ISAE – INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA

ROSANGELA MARIA RENOSTO GENNARI

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DE FAMÍLIAS
BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

CURITIBA
2015

ROSANGELA MARIA RENOSTO GENNARI

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÔMICO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Dissertação apresentada como requisito parcial
para a obtenção do grau de Mestre no Curso de
Mestrado Profissional em Governança e
Sustentabilidade, do Programa de Pós
Graduação Stricto Sensu do Instituto Superior de
Administração e Economia | ISAE.
Orientador: Prof. Dr. Valdir Fernandes

CURITIBA
2015

iii

Aos amores da minha vida, razão da minha existência: Amanda, Marina e
Marco Antônio

iv
Agradecimentos

Muitas pessoas contribuíram para a realização deste trabalho e merecem meu
especial agradecimento.
Ao meu orientador, Professor Valdir Fernandes, por me aceitar como sua
orientanda e pelos ensinamentos valiosos, paciência e dedicação, mesmo após sua
mudança desta cidade.
Ao Professor Marcelo Limont, por toda dedicação, disponibilidade,
colaboração e conhecimentos compartilhados, sempre me fazendo acreditar que era
possível.
À Professora Regina Márcia Brolesi, pelo carinho, atenção, disponibilidade e
ensinamentos.
Aos Professores da banca examinadora, pela atenção e pelas contribuições
valiosas à realização desta pesquisa.
Aos colegas da equipe de pesquisadores da UP, por me acolherem e dividirem
comigo tantas experiências e conhecimentos.
Aos colegas do Mestrado, por todos os momentos extraordinários que
passamos juntos, que jamais serão esquecidos.
Aos meus amigos da Caixa, por toda a compreensão e dedicação ao trabalho
durante as minhas ausências e por todos os incentivos e torcida.
À minha terapeuta Irene Carmen Prestes, por me ouvir, me ajudar a organizar
as ideias e o tempo e pelos conselhos preciosos, que foram fundamentais para eu me
sentir confiante e seguir em frente.
À minha família, em especial meu querido e amado marido, Mauro, que se
dedicou aos afazeres domésticos e compreendeu as minhas ausências, sempre me
motivando a continuar.
À Caixa, por permitir tornar esta pesquisa possível.
E por fim, não menos importante, aos meus amigos e parentes, que em nada
contribuíram para a realização deste trabalho, pelo contrário, me distraíram e me
desorientaram, mas, por isso mesmo, me ajudaram a repor as energias para que eu
pudesse continuar.
Muito obrigada!

v

"(...) o crescimento por si só não é suficiente. Altos níveis de atividade produtiva e
pobreza generalizada podem coexistir, e podem colocar em risco o meio ambiente.
Daí o desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às
necessidades humanas tanto pelo aumento do potencial produtivo quanto para
assegurar oportunidades iguais a todos".
(BRUNDTLAND, 1987, p.55)
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RESUMO

O programa Bolsa Família (PBF) é a principal estratégia do governo brasileiro no
combate à pobreza, sendo o seu principal objetivo melhorar as condições
socioeconômicas das famílias pobres e extremamente pobres, por meio da
transferência direta de renda e da articulação com outras ações promotoras de
emancipação das famílias. Neste contexto, buscou-se verificar quais as
contribuições do Programa Bolsa Família, no Núcleo Urbano Central (NUC) de
Curitiba, para o desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias. A
pesquisa foi guiada pelo objetivo geral, de propor um conjunto de indicadores de
desenvolvimento socioeconômico de famílias atendidas pelo programa. Como
metodologia utilizou-se a recolha de dados secundários preexistentes, por meio da
pesquisa documental e bibliográfica, com uma abordagem qualitativa com análise
de conteúdo, por meio da técnica de análise categorial temática. Para a seleção do
conjunto de indicadores utilizou-se as regras de Bardin, da exaustividade,
pertinência, homogeneidade e representatividade. Após a definição do conjunto de
indicadores, fez-se a aplicação dos mesmos, o que permitiu inferir sobre a
contribuição do Programa Bolsa Família para o desenvolvimento socioeconômico
das famílias beneficiadas pelo programa no NUC de Curitiba e propor ações de
melhorias. Dentre as contribuições do Bolsa Família, destaca-se que houve redução
no número de beneficiários de 2010 a 2014. As ações propostas são: inclusão dos
programas complementares nas condicionalidades; criação do benefício
proporcional para que as famílias que estão no limiar da pobreza, mas estão fora
da linha da extrema pobreza, não tenham rendimento menor que as famílias
beneficiadas pelo Bolsa Família; criação da linha de vulnerabilidade à pobreza para
acompanhamento das famílias que saem do programa; e disponibilização dos
indicadores de porta de saída: Número de famílias beneficiárias que saíram do PBF
por aumento da renda (para qualquer período); Tempo de permanência das famílias
no PBF; Número de famílias que retornaram ao PBF; Número de famílias
beneficiárias que saíram do PBF por aumento da renda devido ao trabalho formal;
Número de filhos de beneficiários ou ex-beneficiários que concluíram o ensino
médio; e Número de filhos de beneficiários ou ex-beneficiários que se tornaram
titulares do PBF.
Palavras-chave: Programa Bolsa Família. Políticas Públicas. Indicadores.
Desenvolvimento socioeconômico.
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ABSTRACT

The Bolsa Família Program (FGP) is the main Brazilian government's strategy to
combat poverty, and its main objective to improve the socioeconomic conditions of
poor and extremely poor families through direct cash transfer and articulation with
other actions that promote empowerment of families. In this context, it sought to verify
which assistance from the Bolsa Família Program in Central Urban Core (NUC) of
Curitiba, for socio-economic development of beneficiary families. The research was
guided by the overall objective to propose a set of indicators of socioeconomic
development of families served by the program. The methodology used collect preexisting secondary data, through documentary and bibliographic research, with a
qualitative approach to content analysis by categorical thematic analysis. For the set
of indicators screening was used the rules of Bardin (1977), the completeness,
relevance, homogeneity and representativeness. After defining the set of indicators
made up the application thereof, which allowed infer the contribution of the Bolsa
Família Program for socio-economic development of families benefited from the
program in Curitiba NUC and propose improvement actions. Among the contributions
of the Bolsa Família, it is emphasized that there was a reduction in the number of
beneficiaries in 2010 to 2014. The actions proposed are: inclusion of supplementary
programs in conditionalities; creation of the proportional benefit for families who are
below the poverty line, but out of the extreme poverty line, do not have lower income
families benefited by Bolsa Familia; creation of vulnerability to poverty line for
monitoring of families leaving the program; and availability of output port indicators:
number of beneficiary families who left the FGP by increasing incomes (for any
period); Length of stay families in the FGP; Number of families who have returned to
FGP; Number of beneficiary families driven FGP by increased income due to formal
work; Number of children of beneficiaries or former beneficiaries who completed high
school; and number of children of beneficiaries or former beneficiaries who have
become FGP holders.

Keywords: Bolsa Família Program. Public policy. Indicators. Socioeconomic
development.
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1

