamento honesto e ético os gráficos 

demonstram uma situação preocupante, pois, ao mesmo tempo em que alguns 

gestores não contibuem para o comportamento ético e honesto da equipe, há 

gestores que privilegiam beneficiários e politicos. Este cenário contraria a todos os 

princípios da administração pública. O gestor público deve zelar para que, não só ele 

como também toda sua equipe, efetue suas ações no exercício da função pública 

com impessoalidade, atentando também para os princípios da moralidade e 

eficiência.   

Com exceção de um município de pequeno porte, o M5, os demais 

consideram que a gestão do PBF contribui em forma excelente para um 

comportamento ético e honesto. 

 Quando solicitados a citar alguns valores que estão presentes na gestão do 

PBF no município, os gestores que responderam apontaram: Comprometimento e 

educação com o usuário, ética e respeito; Não fazer juizo de valores, não levar em 

conta estereótipos, sempre esclarecer a população quanto ao funcionamento dos 

programas e benefícios relacionados ao CadÚnico; Transparência, seriedade, 

participação; Moral e ética, igualdade; Transparência, Organização. 

Considerando que nem todos os gestores responderam esta questão, 

observou-se que os valores citados sinalizam para comportamentos que privilegiam 

os beneficiários, demonstrando um comprometimento com a gestão do PBF. 

Vejamos como isso se configura no quesito equidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

GRÁFICO 20: EQUIDADE  

    

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

 Estes gráficos demostram mais uma vez uma divisão clara entre os 

municípios, 43% dos respondentes afirmaram que a equipe gestora garante que o 

público-alvo tenha acesso ao PBF, 35,5% não consideraram suas ações suficientes 

para tanto e 21,5% consideraram regular, ou seja pouco percebida essa condição 

nos seus municípios. Por outro lado, 100% dos municípios de pequeno porte 

acreditam que o PBF melhora a qualidade de vida das pessoas de forma muito boa 

ou excelente. Já os gestores dos municípios de grande porte não foram tão otimistas. 

 Ao serem questionados quanto às praticas que garantam equidade na gestão 

do PBF no município, os gestores respondentes citaram a atendimento sem exceção 

ou privilégios, visitas domiciliares com parecer social, inclusão e acompanhamento 

das famílias nos serviços ofertados pelos CRAS com os devidos encaminhamentos 

das famílias em situação de vulnerabilidade, além do debate relacionado a 

beneficiários do PBF ter figurado em todos os planos decenais que estão sendo 
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elaborados recentemente a exemplo do PETI e demias Políticas voltadas para 

assegurar direitos das crianças e adolescentes. 

  

GRÁFICO 21: CAPACIDADE PARA COMPETIR NO AMBIENTE GLOBAL 

    

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

Em praticamente 50% dos municípios analisados, as práticas de gestão do 

PBF alcançaram os objetivos estabelecidos, mas não necessariamente são 

exemplos para outros municípios. Mais uma vez os gestores dos municípios de 

grande porte avaliam de forma mais crítica esta questão, inclusive um deles não só 

não acredita que não possa dar exemplo de gestão como também não acredita que 

o programa alcance os resultados estabelecidos no seu município, o que é muito 

preocupante. É fundamental que os gestores busquem a excelência da gestão e que 

consequentemente sirvam de exemplo para outros municípios. 

Ao citar práticas de gestão que evidenciam a boa gestão do PBF no seu 

município os gestores descreveram a aplicação adequada dos recursos, a 
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descentralização das ações, manutenção dos benefícios, busca ativa, 

intersetorialidade, averiguação de denúncias, notificação de benefícios com geração 

indevida, assim como as visitas domiciliares para as famílias que declaram renda 

muito baixa, averiguação de denúncias, inclusão das famílias beneficiarias nos 

grupos do CRAS e divulgação da folha de pagamento; 

 

GRÁFICO 22: CAPACIDADE PARA TRABALHAR EFETIVAMENTE EM PARCERIA 

    

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

A capacidade para trabalhar efetivamente em parceria pode gerar beneficios 

mais significativos aos gestores do PBF, particularmente por contar com mais atores 

envolvidos no alcance dos objetivos. A parceria é um fator que pode ser melhor 

avalidado de acordo com os dados apresentados.  

Sobre exemplos de parcerias que os municípios desenvolvem, os gestores 

evidenciaram a importância das parcerias com secretarias de Educação, Saúde, 
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Habitação, Trabalho, Meio Ambiente, Agricultura; equipe da Caixa Econômica, 

Secretaria de Estado, além de citar atendimentos gratuitos com advogados. 

 

GRÁFICO 23: SUSTENTABILIDADE 

    

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

No quesito Sustentabilidade, poucos municípios demonstraram baixa atenção, 

sendo que 62% dos gestores municipais apontaram que a gestão do PBF contribui 

para a melhoria do município em relação a justiça social, viabilidade econômica e 

qualidade ambiental, assim como para a Sustentabilidade do município e seus 

cidadãos. Por outro lado, 38% dos gestores não acreditam na contribuição do PBF 

para a Sustentabilidade de forma geral nos seus municípios. Este resultado pode 

sinalizar para a necessidade de trabalhar melhor este conceito com os gestores, pois, 

embora o PBF possa estar vinculado essencialmente a questões que alcancem 

resultado imediato na vida das pessoas, a sustentabilidade surge como um 

contraponto importante ao pensar a política pública sob o aspecto de longo prazo.  
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E, pensar em longo prazo, é poder estabelecer regras, diretrizes, normas e 

leis que ultrapassem o horizonte temporal de uma gestão além de quatro anos. Ao 

buscar entender essa questão, foi perguntado aos gestores elementos que 

envolvem o respeito pelas leis.   

Foi solicitado aos gestores que considerando o contexto do PBF, definissem 

Sustentabilidade e estas foram as respostas: 

 Sistema que permite sua permanência, por prazo determinado; 

 Condição em que se permite ou contribui mesmo que minimamente para que 

algo possa existir ou coexistir e tenha possibilidades de ascensão. Creio que 

assim que olhamos para nossos beneficiários. Mesmo que o BF não seja a 

renda suficiente para as famílias, mas contribui para que estas tenham 

mínima melhora em suas condições, e para que possam acessar os mínimos 

sociais.   

 Considerando atualmente o PBF, digamos que a sua sustentabilidade para 

um futuro será de menos pobreza, porem deveria ser feito uma revisão para 

que seja melhorado o trabalhado; 

 Sustentabilidade é o equilíbrio da dinâmica do modo de viver da sociedade 

em todos os seus aspectos: econômico, ambiental, político, social; 

 É um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir 

as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das 

próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada 

ao desenvolvimento econômico; 

 Sustentabilidade seria as famílias saírem da linha da pobreza e poder se 

virarem sozinhas; 

 Melhorar a qualidade de vida da população garantindo o acesso saúde e 

educação. 

Ao citar ações que evidenciam a Sustentabilidade no município os gestores 

relataram ações de geração de trabalho e renda, capacitações, inclusão digital, 

ações do Centro da juventude, CRAS, orientação e divulgação dos programas 

sociais nos bairros que possuem alto índice de vulnerabilidade, além de apontarem 
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o aspecto econômico, no qual observa-se que os recursos recebidos pelos 

beneficiários do PBF, em grande parte, são gastos na própria comunidade. 

 

GRÁFICO 24: RESPEITO PELAS LEIS 

    

Fonte: Autora, 2016, Resposta Questionário Gestores PBF NUC Curitiba. 

 

Quando solicitados para citar as principais Leis/ Regulamentos que regem o 

PBF, poucos gestores contribuíram, sendo que foram mencionados a Lei 

10836/2004 (Bolsa Família), Decreto 6.135/2007 (Cadastro Único), Portaria 

177/2011 (Gestão do Cadastro Único), Decreto nº 5209 de 17 de setembro de 2004 

(Gestão do PBF), Portaria nº 555 de 11 de novembro de 2005, Lei nº 10.836, de 9 

de janeiro de 2004, regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 

2004, alterado pelo Decreto nº 6.157 de16 de julho de 2007. 