INTRODUÇÃO

O conceito de desenvolvimento, associado prioritariamente ao crescimento
econômico, tem sido alvo de muitas críticas no meio acadêmico. Furtado (1974) já
previa que o modelo de desenvolvimento econômico do último quarto do século
passado, que preconizava que o desenvolvimento econômico dos países
desenvolvidos poderia ser estendido aos países em desenvolvimento, se concretizado,
levaria o mundo a um colapso. Esse modelo, baseado no Produto Interno Bruto (PIB),
apregoa que o desenvolvimento econômico por si só é garantia de desenvolvimento
em todos os aspectos, incluindo equidade social, e que as externalidades negativas,
dentre as quais os impactos ambientais, seriam neutralizadas quando os países em
desenvolvimento alcançassem os níveis dos países desenvolvidos (SACHS, 2009).
Toda essa crença somada ao comportamento mimético dos países em
desenvolvimento, em reproduzir os padrões de consumo dos países desenvolvidos,
resultou em um aumento considerável da concentração da renda e desigualdade
social (FURTADO, 1974; SACHS, 2009). Talvez o problema da desigualdade não
tivesse a dimensão que tem hoje se as nações se preocupassem mais com as
questões sociais, como as taxas de mortalidade infantil, por exemplo, e menos com o
PIB “ou se o Banco Mundial classificasse os países não pela média do PIB per capita,
mas pela razão entre a renda dos 10 por cento mais ricos para os 10 por cento mais
pobres” (MEADOWS, 1998, p.2).
Desta contradição, entre crescimento econômico, desigualdade social e
impactos ambientais, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, que se
consolidou a partir do Relatório de Brundtland (1987), da Agenda 21, que aconteceu
no Rio de Janeiro, em 1992 (MALHEIROS; PHILIPPI JR; COUTINHO, 2008) e dos
encontros mundiais realizados sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que
começaram com a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano,
que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Desta forma, a partir do final da
década de 80, segundo Souza e Ribeiro (2013), o desenvolvimento ganhou mais duas
novas dimensões, a ambiental e a social.
Sachs (1993) classificou o desenvolvimento sustentável em 5 dimensões.
Mais tarde, este mesmo autor, passou a recomendar 8 dimensões para a
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sustentabilidade: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política
(nacional) e política (internacional) (SACHS, 2009). A proposta de Sachs composta
de várias dimensões, tem uma razão, dar ênfase ao fato de que não é mais concebível
pensar o desenvolvimento considerando apenas a dimensão econômica.
Segundo Pochmnn (2010), em 1981 havia 1,9 bilhão de miseráveis no mundo,
52,2% da população, com renda mensal de até R$ 61,20 por pessoa. Já em 2005,
segundo este mesmo autor, o número de miseráveis era de 1,4 bilhão de pessoas, o
que representava 25,7% da população e em 2010, 1,2 milhão de famílias respondiam
por 55% da riqueza mundial. Isso indica que houve uma redução significativa do
número de miseráveis no mundo, mas que a desigualdade na distribuição da renda
ainda persiste.
Neste contexto histórico de desigualdade social, “a partir da década de 1990,
o enfrentamento da pobreza ganha centralidade no âmbito das políticas públicas em
dimensão global como um problema inaceitável ao desenvolvimento do capitalismo
no final do século XX” (ALVES; SCOREL, 2012, p.2).
No Brasil, na era Vargas já havia uma preocupação em reduzir a pobreza. Os
programas de habitação, patrocinados pelo Estado, asseguravam a redução de
gastos com moradias para os trabalhadores, o que demonstrava a intenção do
governo em aumentar a renda do trabalhador. Sendo esta uma forma de combater a
pobreza (GALVANIN NETO, 2013).
As práticas de transferência de renda aos mais pobres aconteciam desde a
década de setenta, mas tinham pouca visibilidade e cobertura limitada a idosos e
portadores de deficiência com baixa renda. Os demais programas de assistência
social aconteceram a partir de 1995, mas não tiveram sucesso, pois não havia
“nenhum tipo de controle, planejamento ou análise por parte da secretaria, entidade
responsável pela elaboração da Política Nacional de Assistência Social (PNAS)”
(IPEA, 2003, p.10). Além disso, não houve universalização no atendimento da
assistência em razão de dificuldades orçamentárias (IPEA, 2003), mas esses
programas serviriam de base para outros projetos que viriam nos anos 2000. Entre os
programas estavam o Comunidade Solidária, Bolsa-Alimentação, Bolsa-Escola,
Renda Mínima, criado em 2001, entre outros (IPEA, 2003).
Foi com o Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico), instituído em 2001 como instrumento para identificar as famílias com
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baixa renda e propiciar a seleção dos beneficiários de programas assistenciais
(CAMARGO et al., 2013), que se conseguiu atingir o propósito de articular os
programas sociais de governo. Foi considerado um avanço tecnológico, que
proporcionaria agilidade no repasse dos benefícios (IPEA, 2003).
Mais recentemente, surgiu o Programa Bolsa Família (PBF), criado em 20 de
outubro de 2003 pela Medida Provisória 132 e convertido em Lei em 9 de janeiro de
2004, pela Lei 10.836/04, com a unificação dos programas preexistentes de
transferência de renda, criados a partir da década de noventa (ROCHA, 2011; BRASIL,
2004c). O objetivo inicial era melhorar de imediato o nível de consumo e bem-estar
das famílias de baixa renda e atacar a pobreza e a desigualdade com o incentivo à
escolarização das crianças dessas famílias. Atacando as causas estruturais da
pobreza, esta se reduziria com o tempo, diminuindo a demanda por financiamento e
gestão do programa no futuro (ROCHA, 2011).
A partir do PBF, as políticas públicas para combate à pobreza e à
desigualdade, por meio de redistribuição, ganharam novo impulso. Essas políticas
objetivam promover o alívio imediato da pobreza, com a transferência de renda;
promover o acesso a direitos sociais básicos como educação, saúde e assistência
social; e promover o desenvolvimento das famílias para que estas superem a situação
de vulnerabilidade em que se encontram, por meio das ações e programas
complementares de qualificação.
Neste sentido, é importante saber se os serviços e benefícios recebidos pelos
beneficiários do PBF, assim como os resultados obtidos até então estão de acordo
com os resultados esperados para o programa. Logo, tornam-se necessários
indicadores

que

avaliem

o

desenvolvimento

socioeconômico

das

famílias

beneficiárias, na sua forma integral, considerando suas várias dimensões.
Além disso, há a necessidade de avaliação das políticas públicas de
distribuição de renda, pois a “incapacidade de as políticas cumprirem os resultados
esperados tem sido observada reiteradamente na literatura especializada, tornando
ainda mais premente e necessária a atividade avaliativa” (TINÔCO; SOUZA;
OLIVEIRA, 2011, p.306). A falta de tradição de avaliação de políticas públicas devese ao “fato de que boa parte dos estudos que contribuíram para o desenvolvimento
teórico dessa vertente recente da ciência política têm sido realizados em países com
sistemas políticos institucionalmente estáveis (FREY, 2000, p.230).

18

Além disso, segundo o TCU (2014), não existem indicadores de resultado
para o PBF e, considerando que o objetivo do programa é emancipar as famílias e
não as manter dependentes do programa, torna-se necessário a construção de
indicadores que atendam esta necessidade.

1.1

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA

Considerando a problemática acima descrita, como poderia ser medido o
desenvolvimento socioeconômico, no Núcleo Urbano Central (NUC) de Curitiba, das
famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família?

1.2

OBJETIVOS DA PESQUISA

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral da pesquisa foi propor um conjunto de indicadores de
desenvolvimento socioeconômico das famílias atendidas pelo Programa Bolsa
Família no Núcleo Urbano Central de Curitiba.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Identificar as políticas públicas relacionadas ao PBF;
2. Caracterizar os elementos que contribuem para o desenvolvimento
socioeconômico das famílias que vivem em situação de pobreza beneficiadas
pelo PBF;
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3. Selecionar indicadores que permitam a avaliação do desenvolvimento
socioeconômico das famílias beneficiadas pelo PBF das cidades do NUC de
Curitiba.
4. Avaliar os resultados do PBF em relação ao desenvolvimento socioeconômico
das famílias beneficiárias.

1.3

JUSTIFICATIVA

Considerando os objetivos de redução da pobreza do PBF, faz-se necessário
mensurar sua contribuição por meio de indicadores que sirvam como parâmetro para
o desenvolvimento de novas políticas que promovam o acesso à qualidade de vida e
igualdade de direitos às pessoas de baixa renda. Ademais, o programa é
frequentemente apontado como não emancipatório, conforme Medeiros, Brito e
Soares (2007), que dizem que o programa pode desmotivar ao trabalho e uma parcela
da opinião pública, segundo Marques (2010), que intende que a intenção do programa
e manter os pobres dependentes do programa, tornando-os massa de manobra
política. Desta forma, evidencia-se ainda mais a necessidade de propor um conjunto
de indicadores que permitam mensurar o quanto o programa contribui para o
desenvolvimento (socioeconômico) das famílias beneficiárias.
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METODOLOGIA

Os métodos utilizados nesta pesquisa foram a recolha de dados secundários
preexistentes (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005), por meio da pesquisa documental e
bibliográfica e a análise de conteúdo (MARCONI; LAKATOS, 2003), por meio da
técnica de análise categorial temática (BARDIN, 1977). A recolha de dados
secundários preexistentes, é um método adequado para análise de mudanças sociais,
“sobre os quais não é possível recolher testemunhos directos ou para cujo estudo
estes são insuficientes” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005, p. 203). Além disso, a
recolha de dados deve ser complementada pela análise de conteúdo, pois nem tudo
é quantitativamente mensurável (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005).
Como fonte de dados secundários foram utilizados documentos de arquivos
públicos, como leis e decretos e como fontes secundárias, as pesquisas estatísticas
obtidas de bancos de dados de instituições governamentais, como o MDS, por meio
do Data Social e Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI); o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA); e entidades não governamentais nacionais e internacionais, como o
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil; Banco Mundial; Organização das
Nações Unidas (ONU) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD). A pesquisa bibliográfica e análise de dados secundários, se deu por meio da
bibliografia já publicada e relevante ao tema dessa pesquisa, tais como livros,
dissertações, teses e artigos. (MARCONI; LAKATOS, 2003).
É importante destacar que a pesquisa bibliográfica “não é mera repetição do
que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob
novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (MARCONI;
LAKATOS, 2003, p. 183).
A pesquisa aqui apresentada, tem uma abordagem qualitativa com análise de
conteúdo, por meio da técnica de análise categorial temática de Bardin (1977), o que
permitiu verificar o sentido existente entre as categorias estudadas: Programa Bolsa
Família, políticas públicas de redistribuição de rendas e indicadores de
desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias do BF, principalmente
com relação às informações que os indicadores relacionados ao tema oferecem, onde
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o significado dos conteúdos reside nas especificidades de cada elemento e nas
relações entre eles (LAVILLE; DIONNE, 1999). Assim, a análise de conteúdo busca
manipular as mensagens “para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre
uma outra realidade que não a da mensagem” (BARDIN, 1977, p. 46).

2.1

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E POPULAÇÃO

Esta pesquisa tem como recorte analítico o Programa Bolsa Família, tomando
como referência os dados das cidades inseridas no NUC de Curitiba, no período
compreendido desde o ano 2010 a 2014.
O universo de pesquisa é composto pelas famílias beneficiárias do PBF que
vivem no NUC da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O NUC é formado pelos
municípios integrantes da Área de Concentração de População (ACP) de Curitiba,
definida pela pesquisa REGIC, do IBGE. Tem uma área de 1.250 km², com
aproximadamente 3 milhões de habitantes, o que corresponde a 97,73% da população
da RMC e 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 (COMEC, 2006) (Figura 1).
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Figura 1 - Núcleo Urbano Central da RMC
Fonte: COMEC (2006, p. 150)

Para explicar a origem do NUC da RMC é necessário primeiro abordar sobre
o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba – PDI/78,
que tinha como estratégia o desenvolvimento do território e não apenas o município
de Curitiba. Para tanto, a ideia era formar uma “rede de cidades que desempenhariam
funções específicas e complementares entre si” (COMEC, 2006, p. 16),
proporcionando um melhor planejamento e um desenvolvimento mais sustentável de
todos os municípios do RMC. No entanto, a proposta do PDI/78 não contemplou a
“distribuição equitativa da população e das atividades econômicas geradoras de renda
sobre o território metropolitano” (COMEC, 2006, p. 16). Desta forma, a formação do