De forma geral, as respostas dos gestores do PBF demostraram a falta de 

consenso tanto no entendimento dos princípios de Governança aplicados ao setor 

público quanto nas percepções de como tais princípios influenciam as ações locais. 
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Assim, faz-se necessárias ações visando não só a boa gestão com vistas ao IGD 

como também na disseminação de princípios fundamentais para gestão responsável 

dos recursos públicos. Para tanto, além das práticas já mencionadas pelos gestores 

municipais, seguem algumas recomendações para melhor gestão do PBF nas três 

esferas do governo: 

a) Estruturação dos processos: formalização lógica com todos os 

procedimentos internos categorizados, apurados e estruturados. Desta 

forma, quando houver troca de pessoal na equipe ou ingresso de novos 

funcionários, tanto os gestores quanto seus colaboradores poderão ter 

uma noção mais efetiva dos processos necessários para atender o seu 

público alvo; 

b) Maior transparência na gestão: disponibilização para a comunidade de 

informações sobre o papel de cada ente envolvido no processo de 

cadastramento, seleção e gestão do PBF, inclusive chamando a atenção 

para as instâncias de fiscalização e controle e destacando como a 

sociedade pode contribuir neste processo; 

c) Compartilhar responsabilidades: elaboração de estratégias participativas 

incluindo a comunidade e parceiros, o que deve gerar comprometimento 

ainda mais satisfatório dos atores envolvidos; 

d) Cursos de capacitação gerencial: a participação dos gestores em cursos 

de capacitação gerencial permitirá a elaboração de propostas ao PBF 

mais consistentes, além de gerar maior eficiência e eficácia. 

e) Profissionalização da equipe do PBF: definição de uma equipe ideal, de 

preferência contratada especificamente para este fim, de acordo com o 

número de famílias cadastradas no CadÚnico para cada município, bem 

como definição do perfil adequado para cada função com a qualificação 

suficiente para colaborar na gestão do programa. Assim, além de qualificar 

a equipe, evitaria a grande rotatividade de pessoal como ocorre hoje; 

f) Disseminação das boas práticas: encontros periódicos entre os gestores 

com mostras das boas práticas e dos resultados obtidos e, quem sabe, até 

geração de premiação como reconhecimento das melhores práticas; 
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g) Atuação em rede: verificar a influência da formação de redes na prática 

estratégica das organizações de Terceiro Setor atuantes na áreas de 

Saúde, Educação e Assistência Social; 

h) Disseminação de princípios de gestão pública: divulgação dos princípios 

da Administração pública, bem como das práticas de Governança 

aplicadas ao setor público através de material impresso, campanhas 

publicitárias e seminários regionais a fim de conscientizar os servidores e 

equipes de apoio à gestão do PBF sobre a importância de aplicação de 

tais princípios nas atividades diárias, principalmente quando se trata da 

coisa pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Considerando o objetivo de identificar como os princípios de Governança têm 

influenciado as práticas de gestão do Programa Bolsa Família no Núcleo Urbano 

Central de Curitiba, entendendo que o papel da governança na gestão pública é de 

oferecer um conjunto de princípios que considere aspectos relacionados à liderança, 

integridade, igualdade, ética, compromisso, respeito às leis, responsabilidade, 

integração e transparência, com o objetivo de maximizar o bem-estar da sociedade, 

mediante as respontas dos gestores municipais desta pesquisa, é possível concluir 

que os municípios de pequeno e médio porte estão mais sensíveis aos dez 

princípios de Governança aplicados ao setor público. 

Porém, ao analisar os dados apresentados não é possível traçar o perfil ideal 

para gestão do PBF no NUC, uma vez que existem municípios de pequeno porte, 

com equipe reduzida, com gestores com qualificação mínima e, no entanto, realizam 

um bom trabalho nas ações que dependem exclusivamente da equipe de gestão do 

programa. 

Percebeu-se ao longo da pesquisa que os indicadores de informações das 

áreas de Educação e principalmente de Saúde estão abaixo do esperado, inclusive 

se fossem avaliados isoladamente, alguns municípios poderiam deixam de receber 

os repasses do governo federal. Isso demonstra a necessidade de melhor 

articulação entre as áreas no esforço de melhorar seus indicadores e, 

consequentemente o IGD do município. Para que este resultado seja alcançado é 

indispensável a articulação da gestão municipal, estadual e federal no sentido de 

sensibilizar as áreas envolvidas da importância do trabalho em equipe, visando o 

melhor atendimento da população público-alvo das políticas públicas. 

Em relação às ações que dependem exclusivamente da equipe de gestão do 

PBF como a TAC, TQCQ e Prestação de Contas foi possível observar que os 

municípios de pequeno e médio porte obtiveram melhores resultados ao longo do 

período pesquisado. Porém, se for considerado a proposta de indicadores 

apresentada nesta pesquisa, tendo em conta o último Relatório de Informações – RI 
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disponível no site do MDS, contendo dados de dezembro de 2015, nenhum dos 

municípios estariam dentro dos padrões ideais, ou seja, acima de 90%. 

Questões relacionadas à equipe de gestão foram citadas por todos os 

municípios pesquisados, principalmente da rotatividade e consequente dificuldade 

de manter a equipe qualificada, identificando a necessidade de haver uma estimativa 

de tamanho e qualificação da equipe de gestão do PBF, tendo em vista a relevância 

e abrangência do programa, a exemplo do que ocorre com o cálculo do IGD que 

considera a quantidade de famílias cadastradas em cada município. Iniciativas nesse 

sentido já podem ser observadas como é o caso do reconhecimento e definição da 

ocupação de Entrevistador Social pela Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS, que desde 12 de fevereiro 

de 2016, atendendo uma demanda do MDS, no sentido de maior institucionalização 

e qualificação das equipes, aproximadamente 30 mil pessoas, e atividades do 

CadÚnico no âmbito do SUAS. (SENARC, Bolsa Família Informa nº 505 de 5 de 

maio de 2016). 

A pouca participação da sociedade nos processos do PBF também ficou 

evidenciada. Isso implica na fragilidade das Instâncias de Controle Social que 

precisam avançar no sentido de melhorar suas iniciativas para que haja maior 

transparência nas ações, aumentar a garantia de acesso das famílias em situação 

de vulnerabilidade social, bem como contribuir para fiscalizar e punir as atitudes de 

má fé e desrespeito às regras do programa. 

Ao longo do processo que se delineou esta pesquisa, entre os dados colhidos 

pelos referenciais teóricos, na aplicação dos questionários, na observação dos 

procedimentos das organizações ou até mesmo com as conversas informais com 

atores chave da área, apesar de não ter um padrão, foi possível concluir que existe 

relação entre o tamanho do município e o perfil da equipe gestão e, 

consequentemente as estratégias de gestão do IGD, bem como a compreensão e 

aplicação dos princípios de Governança aplicados ao Setor Público. Assim sendo, 

algumas recomendações se fazem necessárias, visando a padronização de 

procedimentos essenciais para gestão eficiente do cadastro Único e PBF, bem como 

para que a gestão municipal possa obter o êxito desejado do programa. 
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A realização desta pesquisa não possui o caráter conclusivo, no sentido de 

esgotar o tema, mas sim de proporcionar alguns questionamentos e reflexões que 

possam gerar estudos futuros como, por exemplo: 

Maior abrangência da pesquisa: ampliação desta pesquisa para os 399 

municípos do Paraná para levantar as práticas de gestão a ser comparado com o 

IGD dos municípios. Com o resultado obtido pode ser gerado um guia de melhores 

práticas a ser confeccionado pela instância estadual e/ou federal de gestão do PBF; 

Comparar resultados: realização de estudo comparativo com outras regiões 

do país poderão gerar novas perspectivas de gestão, bem como conhecimento de 

novas práticas que podem ser replicadas. 