23
núcleo urbano central aconteceu fora do previsto pela PDI/78, que buscava a
expansão mais a oeste. A expansão ocorreu para os municípios vizinhos, formando
um anel urbano em torno da capital, Curitiba. O reconhecimento das 14 cidades que
formam o NUC (incluindo Curitiba) se deu com a publicação, em 2006, pela
Coordenação da RMC – COMEC, do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana de Curitiba: propostas de ordenamento territorial e novo arranjo
institucional.
E por que analisar um contexto de território e não só um município? Muitas
pessoas moram num município e trabalham ou estudam em outro, o que forma uma
relação muito forte de interdependência entre eles e de integração dos municípios que
estão em torno da Metrópole com a cidade polo, formando uma mancha urbanizada
(RIBEIRO et al., 2014). É o chamado movimento pendular, que acontece pela
dissociação entre o local de trabalho e o de moradia (MOURA, 2010).
Para Moura (2010), a exploração do movimento pendular entre municípios,
para o estudo e ou trabalho, o perfil das pessoas que fazem o movimento pendular e
a natureza da busca desse movimento impulsionam a expansão urbana e o processo
de uso e ocupação do solo, que é dissociado do lugar do trabalho e da moradia e “se
faz acompanhar de mecanismos socioespaciais segregadores” (MOURA, 2010, p. 57).
Os movimentos pendulares revelam a desconexão entre moradia e mercado
de trabalho e seus efeitos decorrentes, em que o município de produção e o de
moradia são separados pelas mudanças no perfil das atividades (MOURA, 2010).
Nesta desconexão os municípios pobres são os mais afetados, pois não têm
atividades econômicas em qualidade e quantidade suficientes para atrair sua
população economicamente ativa, o que resulta em perda de arrecadação e os torna
apenas municípios dormitórios (MOURA, 2010).
Neste contexto, para a análise da relação de pobreza e desenvolvimento
socioeconômico, é necessário esse viés de território. Não se pode olhar a pobreza
apenas no município mais pobre sem analisar o contexto de relação com os demais
municípios.
Por esta relação de interdependência e integração, optou-se pelo NUC da
Região Metropolitana de Curitiba, como recorte empírico da pesquisa, considerando
as famílias beneficiárias do bolsa família pertencentes a cada um dos municípios, o
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que permitiu ampliar a discussão e os elementos de sustentabilidade que poderiam
ser analisados.
Dentro deste universo apropriou-se da amostra utilizada para a Revisão
Cadastral (RC) de 2014 do Bolsa Família, que representa 13,20% da população de
beneficiários dos 14 municípios do NUC no ano de 2014. Fazem parte da amostra as
famílias beneficiárias do BF, de cada município, que estão há mais de dois anos sem
atualizar o cadastro no programa.
A Revisão Cadastral do BF acontece uma vez por ano e está regulamentada
pela Portaria GM/MDS nº 617, de 11 de agosto de 2010 (MDS, 2015b). Tem por
objetivo verificar se as famílias beneficiárias continuam atendendo às regras do
programa e garantir que as informações cadastrais estejam de acordo com a
realidade. São convocadas para a revisão as famílias sem atualização há mais de dois
anos (MDS, 2015b), conforme previsto no Decreto 5.209/04, em seu artigo 21,
transcrito abaixo:
A concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família tem caráter
temporário e não gera direito adquirido, devendo a elegibilidade das famílias,
para recebimento de tais benefícios, ser obrigatoriamente revista a cada
período de dois anos. (Redação dada pelo Decreto nº 6.392, de 2008).
((BRASIL, 2004a).

O uso dessa amostra se fez necessário por apresentar um dado importante
para a pesquisa, para a análise do desenvolvimento socioeconômico das famílias
beneficiárias e que não estava disponível para a população total de beneficiários dos
municípios. Esse dado é o número de famílias que tiveram o benefício cancelado por
informar renda superior aos limites estabelecidos pelo BF durante a Revisão Cadastral
(RC) de 2014. Este é um indicador chave para a avaliação do desenvolvimento
socioeconômico das famílias beneficiárias do BF, pois está associado ao fato das
famílias estarem produzindo o seu próprio sustento, conforme discussão apresentada
no capítulo sobre a família sustentável e os elementos que contribuem para o seu
desenvolvimento socioeconômico, que são acesso ao trabalho e ao conhecimento.

2.2

PROCEDIMENTOS E ETAPAS DA PESQUISA
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2.2.1 Coleta de dados

Para atender ao objetivo geral da pesquisa, de propor um conjunto de
indicadores de desenvolvimento socioeconômico de famílias atendidas pelo BF no
NUC de Curitiba, foi realizada a revisão de literatura, para a elaboração dos
procedimentos metodológicos mais condizentes com a proposta, conforme regras de
Bardin (1977), que serão expostas mais adiante, além de uma pesquisa minuciosa
sobre os indicadores existentes (ou a inexistência dos mesmos) sobre o PBF, que
medisse a evolução socioeconômica das famílias. Dessa forma, foi estabelecida uma
sequência metodológica para o alcance do objetivo geral (Figura 2).

Figura 2 - Metodologia para construção de um conjunto de indicadores de desenvolvimento
socioeconômico para avaliar a contribuição do PBF para o desenvolvimento das famílias
beneficiárias
Fonte: Autoria própria
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Na primeira fase da pesquisa, utilizando-se do método de recolha de dados
secundários e documentais preexistentes (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005), fez-se
um levantamento dos documentos e indicadores relacionados ao tema e objetivo da
pesquisa, os quais fundamentariam a interpretação final. A escolha do material mais
adequado à pesquisa foi guiada pela definição do objetivo geral e pela delimitação do
universo de pesquisa, em consonância com as regras de Bardin (1977).
Em seguida, por meio dos critérios da exaustividade e da pertinência (BARDIN,
1977), fez-se a seleção dos indicadores. Primeiro, quanto à exaustividade, se buscou
explorar todos os indicadores relacionados ao objetivo proposto. Neste momento
contou-se com a colaboração de um grupo de pesquisa de indicadores de
desenvolvimento territorial, formada por orientandos de mestrado e doutorado que
fazem parte do projeto de pesquisa, com Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ),
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
desenvolvido pelo Professor Valdir Fernandes. O objetivo do projeto é construir um
modelo de indicadores de desenvolvimento territorial sustentável. O projeto conta com
o apoio de pesquisadores parceiros de diversas instituições públicas e privadas,
nacionais e internacionais e contempla vários subprojetos nas áreas de
desenvolvimento, indicadores e sustentabilidade, sendo muito mais abrangente que a
necessidade da pesquisa aqui apresentada, mas em muito contribuiu para a sua
realização. Sendo que esta pesquisa também é parte desse projeto maior e os seus
resultados também contribuirão com o esforço coletivo do grupo de pesquisa.
O grupo de pesquisa, com base na revisão de literatura e utilizando também
a técnica de análise categorial temática, da análise de conteúdo de Bardin (1977), fez
um levantamento de informações, em bases secundárias, buscando o estado da arte
sobre indicadores que se apropriam das dimensões do desenvolvimento sustentável.
Neste esforço, foram mapeados 70 modelos de indicadores, sendo distribuídos ou
categorizados a partir dos conceitos dos capitais, em específico a partir da
conceituação de Meadows (1998), segregando os indicadores em relação aos capitais
natural, social e construído. Desses 70 modelos, o grupo selecionou 9, considerados
os mais referenciados na base da literatura analisada, os quais foram agrupados por
temas. Dentre as categorias temáticas, economia e educação foram consideradas um
subsistema do capital social, ao qual esta pesquisa se enquadra.
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Desta forma, esta pesquisa se apropriou do levantamento de indicadores
realizado pelo grupo de pesquisa e buscou também, na revisão da literatura, outros
indicadores não contemplados por aquele grupo e que eram específicos para o BF.
Destaca-se, entre os documentos pesquisados o relatório do TCU, que trata, entre
outras coisas, da necessidade de aperfeiçoamento dos indicadores de desempenho
do PBF, disponibilizados pelo MDS e apresenta críticas e sugestões para formulação
de indicadores referentes ao desenvolvimento socioeconômico e emancipação das
famílias beneficiadas pelo programa.
Tanto o levantamento realizado pelo grupo de pesquisa como o realizado por
esta pesquisa buscaram atender ao critério da exaustividade de Bardin. Após esta
etapa, se utilizou o critério da pertinência, em que, dos indicadores selecionados na
revisão de literatura, inclusive os indicados pelo TCU (2014) e das oficinas, verificouse quais se relacionavam ou tinham pertinência com o objetivo e tema da pesquisa,
selecionando-se os mais adequados. Depois de selecionados todos os indicadores
disponíveis (exaustividade) e que tinham pertinência com a pesquisa, utilizou-se os
critérios da representatividade e da homogeneidade (BARDIN, 1977). Para o da
homogeneidade, foram selecionados indicadores que permitissem o mesmo
tratamento para todos os municípios e que estivessem disponíveis igualmente para
todos eles e para os mesmos períodos, de 2010 a 2014. Quanto à representatividade,
optou-se por aqueles que representassem igualmente todos os municípios e que, os
resultados obtidos na amostra pudessem ser estendidos ao todo.
Para atender ao objetivo específico 1, identificar as políticas públicas
relacionadas ao Programa Bolsa Família, buscou-se, por meio da pesquisa
documental, documentos referentes à legislação do PBF, como leis e decretos, assim
como livros e publicações em forma de artigos científicos, teses e dissertações sobre
as políticas públicas que dizem respeito ao BF, por meio da pesquisa bibliográfica,
sendo as políticas públicas relacionadas ao BF: Política Nacional de Assistência
Social; Política Nacional de Renda de Cidadania; Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde da Criança; Políticas de atenção básica e especializada; Políticas de apoio
ao trabalhador; Políticas Públicas de Economia Solidária; Políticas de Juventude;
Políticas educacionais nas áreas de alfabetização e educação de jovens e
adultos; Política Nacional de Educação e a Política de Educação Profissional e
Tecnológica.
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Para o objetivo 2, a partir da revisão da literatura, buscou-se contextualizar o
desenvolvimento socioeconômico, no sentido que seria usado neste trabalho, assim
como definir família sustentável e, a partir de então, caracterizar os elementos que
contribuem para o desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias, o que
foi feito no capítulo sobre a Família Sustentável e os elementos que contribuem para
o seu desenvolvimento socioeconômico. Diante do que foi exposto naquele capítulo,
dentro da categoria temática desenvolvimento socioeconômico, se chegou aos
elementos que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico das famílias
beneficiárias, quais sejam: acesso ao trabalho e acesso à qualificação profissional.
Para o objetivo 3, com base na revisão de literatura, com o apoio das oficinas
de pesquisas e em consonância com as regras de Bardin (1977), foram selecionados
e aplicados os indicadores para avaliação das contribuições do PBF para o
desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias do programa, nas cidades
do NUC de Curitiba. Esta ação teve como finalidade testar o conjunto de indicadores
estruturados na pesquisa, para se chegar a uma relação final de indicadores
aplicáveis, que atendessem ao objetivo 4 da pesquisa, de avaliar os resultados do
PBF em relação ao desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias.
Desta forma, o objetivo 4 foi atendido no capítulo Apresentação e Análise dos
Resultados.
Quanto aos indicadores do tema educação, pelo critério da pertinência
(BARDIN, 1977), em que se buscava por indicadores de educação que fossem
relacionados à formação profissional, os indicadores selecionados nas oficinas, não
atenderam ao critério e por isso não foram utilizados nesta pesquisa.
Desta forma esta pesquisa se apropriou da primeira relação de indicadores
das oficinas de pesquisa, dentro do tema economia, como sendo uma de suas
referências, na busca pela exaustividade (BARDIN, 1977), dos indicadores de
desenvolvimento socioeconômico, conforme o Quadro 1.
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MICROCATEGORIA