Estudo longitudinal dos aspectos condicionantes: avaliar ao longo do tempo 

como evoluem as práticas de gestão. Assim como também se fazem necessárias 

análises da percepção de diversos níveis de hierarquia e envolvimento. 

 Percebe-se que os trabalhos científicos vêm abordando de maneira ainda 

discreta a Governança no setor público. Por outro lado, alguns órgãos da 

administração pública, à exemplo do TCU, vêm desenvolvendo práticas de boa 

governança como instrumento para gerir os recursos públicos, gerando 

transparências das ações e, consequentemente credibilidade junto a sociedade. 

Desta forma, é fundamental desenvolver o debate a fim de verificar até que ponto os 

princípios de Governança organizacional foram adaptados ao setor público e de que 

forma tais práticas podem ser aperfeiçoadas, visando maior eficiência na gestão 

pública. 

Isso se torna ainda mais urgente quando falamos sobre um programa da 

magnutude do PBF, que, segundo o Relatório de Informações do MDS, beneficia 

aproximadamente 26% da população do país e no CadÚnico estão inscritas 

78.898.656 pessoas, ou seja, 41,36% da população que esperam ter suas 

necessidades visualizadas e atendidas pelo poder público. De nada adianta ter belos 

discursos, boas intenções, brilhantes encartes e materiais publicitários, se os 

gestores reponsáveis não contribuírem para transformar a realidade de pessoas que 

precisam não somente dos recursos, mas também de mudanças significativas da 

sua realidade.   
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APÊNDICE 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – ESTUDO 
EXPLORATÓRIO 

 
APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 
Esta pesquisa intitulada GOVERNANÇA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UM ESTUDO 
DE CASO DO NÚCLEO URBANO CENTRAL DE CURITIBA, compõe o projeto final de 
conclusão do Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade, do Instituto Superior 
de Economia do Mercosul – ISAE. Tem como objetivo geral identificar como os princípios de 
Governança têm influenciado as práticas de gestão do Programa Bolsa, sua abrangência é 
o Núcleo Urbano Central de Curitiba – NUC, composto por 14 municípios da região 
metropolitana de Curitiba e pretende-se, com os resultados esperados, subsidiar ações de 
melhoria no processo de gestão do Índice de Gestão Descentralizada –IGD. Desse modo, 
como pesquisadora, comprometo-me com os municípios pesquisados e com a Caixa 
Econômica Federal, co-patrocinadora do curso, a devolver os resultados e conclusões 
obtidas ao final desta pesquisa, bem como garantir o anonimato associado ao conteúdo do 
questionário. 
 
Para qualquer informação e/ou esclarecimento adicional terei disponível para contato o 
telefone: (41) 9904-0361 ou e-mail: rejane.s.barragan@gmail.com. 
 
Professor Orientador: Dr. Valdir Fernandes 
Pesquisadora: Rejane Souza Menezes Barragán 

 
APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Perfil Entrevistado 

E.1 
Cargo/ atividades que 
desempenha/ Efetivo ou 
Comissionado? 

 
 

E.2 
A quanto tempo trabalha na 
organização? 

 
 

E.3 Grau de instrução? 
 
 

Dados município 

M.1 

Número de funcionários e 
configuração da equipe? 
(CRAS; Assistentes Sociais; 
Operadores; etc.) 

 
 
 
 

M.2 
Descrição da atividade da 
organização e dos serviços 
oferecidos 

 
 
 

M.3 
Número de famílias atendidas 
mensalmente no município? 

 
 

 



123 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS GESTORES DO PBF 
Orientação: Responda as sentenças que seguem, considerando a seguinte escala:  

Valor Expressão Significado 

5 Excelente Integralmente percebida 

4 Muito bom Percebida em grande parte 
3 Bom Percebida 
2 Regular Pouco percebida 
1 Fraco Muito pouco percebida ou inexistente 
0 Não posso avaliar Não tenho como indicar a minha percepção 
N Não quero responder Simplesmente, não quero responder. 