INDICADORES

FONTE

Balança comercial
Lucro
Auxílios
PIB per capita
Taxa de investimento
Investimento
Índice de Gini
Rendimento domiciliar

ECONOMIA

PIB
Necessidade de capital
Dívida externa
Necessidade de mão de obra

EFM (Pegada Ecológica),
DS, BS, IOH, PSR, DSR,
IDH-M, IDS e SSI.

Grau de endividamento
Renda, capital e trabalho
Taxa de desocupação
Desemprego
Emprego
Distribuição de renda/investimento
Rendimento médio mensal
Economia local
Fluxo de capital

Pobreza
Quadro 1 - Indicadores selecionados nas oficinas de pesquisadores de desenvolvimento
territorial
Fonte: Oficina do grupo de pesquisa (2015) (documento não publicado)

Dentre os indicadores selecionados pelo grupo de pesquisa, pelo critério de
pertinência (BARDIN, 1977), os que tiveram relação com esta pesquisa foram: índice
de Gini; rendimento domiciliar; renda, capital e trabalho; taxa de desocupação;
desemprego; emprego; rendimento médio mensal; e pobreza.
Para a escolha de indicadores orientada pelo Relatório do TCU, o Relatório
de Levantamento TC 01.048/2014-9, de 2014 (TCU,2014), avaliou a capacidade dos
indicadores disponibilizados pelo governo de fornecer dados que demonstrem a real
situação de vulnerabilidade social e econômica das famílias elegíveis ao PBF e
apontou a necessidade de melhorias na construção dos indicadores analisados (TCU,
2014). Dentre os apontamentos feitos pelo TCU, destacam-se os relacionados ao PBF:
estimativa do número de pobres por meio do censo 2010, ocasionando defasagem
nos anos seguintes à 2010, dos indicadores de cobertura do PBF, e produzindo
valores acima de 100%; linhas de pobreza desatualizadas, resultando em possível
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superavaliação dos indicadores que medem a superação da pobreza e extrema
pobreza no país; e ausência de indicadores considerados de porta de saída para o
PBF.
Além disso, o TCU (2014) relacionou indicadores, em seu relatório de 2014,
sobre os programas de assistência social no país, que julga serem imprescindíveis
para medir o desempenho dos mesmos. Especificamente para o PBF, os indicadores
sugeridos são (Quadro 2):

Indicadores de Desempenho do Bolsa Família
Número de beneficiários do BF Microempreendores Individuais (MEI)
Número de MEIs incluídos no BF filhos de chefes de família beneficiários
Taxa do Número de Identificação Social (NIS) em multiplicidade
Taxa de atingimento da meta municipal de cadastramento
Média ponderada dos indicadores: percentual mensal de crianças com frequência escolar
acima do mínimo, por município e percentual mensal de jovens com frequência escolar acima
do mínimo, por município
Percentual mensal de famílias cumprindo a agenda de saúde e nutrição, por município
Percentual de famílias atendidas que ultrapassaram a linha de pobreza
Quadro 2 - Indicadores propostos pelo TCU - Relatório de Levantamento TC 01.048/2014-9
Fonte: TCU (2014 p.22)

Alguns indicadores sugeridos merecem destaque no quesito desenvolvimento
socioeconômico das famílias, como é o caso do número de beneficiários
microempreendedores, que demonstra o quanto os beneficiários estão sendo
incentivados a buscar outras formas de ampliar a renda familiar, que não seja
unicamente o benefício do BF. Dentro desse grupo, o número de MEIs, incluídos no
BF e que são filhos de chefes de família, também beneficiários do programa,
demonstra a preocupação em quebrar o ciclo intergeracional da pobreza das famílias,
uma vez que as novas gerações estão tendo maiores perspectivas de
desenvolvimento, diferente do que tiveram seus pais. Mas trata-se de um indicador
não disponível, consistindo apenas em uma sugestão do TCU (2014).
Também a média ponderada do percentual mensal de crianças e jovens com
frequência escolar acima do mínimo, por município, indica que as famílias estão
buscando evoluir além do exigido para a obtenção do benefício. Sendo, portanto, um
indicador de desenvolvimento das famílias, pois demonstra que elas estão
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percebendo a educação como uma etapa importante para a superação da pobreza.
Mas este dado está disponível apenas para as famílias acompanhadas pela
assistência social (MDS, 2015d) e, eventualmente poderão haver famílias não
acompanhadas ou municípios que não fazem corretamente o registro no sistema de
acompanhamento. Além disso, os elementos de desenvolvimento socioeconômico
que a pesquisa se restringe, com relação à educação, referem-se à educação
profissionalizante. E, por fim, o percentual de famílias atendidas que ultrapassaram a
linha de pobreza, que é um indicador que revela que o programa está permitindo às
famílias se tornarem independentes quanto à renda e ao sustento da família. Os
demais indicadores sugeridos pelo TCU, não tinham pertinência aos critérios da
pesquisa e por isso não foram selecionados.
É importante destacar que as ponderações do parágrafo acima são
interpretações desta autora sobre os indicadores sugeridos pelo Relatório do TCU,
pois o relatório apenas lista os indicadores ideais sem esclarecer os seus significados.

2.2.2 Indicadores selecionados

Até aqui se chegou a uma relação de indicadores levando-se em conta as
regras de Bardin (1977), quanto à exaustividade e à pertinência. O próximo passo foi
submeter esses indicadores às regras da homogeneidade e representatividade
(BARDIN, 1977). Dessa forma, o indicador que não atendesse a uma das regras de
Bardin não seria usado na pesquisa.
Quanto à representatividade dos indicadores, todos os selecionados até aqui
representam igualmente todos os municípios e podem tanto ser aplicados ao número
total de beneficiários do BF, de cada município, como podem ser aplicados apenas à
amostra referente à Revisão Cadastral (RC) de 2014 do BF, que foi utilizada nesta
pesquisa e que representa o universo de beneficiários do BF dos municípios.
Quanto à homogeneidade, alguns indicadores não puderam ser utilizados,
pois não estavam disponíveis para o período da pesquisa ou, estavam apenas para o
ano inicial da pesquisa, 2010, como aqueles baseados no censo demográfico, o que
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não permitia um comparativo entre os anos estudados que possibilitasse verificar se
houve evolução dos indicadores nos municípios.
Como é o caso do índice de Gini, que tem como principal fonte de dados a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD (IBGE, 2004; 2015), sendo que
última PNAD disponível para o período da pesquisa foi a realizada em 2013 (IBGE;
2015). Além disso, a partir dessa base, o índice não está disponível para todos os
municípios, pois a abrangência da PNAD é apenas para: Brasil, as Grandes Regiões,
todos os Estados, as 20 Regiões Metropolitanas de Municípios das Capitais, os
Municípios das Capitais e a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande
Teresina (IBGE, 2014).
Assim, os municípios do NUC de Curitiba não são contemplados pela PNAD.
Para o cálculo do índice por município, é usada a base de dados dos Censos de 1991,
2000 e 2010 (Ministério da Saúde; 2015), o que limita a pesquisa, com relação a este
índice, apenas para o ano de 2010, não permitindo a comparação entre os anos de
2010 a 2014, necessária para aferir sobre a evolução desse indicador para os
municípios analisados.
Desta forma, o índice de Gini não foi utilizado na análise do desenvolvimento
socioeconômico das famílias e aparece na análise dos resultados apenas para uma
contextualização da Região Sul, universo dos municípios pesquisados. Da mesma
forma, o indicador rendimento médio domiciliar per capital nominal, que junto ao índice
de Gini permitiram uma contextualização do ambiente de partida para a análise dos
indicadores selecionados.
Da mesma forma, a taxa de rendimento domiciliar per capita, rendimento
médio mensal, taxa de alfabetização, taxa de frequência escolar, taxa de escolaridade
da população adulta, que são indicadores do IBGE, estão disponíveis para consulta
apenas para os anos censitários, quando disponibilizados para os anos
intercensitários, não estão disponíveis para municípios, por utilizarem os dados da
PNAD. Outros indicadores estão disponíveis apenas para os anos censitários, como
é o caso do indicador quantidade de moradores de domicílios particulares
permanentes em situação de extrema pobreza. O Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDH-M), que compreende informações socioeconômicas dos municípios é
produzido pelo PNUD com base também nos dados censitários, sendo a última
atualização referente a 2010 (PNUD, 2015).
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Outro indicador, o Índice de Desenvolvimento das Famílias (IDF), apesar de
utilizar a base de dados do CadÚnico, pois não se refere à toda a população e sim à
população inscrita no CadÚnico, para acesso público, somente está disponível até
junho de 2010, como é possível ver na Matriz de Informação Social, que é uma
ferramenta de organização e disseminação de informações dos programas, serviços
e ações do MDS, disponibilizada pela SAGI (MDS, 2015i). O indicador foi
desenvolvido para o acesso a gestores municipais para subsidiar a tomada de decisão
na promoção de ações complementares ao BF (MDS, 2008). Assim, esses
indicadores não puderam contribuir para a avaliação do desenvolvimento
socioeconômico dos municípios no ano de 2014 e na comparação deste com anos
anteriores.
Assim,

pelas

regras

de

Bardin

(1977),

da

homogeneidade

e

representatividade, os indicadores que não estavam disponíveis para o período da
pesquisa, 2010 a 2014 ou, que não estavam disponíveis para um período de pelo
menos dois anos, dentro do período de abrangência da pesquisa, que permitisse fazer
uma comparação, não foram selecionados. Dessa forma, foram selecionados 9
indicadores, que estão dispostos conforme Quadro 3:

FONTE

DISPONÍVEL MUNICÍPIOS DO
NUC

PERÍODO
DISPONÍVEL

Número de Famílias beneficiadas pelo PBF

MDS (2015d)

Todos

Todos

Número de reduções ou aumento no ano

MDS (2015d)

Todos

Todos

Total de famílias cadastradas no CaDúnico

MDS (2015d)

Todos

Todos

Total de famílias convocadas para a Revisão
Cadastral

MDS (2015d)

Todos

2014

Número de famílias que informaram renda
MDS (2015d)
superior aos limites do BF e saíram do programa

Todos

2014

Número de famílias que não atualizaram o
cadastro na Revisão Cadastral e saíram do
programa

MDS (2015d)

Todos

2014

MEIs beneficiários do BF

MDS (2015d)

Todos

2012 a 2014

Quantidade de pessoas matriculadas no
Pronatec - Brasil sem Miséria

MDS (2015d)

Todos

2012 - 2014

INDICADORES

Saldo de admissões e desligamentos ajustado
MDS (2015d)
Todos
Todos
em empregos formais
Quadro 3 - Indicadores de desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias do BF
Fonte: Autoria própria
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Assim, se cumpriu a Etapa 3, dos objetivos específicos, que diz respeito à
seleção

de

indicadores

que

permitam

a

avaliação

do

desenvolvimento

socioeconômico das famílias beneficiárias do BF nas cidades do NUC de Curitiba.
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3.1

REVISÃO DA LITERATURA

DESENVOLVIMENTO

A busca pelo desenvolvimento é uma ação constante desde os primórdios da
humanidade. As escolhas feitas pelo homem, segundo Fernandes (2008) levaram, em
algum momento da história, ao modelo de desenvolvimento econômico, com a
racionalização dos sistemas de produção, que por sua vez levou à transformação das
coisas do mundo em meios e o dinheiro em fim. A economia passou de meio para
suprir as necessidades para meio de acumulação de riquezas. “Durante mais de um
século a humanidade se desenvolveu baseando-se na hipótese de que a ‘ferramenta’
poderia substituir o escravo, sem se aperceber, no entanto, que se tornava escrava
da ‘ferramenta’” (FERNANDES, 2008, p.18).
Durante a conferência de Estocolmo, em 1972, segundo Sachs (2009), em
um consenso entre economistas e ecologistas, o crescimento econômico ainda seria
necessário. Mas o mesmo deveria ser socialmente aceitável e zelar pela preservação
do meio ambiente. O crescimento zero já era discutido e não foi aceito em nome das
disparidades de rendimentos entre as nações e dentro das mesmas, as quais
supostamente dependiam do crescimento econômico para serem corrigidas. Ou seja,
naquele ano se aceitou manter o crescimento econômico para corrigir as
desigualdades, diminuir a fome e proporcionar qualidade de vida à maioria pobre,
situação que se mostrou, no decorrer do tempo, difícil de ser resolvida e provando o
que Furtado (1974) já havia previsto, que o desenvolvimento econômico é um mito.
Em contraposição, alguns autores, como Daly (2005) e Veiga (2010)
entendem não ser possível um crescimento econômico que não prejudique o meio
ambiente, sendo que toda forma de desenvolvimento provoca crescimento, portanto
não seria sustentável a longo prazo.
Daly (2005) defende o estado estacionário da economia, em que numa
biosfera finita, qualquer subsistema, como a economia, deve adaptar-se a um
equilíbrio dinâmico em que as taxas de natalidade devem ser iguais às taxas de
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mortalidade, assim como as taxas de produção, iguais às taxas de depreciação. Na
condição estacionária a economia melhoraria em qualidade, não em crescimento.
Em meio às discussões como essas, sobre o modelo de desenvolvimento,
vários encontros mundiais sobre meio ambiente e desenvolvimento aconteceram e
com eles a preocupação em se definir desenvolvimento sustentável. Segundo o
Relatório

da

Comissão

Mundial

sobre

Meio

Ambiente

e

desenvolvimento – Comissão de Brundtland (1987, p. 54), intitulado Nosso Futuro
Comum, “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras
satisfazerem as suas próprias necessidades”. Para a Comissão de Brundtland (1987),
o desenvolvimento sustentável requer a satisfação das necessidades básicas e
igualdade de oportunidades a todos para a conquista de uma vida melhor. Desta forma,
o desenvolvimento sustentável deveria ser desdobrado “em socialmente includente,
ambientalmente sustentável e economicamente sustentado no tempo.” (SACHS, 2004,
p.10). Além disso,
(...) o crescimento por si só não é suficiente. Altos níveis de atividade
produtiva e pobreza generalizada podem coexistir, e podem colocar em risco
o meio ambiente. Daí o desenvolvimento sustentável requer que as
sociedades atendam às necessidades humanas tanto pelo aumento do
potencial produtivo quanto para assegurar oportunidades iguais a todos.
(BRUNDTLAND, 1987, p.55).

O Relatório teve considerável repercussão internacional e seus princípios
foram a base para a realização da Agenda 21, que aconteceu durante a II Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, CNUMAD - ECO 92,
realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992. As ideias e compromissos assumidos
na Agenda 21 foram assimiladas pela Organização das Nações Unidas e diversas
organizações internacionais, que progressivamente têm sido incorporadas às
agendas de numerosos países (IBGE, 2012).
A CNUMAD ficou também conhecida como Cúpula da Terra por mediar
acordos entre os Chefes de Estado que estiveram presentes. Nesta conferência, 179
países participantes assinaram a Agenda 21 Global, um documento de 40 capítulos,
que sinalizava as intenções de mudanças para o século XXI para um novo modelo de
desenvolvimento: o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a Agenda 21 é um
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meio para a elaboração de um planejamento de construção de sociedades
sustentáveis, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência
econômica (MMA, 2014).
Malheiros, Philippi Jr e Coutinho (2008) relatam que durante a CNUMAD
foram

gerados

importantes

documentos,

entendidos

como

compromissos

internacionais sobre o desenvolvimento sustentável, entre eles: a Declaração do Rio
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre o Uso
das Florestas, a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica e sobre
Mudanças Climáticas e a Agenda 21 Global, já mencionada.
A partir do Relatório de Brundtland, da Agenda 21 e dos encontros mundiais
realizados sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o tema desenvolvimento
sustentável ficou consolidado e vinculado a três dimensões: ambiental, social e
econômica (SOUZA; RIBEIRO, 2013). Desta forma, o desenvolvimento sustentável
requer a satisfação das necessidades básicas e igualdade de oportunidades a todos
para a conquista de uma vida melhor (BRUNDTLAND, 1987). Neste sentido, o
desenvolvimento sustentável deveria ser desdobrado “em socialmente includente,
ambientalmente sustentável e economicamente sustentado no tempo.” (SACHS, 2004,
p.10).
Para Meadows (1998), o desenvolvimento sustentável deve ser tratado
considerando os capitais natural, construído, humano e social. Os quatro capitais
levam a humanidade a atingir seus objetivos principais de bem-estar e este pode ser
medido por meio dos indicadores: felicidade, harmonia, respeito próprio, auto
realização e comunidade, como pode ser visto na Figura 3.
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Figura 3 - Sistema de informações em desenvolvimento sustentável – Meadows
Fonte: Meadows (1998 apud Malheiros; Phillippi Jr.; Coutinho, 2012, p. 52)

Meadows (1998), esclarece que o capital construído é tudo aquilo que é feito
pelo homem, como máquinas, fábricas, bombas, caminhões etc. que são utilizados
para a produção econômica, enquanto são depreciados lentamente; o capital natural
é constituído pelos estoques da natureza, como florestas, rios, energia solar, ar etc.
onde a economia humana retira a matéria-prima necessária para a produção e
devolve os resíduos dessa produção à natureza; o capital humano tem como base a
população e suas características. Saúde e educação também fazem parte dele. Este
capital tem por finalidade tornar as pessoas mais produtivas na economia; e por fim,
o capital social, que é um estoque de atributos, como conhecimento, eficiência e
honestidade, que são inerentes não a um único indivíduo, mas a toda a coletividade
humana. É portanto, segundo a autora, subjetivo e consequentemente difícil de medir.

3.1.1 As armadilhas do Capitalismo
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Para Alves (2014), o capitalismo faz do crescimento populacional combustível
para ampliar a força de trabalho e criar gerações sucessivas de consumidores,
causando maior concentração de rendas e desconsiderando totalmente o impacto que
isto traz ao meio ambiente e à própria subsistência humana. Foi graças ao mito do
desenvolvimento econômico que as populações mais pobres aceitaram os sacrifícios
impostos pelo modelo de desenvolvimento capitalista que permite destruir a natureza
e culturas antigas, com a promessa de crescimento econômico e extensão dos
benefícios a todos (FURTADO, 1974).
Seguindo esta mesma linha de pensamento, Fernandes (2008) critica a
racionalidade econômica, responsável pela noção equivocada de progresso e
desenvolvimento, que levou às mazelas da sociedade contemporânea: a destruição
da natureza para produzir além do necessário, no afã de acumular sempre mais capital
e a degradação social e alienação do ser humano, onde o homem dedica-se ao
trabalho metódico sem pensar e refletir sobre o seu significado e as consequências
do desenvolvimento que ajudou a construir. Para este autor, o avanço tecnológico
superou em grande proporção a capacidade moral e de reflexão quanto ao seu uso.
“A guerra e a destruição da natureza, assim como a própria degradação social em
todos os sentidos – moral, econômica e ética – são bons exemplos” (FERNANDES,
2008, p.9) da incapacidade humana de refletir sobre os resultados de suas ações.
Para o autor:
Somente por uma quase absoluta falta de reflexão no sentido de pensar e
refletir sobre os fins para os quais o ‘desenvolvimento’ estava sendo
construído poderia ter permitido uma noção de desenvolvimento tão
fundamentada no crescimento econômico. (2008, p.11)

Foi nesta conjuntura que o capitalismo e a indústria prosperaram. A alienação
do homem ao trabalho e ao dinheiro como fim último, permitiu ao capitalismo destruir
a natureza ao longo do tempo sem que houvesse qualquer reflexão que permitisse
mudar esse quadro (FERNANDES, 2008).
Neste sentido, a armadilha do capitalismo foi justamente promover o contrário
do que ele prometia. A expansão dos mercados, a transformação dos meios de
produção, do homem e de todos os produtos em mercadorias não levou à expansão
social. Quanto mais o capitalismo prosperava mais desigualdade e pobreza decorriam
dele.
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3.2

DESIGUALDADE SOCIAL

Veiga (2010) reconhece dois problemas da atualidade como heranças do
século XX: o desemprego em massa e as desigualdades crescentes resultantes de
um crescimento econômico socialmente perverso. O crescimento econômico,
segundo Furtado (2004), privilegia as elites e despreza os mais pobres, enquanto o
desenvolvimento se caracterizaria pela melhoria na qualidade de vida, trazendo
benefícios sociais como saúde e educação à toda a população. Desta forma, possuir
recursos para investir não significa que os problemas sociais que afetam a população
mais carente serão resolvidos. “Mas quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria
das condições de vida dessa população, o crescimento se metamorfoseia em
desenvolvimento.” (FURTADO, 2004). Além disso, a
(...) desigualdade econômica dificulta o crescimento econômico do país,
aumenta o número dos que vivem na pobreza, retarda a redução dos pobres
quando o país cresce, diminui a coesão social, gera violência, aumenta a
criminalidade e ainda traz um enorme custo de oportunidade pelo não
aproveitamento do potencial de trabalho de milhões de desempregados,
principalmente jovens. Além disso, esta má distribuição é acompanhada de
uma forte desigualdade de oportunidades, ligada ao diferente acesso que
cada brasileiro tem à educação e ao trabalho. (PINTO, 2006, p.17)

No Brasil, segundo dados do IBGE (2011), o Censo Demográfico 2010 mostra
que, embora nos últimos anos perceba-se uma tendência à redução da desigualdade,
ela ainda é muito grande. Naquele ano, enquanto o salário mínimo era de 510 reais e
a média nacional era de 668 reais, 25% da população brasileira tinha rendimentos
inferiores a 188 reais e 50% recebia até 375 reais. Esse cenário era ainda pior em
municípios de médio porte, entre 10 e 50 mil habitantes. Onde 6,3% da população
brasileira sobrevivia com rendimentos de até 70 reais per capita; 15,7% recebia até ¼
de salário mínimo, R$ 127,50; 36,8% até meio salário, R$ 255,00 e 30,4% recebia até
60% da renda mediana nacional, R$ 225,00 (IBGE, 2011).
Segundo dados do DIEESE (2014), o salário mínimo necessário em maio de
2014 seria de R$ 3.079,31, sendo que o valor real do salário mínimo para o mesmo
período era de R$ 724,00, ou seja, 4,25 vezes menor que o ideal. Em 2012, segundo
dados do IPEA (2013), enquanto o rendimento dos 40% mais pobres era de R$ 241,81
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per capita, os 5% mais ricos recebiam R$ 5.178,37, discrepância mais acentuada se
comparado com o 1% mais rico, que recebia R$ 10.891,49, o que demonstra a grande
desigualdade existente na sociedade brasileira apesar dos avanços ocorridos nos
últimos anos com relação à distribuição da renda.

3.3

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA

Segundo Sen (2010), existe uma lacuna entre a concentração da riqueza
econômica que as pessoas almejam e a qualidade de vida que igualmente desejam.
E esta é uma questão fundamental na definição do desenvolvimento. Para o autor, a
utilidade da riqueza está naquilo que ela possibilita e nas liberdades substantivas que
ela proporciona. Para que o desenvolvimento aconteça é necessário muito mais que
aumento da renda ou do PIB, é necessário que sejam removidos os principais
entraves à liberdade humana para a busca e o alcance de uma vida melhor. A pobreza,
a falta de oportunidades econômicas, a negligência do Estado com relação aos
serviços públicos e assistência social roubam a liberdade das pessoas impedindo-as
de saciar a fome; de vestir-se e de morar com dignidade; de ter acesso à água tratada
e saneamento; de ter remédios e assistência média de qualidade; de ter acesso à
educação e até de participar da vida social e política de onde vivem (SEN, 2010).
Para Veiga (2010), a teoria baseada na curva de Kuznets, sobre a distribuição
de rendas, demonstrava uma tendência de aumento da desigualdade na distribuição
da renda na fase em que se iniciava a industrialização de um país e, posterior queda,
quando o país alcançasse o desenvolvimento. Esta teoria, que foi usada para explicar
que o crescimento, com base no PIB, propiciaria um aumento de poluição no início do
processo de desenvolvimento, mas logo atingiria um máximo e começaria a declinar
(DALY, 2005; VEIGA 2010), só perdeu valor, conforme Veiga (2010), quando o Banco
Mundial publicou um estudo de quarenta anos, envolvendo 108 países, que mostrou
não haver um padrão histórico único de distribuição de renda.
Segundo este autor, a desigualdade social, assim como a má distribuição de
renda são problemas que afligem não só os países em desenvolvimento, pois o
crescimento econômico não necessariamente traz desenvolvimento social, o que se
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deve à estrutura de distribuição da renda que é muito persistente independente do
crescimento econômico. Desde “a Segunda Guerra Mundial, o crescimento variou
muito entre os países, ao passo que a distribuição de renda quase não mudou em
termos comparativos” (VEIGA, 2010, p. 44).
Sachs (1995, p.31) lembra que “o progresso científico e técnico não cumpriu
as promessas de um bem-estar generalizado para o conjunto da humanidade”. Todo
o poder tecnológico adquirido até aqui, segundo ele, já seria suficiente para propiciar
todo o conforto necessário a cada um dos habitantes da terra. No entanto, a má
distribuição de renda permite que, de um lado algumas pessoas invistam muito
dinheiro em todo o aparato inimaginável de invenções tecnológicas, muitas vezes
supérfluas, enquanto de outro, milhares de pessoas no mundo que sobrevivem com
no máximo 1,25 dólar ao dia (ONU, 2014), continuem esquecidas.
Sachs (1995, p.31) argumenta que a “distribuição cada vez mais desigual dos
frutos dos progressos tecnológico e econômico resulta da má organização social e
política, não da escassez de bens”. O que o autor quer dizer com isso, é que a miséria
e a exclusão social, no modelo de desenvolvimento econômico, convivem com o
crescimento da economia, mas este crescimento não se traduz em desenvolvimento
que melhore a qualidade de vida das pessoas que estão à margem do sistema.
No Brasil, segundo Furtado (2004), a principal causa da má distribuição de
renda, ou concentração da renda nas mãos de uma pequena parcela da população, é
a estrutura agrária, devido ao fato de existirem poucas oportunidades no campo e a
população rural, sem qualificação para o trabalho no meio urbano, migrar para a
cidade em busca de melhores condições de vida.
Segundo este autor, o Brasil, entre os anos 1950 e 1960, teve crescimento e
desenvolvimento industrial muito acelerado se comparado a outros países em
semelhante situação de desenvolvimento, mas todo o crescimento alcançado não se
traduziu em melhores salários. Naqueles anos e nas décadas seguintes as taxas de
pessoas ganhando até um salário mínimo continuaram em alta. Os benefícios do
crescimento econômico também não atingiram a população rural. Houve um
perceptível crescimento da classe média e, no entanto, esta ascensão ladeada à
pobreza e à miséria de quase um terço da população, só demonstrou o fracasso da
política de desenvolvimento adotada no país (FURTADO, 2004).
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Por sua vez, a população de baixa renda das cidades, segundo Cacciamali,
Tatei e Batista (2010), tende a ingressar cedo no mercado de trabalho, muitas vezes
prejudicando o tempo que seria destinado aos estudos e, consequentemente, as
chances de futuro e renda melhores. Com isso, essa parcela da sociedade, que não
adquire qualificação para o trabalho, é relegada às atividades de menor remuneração
e as chances de permanecerem na pobreza aumentam.
Os principais motivos que levam as pessoas a aumentarem a renda podem
ser: rendimentos do trabalho, da previdência, dos programas governamentais de
distribuição de renda e outros rendimentos, provindos de aluguel, juros, doações etc.
(IPEA, 2013). No Brasil, entre os anos 1992 e 2012 houve um crescimento substancial
da renda per capita “[...] e, em especial, desde a virada do século. O mercado de
trabalho e, em menor grau, a Previdência, foram os grandes motores desse progresso”
(IPEA, 2013, p.23).
Segundo Cirino e Cassuce (2012), uma das principais metas do governo
brasileiro nos últimos anos é diminuir a desigualdade na distribuição da renda. A
desigualdade educacional e a baixa produtividade da mão de obra são consideradas,
segundo esses autores, as principais causas da desigualdade na distribuição da renda.
Isso “chamou a atenção para a educação no Brasil e sua capacidade de gerar e
distribuir renda”. (CIRINO; CASSUCE, 2012, p.68)