 

Práticas de Gestão do PBF 

A 
Variável 1 - Gestão do Cadastro Único: Contempla todas as ações 
esperadas do município para a manutenção do CadÚnico. 

N 0 1 2 3 4 5 

A.1 As famílias que realmente precisam estão cadastradas no CadÚnico no seu município?        
A.2 As informações do CadÚnico são eficientes para alcançar os objetivos do PBF?         
A.3 As ações para manter o CadÚnico do seu município atualizado são suficientes?         
A.4 As ações para manutenção do CadÚnico são decididas pela equipe?        

A.9 

Diante disso responda as questões seguintes: 
Quais as principais dificuldades na gestão do Cadúnico? 
 
Como tem sido a abordagem do município para atualizar o Cadúnico? 
 
Qual a estratégia do município para manter ou não as famílias com perfil adequado no Cadúnico? 
 
Cite ações que a gestão municipal executa para a boa gestão do CadÚnico, considerando a inclusão, manutenção/atualização 
e exclusão das famílias 

B 
Variável 2 - Acompanhamento das Famílias: Acompanhamento das 
famílias beneficiadas pelo PBF.  (Saúde, Educação e Assistência Social) 

N 0 1 2 3 4 5 

B.1 O Acompanhamento das famílias na Saúde satisfaz integralmente as regras do PBF?        

B.2 
O Acompanhamento das famílias na Educação satisfaz integralmente as regras do 
PBF?  

       

B.3 
O Acompanhamento das famílias na Assistência Social satisfaz integralmente as regras 
do PBF? 

       

B.9 

Cite ações que este município utiliza para manter atualizados os dados de Saúde, Educação e Assistência Social no seu 
município. 
 
 

C 
Variável 3 - Prestação de Contas: Prestação de contas. Apresentação e 
comprovação de gastos dos recursos do IGD. 

N 0 1 2 3 4 5 

C.1 Os recursos do IGD têm sido aplicados exclusivamente nas finalidades propostas?        
C.2 O município tem apresentado sua prestação de contas em dia?        
C.3 A prestação de contas do município tem sido aprovada sem ressalvas?        
C.4 São disponibilizadas para comunidade dados do PBF?        

C.5 
A Gestão do PBF se preocupa em esclarecer as dúvidas da comunidade em relação ao 
seu desempenho? 

       

C.9 

Cite as principais dificuldades que o município tem para prestação de contas. 
 
Cite uma prática do município que evidencie a prestação de contas da gestão do PBF à comunidade. 
 

D 
Variável 4 - Gestão do PBF: Práticas relacionadas a administração dos 
recursos envolvidos no processo tais como capacitações dos colaboradores, 
disponibilidades de infraestrutura necessária para realização das ações, etc. 

N 0 1 2 3 4 5 

D.1 A equipe para gerir o CadÚnico no seu município é suficiente?        
D.2 A equipe para gerir o CadÚnico é suficientemente qualificada?        
D.3 A infraestrutura disponível para gestão do PBF é suficiente?        
D.4 Os sistemas disponíveis para Gestão do PBF são amigáveis/intuitivos?        
D.5 Os recursos para gerir o PBF são suficientes?        
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D.6 A aplicação dos recursos do IGD é definida pelo comitê gestor?        
D.7 Há um planejamento anual para utilização dos recursos do IGD?        
D.8 Os recursos são investidos de forma eficiente?        

D.9 
Cite ações que evidenciem as boas práticas de gestão do PBF. 
 
 

1 Princípios de Governança: práticas relacionadas a gestão do programa N 0 1 2 3 4 5 
1.1 A gestão do PBF Conhece/ aplica os princípios de Administração Pública        

1.2 
A gestão do PBF Conhece/ aplica os princípios de Governança aplicado ao setor 
Público 

       

1.3 
O comitê gestor do PBF contribui para que o cidadão e as organizações comunitárias 
participem da Gestão do cadastro de beneficiários? 

       

1.4 
Há envolvimento da comunidade e da Sociedade Civil Organizada na formulação de 
estratégias? 

       

1.9 
Cite organizações da SCO que participam na gestão do PBF no seu município. 
 
 

2.1 
Os gestores municipais disponibilizam informações sobre famílias cadastradas, 
benefícios liberados, bloqueados, cancelados? 