3.4

POBREZA E EXTREMA POBREZA

Rocha (1998) argumenta que a pobreza é um fenômeno complexo, que pode
ser amplamente definida como uma situação em que as necessidades não são
suficientemente satisfeitas. Para tanto, a autora diz que é necessário especificar quais
são essas necessidades e em que nível elas são consideradas para serem
adequadamente satisfeitas. Em cada caso, a definição relevante depende, segundo a
autora, basicamente dos padrões de vida de uma dada sociedade, sendo considerado
pobre quem não tem acesso ao mínimo necessário para funcionar na sociedade
adequadamente.
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Para a autora, esta definição geral exige qualificar a pobreza em absoluta e
relativa. A pobreza absoluta é teoricamente associada ao mínimo vital à
sobrevivência. Já a pobreza relativa incorpora a preocupação com a desigualdade,
além das necessidades básicas, onde é socialmente garantido o mínimo. A
persistência de privação das necessidades básicas faz da pobreza absoluta prioridade
em termos de definição, medição e ação política (ROCHA, 1998).
Além disso, a pobreza pode ser crônica ou transitória, o que significa dizer
que as famílias podem permanecer na pobreza durante muito tempo ou podem
transitar ora na pobreza, ora fora dela. Algumas famílias podem estar fora da pobreza
num determinado momento, mas podem estar vulneráveis a ela em outro. Isso
acontece devido às incertezas causadas por eventos diversos, tais como: mudanças
climáticas, perda de emprego, despesas não esperadas, doenças, crises econômicas
etc., e à ausência de instrumentos que possam gerenciar essas incertezas
efetivamente (RIBAS, 2007).
A pobreza relativa diverge de sociedade para sociedade. Em países
desenvolvidos, onde toda população já tem acesso ao mínimo vital, o conceito de
pobreza será diferente do de países em desenvolvimento, em que existem pessoas
que ainda não têm essas necessidades supridas (pobreza absoluta). Nestes países,
o valor da linha da pobreza (extrema) é associada ao valor da cesta básica. E o valor
da linha da pobreza, seria aquele vinculado ao acesso à habitação e vestuário, por
exemplo (pobreza relativa).
Erradicar a pobreza e a fome é uma das prioridades do mundo. Não à toa este
é o primeiro dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), que tem por
meta reduzir pela metade até 2015, do nível existente em 1990, o percentual de
pessoas que sobrevivem com menos de 1,25 dólares americanos por dia (extrema
pobreza).
Este objetivo foi alcançado em 2012, três anos antes do prazo, devido ao êxito
de três países populosos: Brasil, onde o percentual passou de 17,2% em 2005 para
6,1% em 2012; China, que no mesmo período passou de 60,2% para 13,1% e Índia,
que reduziu de 49,4% para 32,7% (PNUD, 2013, p. 27). Mas não satisfez a ONU, visto
que em algumas regiões a pobreza extrema até aumentou, como é o caso da África
Subsaariana que teve um aumento constante da pobreza extrema, passando de 290
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milhões em 1990 para 414 milhões em 2010, o que representa mais de 1/3 da
população mundial afetada pela pobreza extrema (UNRIC, 2013).
Para o ODM 1, são consideradas extremamente pobres as pessoas que
vivem com menos de US$ PPC 1,25 por dia, ou US$ PPC 38,00 por mês. Os
chamados fatores de Paridade de Poder de Compra(PPC) são uma taxa de
conversão, calculada pelo Banco Mundial, de quantos reais são necessários
para adquirir os mesmos produtos que um dólar americano compraria nos
Estados Unidos. Em 2012, a linha de pobreza extrema internacional
correspondia a R$ 2,36 por dia, ou R$ 71,75 por mês. (IPEA, 2014a, p. 16)

Próximo de findar o prazo para o alcance dos ODM, a ONU lançou a proposta
para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que estão sendo
construídos a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que se
encerram em 2015. Os ODS têm o papel de complementar os ODM e responder aos
novos desafios até 2030. Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, no relatório-síntese
para elaboração da nova agenda de desenvolvimento – pós 2015, que inclui os
objetivos do desenvolvimento sustentável, argumenta que
Erradicar a pobreza até 2030 é o objetivo primordial dos ODS. Vivemos em
um mundo de abundância, e em um momento de enorme promessa científica.
E, no entanto, para centenas e centenas de milhões de pessoas em todo o
globo, esta é também uma época de privações. O desafio que define a nossa
época é fechar a lacuna entre a nossa determinação de garantir uma vida
digna para todos, e a realidade de pobreza persistente e aprofundamento da
desigualdade. (UNITED NATIONS, 2014, p. 17)

Nos ODS novamente o tema pobreza vem em primeiro lugar, como primeiro
objetivo proposto, que é “acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos
os lugares” (UNITED NATIONS, 2014, p. 14). As principais metas propostas, segundo
United Nations (2015) para o alcance desse objetivo até 2030 são: erradicar a pobreza
extrema; reduzir à metade a pobreza em todas as suas dimensões; reduzir a
vulnerabilidade dos pobres à eventos econômicos, sociais, ambientais etc.;
implementar medidas de proteção social com cobertura substancial a pobres e
vulneráveis; garantir direitos iguais a todos à recursos econômicos, naturais, serviços
básicos e financeiros, novas tecnologias, à propriedade etc.; garantir recursos de
diversas fontes para ajudar os países menos desenvolvidos a acabar com a pobreza
em todas as suas dimensões e criar marcos políticos a favor dos pobres e sensíveis
a gênero, eliminado todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas em
todos os lugares.
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3.5

POLÍTICAS PÚBLICAS

A aplicação de políticas públicas de transferência de renda e os programas
sociais do governo federal são importantes ferramentas para promover o
desenvolvimento sustentável das comunidades, que implique em melhoria na
qualidade de vida, qualificação profissional, igualdade social e exercício pleno da
cidadania. Assim, o “termo política pública é frequentemente utilizado no senso
comum e na literatura acadêmica para fazer referência a políticas de saúde, políticas
educacionais, política para agricultura, e assim por diante” (PROCUPIUK, 2013, p.
139).
As Políticas Públicas são as diretrizes e os princípios norteadores da ação
do poder público. Acontecem por meio de um processo dinâmico de negociações,
onde sofre pressões, mobilizações, alianças ou conflitos de interesses, na tentativa
de formar uma agenda e atender a um objetivo (TEIXEIRA, 2002). Elas são meios
legítimos que canalizam recursos e esforços para enfrentar problemas coletivos
quando a sociedade não é capaz de resolvê-los (PROCOPIUK, 2013).
As políticas públicas têm por objetivo responder às demandas da sociedade,
principalmente dos mais vulneráveis. Essas demandas são interpretadas pelos
ocupantes de cargos públicos, os quais sofrem influências através da pressão e
mobilização social criadas pela sociedade civil. Algumas políticas públicas visam
ampliar e efetivar os direitos de cidadania que são reconhecidos a partir das lutas
sociais. Outras, visam promover o desenvolvimento econômico ou de outras políticas
estratégicas governamentais. Muitas vezes estão entre interesses e visões
contraditórios e conflitantes e podem refletir ou não os interesses da maioria
(TEIXEIRA, 2002).
Elas podem “ser distinguidas de acordo com seu caráter distributivo,
redistributivo, regulatório ou constitutivo” (FREY, 2000, p. 223). No caso das políticas
que regulamentam o PBF, há uma certa imprecisão quanto ao tipo, sendo ora
referenciadas como políticas redistributivas, ora como distributivas por alguns
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autores, prevalecendo o caráter redistributivo (COELHO; TAPAJÓS; RODRIGUES,
2010; KERSTENETZKY, 2009).
“Políticas distributivas são caracterizadas por um baixo grau de conflito dos
processos políticos, visto que políticas de caráter distributivo só parecem distribuir
vantagens e não acarretam custos” (FREY, 2000, p. 223). Essas políticas “visam
distribuir benefícios individuais; costumam ser instrumentalizadas pelo clientelismo”
(TEIXEIRA, 2002, p. 3). Os recursos podem ser distribuídos como subsídios a
produtos ou serviços, “bem como mediante concessão de benefícios diretamente aos
interessados. A definição de como os recursos serão distribuídos e de quem serão os
beneficiários normalmente é feita por meio de legislação” (PROCOPIUK, 2013, p.144).
Já as políticas redistributivas:
(...) são políticas que procuram mudar o grau de concentração de recursos
mediante instituição de mecanismos de repasse de pontos de maior
concentração para os de menor. Normalmente este tipo de política busca a
apropriação de recursos econômicos de classes de maior renda para repasse
para as de menores rendimentos numa sociedade. O objetivo normalmente é
melhorar o perfil de distribuição de renda. (PROCOPIUK, 2013 p. 144)