       

2.2 
Há algum tipo de solicitação das famílias sobre a transparência da prestação de contas 
do PBF no município? 

       

2.9 
Cite ações que evidenciem a transparência na gestão do PBF no seu município. 
 
 

3.1 
As práticas do comitê gestor do PBF promovem a igualdade sem discriminação de 
sexo, religião, idade e etnia? 

       

3.2 Há equidade de gênero na equipe gestora do PBF?        

3.9 
Cite práticas de equidade na gestão do PBF do município. 
 
 

4.1 A gestão do PBF contribui para o comportamento ético e honesto da sua equipe?        
4.2 A gestão do PBF privilegia beneficiários e/ou políticos?        

4.9 
Cite alguns valores que estão presentes na gestão do PBF. 

 
 

5.1 
A equipe gestora garante que o público-alvo tenha acesso ao PBF independentemente 
de qualquer condição? 

       

5.2 Você acredita que o PBF melhora a qualidade de vida das pessoas?        

5.9 
Cite praticas que garantam equidade na gestão do PBF no seu município. 

 
 

6.1 Você acredita que a gestão do PBF do seu município possa ser exemplo para outros?        

6.2 
Você acredita que as práticas de gestão do PBF do seu município alcançam os 
objetivos estabelecidos? 

       

6.9 
Cite práticas de gestão que evidenciem a boa gestão do PBF no seu município. 

 
7.1 A Gestão municipal incentiva a participação da comunidade na gestão do PBF?        

7.2 
A equipe gestora do PBF estabelece parcerias com outros setores/ secretarias para 
garantir efetividade nas ações? 

       

7.3 
A gestão do PBF contribui para as parcerias entre a Prefeitura e outros municípios, 
empresas e cidadãos? 

       

7.9 
Cite exemplos de parcerias que seu município desenvolve. 

 

8.1 
A gestão do PBF contribui para a melhoria do município em relação a justiça social, 
viabilidade econômica e qualidade ambiental? 

       

8.2 A gestão do PBF contribui para a Sustentabilidade do município e seus cidadãos?        

8.9 

Considerando o contexto do PBF, defina Sustentabilidade. 
 
Cite ações que evidenciem a Sustentabilidade no seu município. 

 
9.1 As ações da gestão do PBF estão pautadas nos princípios da Administração Pública?        

9.2 
A gestão do PBF estão de acordo com as Leis e Regulamentos relacionados ao 
programa? 

       

9.9 
Cite as principais Leis/ Regulamentos que regem o PBF. 
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ANEXOS 

EMAIL GIFAB – APRESENTAÇÃO DA ENTREVISTA (FASE QUALITATIVA) 

 

Caros Gestores 

A Caixa Econômica Federal apoia seus empregados na participação em 

programas de estudos voltados à pesquisa sobre temas que sejam relevantes a 

sociedade e a gestão pública. Um destes programas está sendo desenvolvido pela 

funcionária REJANE SOUZA MENEZES BARRAGAN, a tese de Mestrado intitulada 

“Governança no Programa Bolsa Família: Um estudo de caso do núcleo urbano 

central de Curitiba. 

Para que este estudo tenha a consistência necessária solicitamos o apoio e 

atenção dos Senhores, nos próximos dias lhes será encaminhada uma pesquisa 

fundamental para este estudo, e neste sentido pedimos a gentileza de que 

disponibilizem um pouco de seu tempo para ajudá-la. 

Lembro que embora a iniciativa conte com nosso apoio, não se trata de uma 

pesquisa oficial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, assim todas as afirmativas, 

ponderações e indagações são de total responsabilidade da aluna Rejane Souza 

Menezes Barragan. 

Desde já agradecemos. 

  

Marcos Fernando C Almeida 
Gerente GIFAB/CT 
Gerencia Exec. Prog Bolsa Família e Benef. Sociais 
(41) 2118.5445 

  