O PBF, ou simplesmente Bolsa Família BF, segundo Santos e Magalhães
(2012), é o principal instrumento da política redistributiva do governo atual (COELHO;
TAPAJÓS; RODRIGUES, 2010). Ele faz parte da Política Nacional de Assistência
Social, que foi aprovada pela Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social
– CNAS nº 145 de 15.10.2004 (MDS, 2004); da Política Nacional de Renda de
Cidadania, instituída pela LEI Nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004 (BRASIL, 2004d),
ambas de responsabilidade do MDS e se articula com políticas de outros ministérios,
como o Ministério da Saúde, com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Criança e as políticas de atenção básica e especializada; o Ministério do Trabalho e
emprego, com as políticas de apoio ao trabalhador por meio de “intermediação de
mão de obra, qualificação profissional, [e] crédito para geração de emprego e renda”
(FILGUEIRAS, 2011, p. 442), como as Políticas Públicas de Economia Solidária e as
Políticas de Juventude; e o Ministério da Educação, com as políticas educacionais
nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos, Política Nacional de
Educação e a Política de Educação Profissional e Tecnológica.
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Ele se constitui em um programa temático dessas políticas e por isso muitas
vezes é tido como uma política pública, sendo frequentemente identificado como uma
política pública de transferência de renda. Isto ocorre porque a “(...) segmentação
temática de conjuntos de atividades e ações governamentais, de acordo com a sua
amplitude e consistência, ganharam identidade e passaram a ser definidos como
políticas públicas” (PROCOPIUCK, 2013, p.140).
A Constituição Federal de 1988, artigo 165, estabelece como instrumentos de
planejamento orçamentário do Poder Executivo, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) (BRASIL, 1988).
Estes instrumentos norteiam as ações governamentais e com base neles são
implantadas as políticas públicas, que visam resolver os problemas da coletividade.
Ademais, o PPA é um instrumento de planejamento governamental que
estabelece diretrizes, objetivos e metas com a finalidade de viabilizar a ação de
políticas públicas, orientando a definição de prioridades e auxiliando na promoção do
desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2012).
No PPA 2004-2007 se destacou a necessidade da transferência de renda para
o enfrentamento a problemas sociais, como o combate à pobreza e à fome. Devendo
esta estar condicionada a ações nas áreas de alimentação, saúde, assistência social,
educação, qualificação profissional, entre outros, com o objetivo de quebrar o círculo
vicioso da pobreza e estimular as economias locais onde vivem as famílias em
situação de pobreza (BRASIL, 2004b). Além disso, para dar mais racionalidade,
organicidade e evitar desperdícios de recursos, o PPA 2004-2007 propôs a unificação
dos programas sociais já existentes (BRASIL, 2004b).
O PBF é identificado no PPA 2004/2007 como um programa de transferência
de renda com condicionalidades, sob número 1335 (BRASIL, 2004b). O programa faz
parte do MEGAOBJETIVO I: “Inclusão social e redução das desigualdades sociais;
[do desafio:] Ampliar a transferência de renda para as famílias em situação de pobreza
e aprimorar os seus mecanismos” (BRASIL, 2004b) e das diretrizes abaixo (BRASIL,
2004b):
1. Promoção de uma política tributária compatível com as metas de
transferência de renda;
2. Implementação de medidas compensatórias tendo a família como
referência;
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3. Articulação de políticas e ações intragovernamentais e entre esferas de
governo;
4. Aperfeiçoamento dos mecanismos de contrapartida dos estados e
municípios, associados ao benefício e controle público e social;
5. Desenvolvimento de sistema unificado de informações cadastrais e
gerenciais sobre o público-alvo dos programas de transferência de renda;
6. Integração dos programas de transferência de renda aos beneficiários,
permitindo o uso dos recursos pelas famílias de acordo com as suas
necessidades;
7. Garantia dos benefícios respeitando as condicionalidades estabelecidas;
8. Estruturação dos municípios para efetivação do sistema unificado de
informações cadastrais;
9. Garantia de transparência no processo de distribuição dos benefícios.
A

lei 11.653, de 7 de abril de 2008, que dispõe sobre o PPA para o período de

2008-2011, apresenta o PBF para o alcance dos objetivos governamental e setorial,
quais sejam respectivamente: promover a inclusão social e a redução das
desigualdades e contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade. O objetivo
do PBF para o PPA 2008-2011 é reduzir a fome, a pobreza, a desigualdade e outras
formas de privação. Para isto são consideradas três dimensões: o alívio imediato da
pobreza, com a transferência direta de renda às famílias em situação de pobreza e
extrema pobreza; a redução da pobreza da geração seguinte, por meio das
condicionalidades de saúde e educação; e o desenvolvimento das famílias
beneficiárias, por meio das ações complementares (BRASIL, 2008).
A lei 12.593 de 18 de janeiro de 2012, que Institui o Plano Plurianual da União
para o período de 2012 a 2015, em seu Anexo I, traz quatro objetivos para o PBF,
entre eles o objetivo 0374, 0376 e o 0619. O 0374, busca romper o ciclo
intergeracional da pobreza por meio do acesso a direitos sociais básicos em saúde,
educação e assistência social. As metas para este objetivo são acompanhar o acesso
aos serviços socioassistenciais das famílias beneficiárias do PBF; aumentar o
acompanhamento do acesso dos beneficiários, inclusive povos indígenas e
quilombolas, aos sistemas de saúde infantil e materna e ao sistema educacional. A
iniciativa prevista para o alcance do objetivo é acompanhar as condicionalidades de
saúde e educação, monitorando o descumprimento por parte dos beneficiários. Este
acompanhamento deve oferecer diagnóstico qualificado da situação das famílias,
podendo ser buscado parcerias para o aperfeiçoamento desses serviços e de
programas complementares (BRASIL, 2012).
O objetivo 0376, busca localizar e caracterizar as famílias alvo dos programas
sociais do governo, realizando a gestão e manutenção das informações
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socioeconômicas, por meio de metodologias que permitam subsidiar o planejamento
e implantação de políticas públicas de combate à desigualdade social e à pobreza.
Como iniciativa para o alcance do objetivo, o PPA prevê a disponibilização de
informações qualificadas e atualizadas sobre as características e identificação das
famílias de baixa renda, para a elaboração de pesquisas e estudos, e para o
desenvolvimento de políticas públicas e ações voltadas ao combate à desigualdade
social e à pobreza (BRASIL, 2012).
O objetivo 0619, busca promover o desenvolvimento socioeconômico das
famílias pobres e extremamente pobres, beneficiárias do programa, por meio da
transferência direta de renda e de articulação com outras políticas emancipatórias. As
metas para o alcance deste objetivo são: ampliar a articulação do PBF com outras
políticas públicas que buscam promover a emancipação; aumentar o impacto do PBF
na erradicação ou diminuição da pobreza; e incluir no PBF 800 mil famílias em
situação de extrema pobreza. A iniciativa prevista é a transferência de renda direta às
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza (BRASIL, 2012).
Atendendo a esse último objetivo, o BF passou a fazer parte do Plano Brasil
sem Miséria, que foi criado em 2011 para a superação da pobreza extrema. O plano
lançou ações como a Busca Ativa, para alcançar as famílias em situação de extrema
pobreza que ainda não estavam cadastradas no CadÚnico; a ação Brasil Carinhoso,
instituída para a superação da pobreza extrema na primeira infância; ações para
melhorar a inserção de adultos em situação de pobreza e extrema pobreza no mundo
do trabalho por meio do MEI, microcrédito e economia solidária, em que o acesso à
formalização e ao crédito é realizado de forma simplificada e a custo reduzido
(CAMPELLO; FALCÃO; COSTA, 2014).
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) é o
responsável pelas políticas nacionais de: desenvolvimento social, segurança
alimentar e nutricional, assistência social e renda de cidadania no país. Para a
execução das políticas de sua competência, o Ministério conta com cinco secretarias,
que são: Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN);
Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS); Secretaria Nacional de Renda e
Cidadania (SENARC), que é a gestora do BF e do Cadúnico; Secretaria Extraordinária
para Superação da Extrema Pobreza (SESEP); e Secretaria de Avaliação e Gestão
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da Informação (SAGI), responsável por Avaliar e monitorar as políticas, programas,
projetos e serviços executados pelo MDS (TCU, 2014).

3.6

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

O Banco Mundial é a maior fonte mundial de recursos e assistência para o
desenvolvimento dos 187 países-membros (ONU, 2014). Através do Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Banco Mundial
disponibiliza recursos financeiros, pessoal altamente treinado e ampla base de
conhecimentos para apoiar os países em desenvolvimento a atingir um crescimento
duradouro, sustentável e justo. O seu principal objetivo é reduzir a pobreza e as
desigualdades. Por isso, é parceiro do Brasil em programas como o PBF que, segundo
a ONU (2014), é responsável por importante redução da desigualdade social no Brasil.
A ONU, por meio das suas agências de desenvolvimento, faz parcerias com
todas as instâncias da sociedade dos seus quase 170 países-membros para ajudar
as nações a resistir a crises e melhorar a qualidade de vida de todos (ONU, 2014). O
PBF é um exemplo dessas parcerias, que se consolidou com o acordo de cooperação
técnica 914BRA3026 entre a UNESCO e o MDS, no período de 2003 a 2010
(UNESCO, 2011). O total de recursos disponibilizados na primeira etapa de
cooperação técnica foi da ordem de R$ 63.681.378,15 e um dos resultados atingidos
foi “o desenvolvimento de ações para a consolidação do sistema de gestão das
condicionalidades do programa Bolsa Família” (UNESCO, 2011, p.16).
Neste sentido, cabe ressaltar a importância dessa parceria, pois a busca por
uma entidade internacional, que tem por objetivo contribuir com as políticas de
desenvolvimento humano, tendo uma ampla experiência em estratégias de
desenvolvimento social e de erradicação da pobreza no mundo, que dispõe de
técnicos e consultores especializados demonstra o interesse em desenvolver um
programa de qualidade.
O orçamento total para o BF, para o ano de 2014, foi de R$ 25.294.890.000,00,
sendo que o orçamento total para o MDS foi de R$

68.607.635.321,00 (BRASIL,

2015). O montante destinado ao BF representou 36,87% do orçamento do ministério.
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Segundo Cacciamali, Tatei e Batista (2010), o BF teve origem no Bolsa Escola,
do Distrito Federal, criado pelo Governador Cristovam Buarque com o objetivo de
diminuir a evasão escolar. Hoje o PBF é o maior programa de transferência de rendas
no Brasil. Ele incorporou os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás
e Auxílio-Alimentação (CACCIAMALI; TATEI; BATISTA, 2010).
O BF é a principal estratégia brasileira para o combate à pobreza, sendo um
programa de transferência de rendas do Governo Federal que beneficia famílias em
condições de pobreza e de extrema pobreza. Ele faz parte do Plano Brasil Sem
Misérias, que busca beneficiar 16 milhões de brasileiros que têm renda inferior a
R$77,00 (extrema pobreza) através dos programas de transferência de rendas
(CAMPELLO; NERI, 2013).
O programa tem por objetivo melhorar a condição socioeconômica das
famílias pobres e, principalmente, extremamente pobres, com a transferência direta
de renda e por meio da articulação com outras ações promotoras de emancipação,
como previsto no objetivo 0619 do PPA 2012-2015 (BRASIL, 2012), que referem-se
aos programas complementares de “geração de emprego e de renda, cursos
profissionalizantes, apoio às iniciativas de economia solidária, entre outros” (SANTOS;
MAGALHÃES,
desenvolvimento

2012, p.1216).
do

capital

Além
humano

disso,
das

o

programa

crianças

visa

pobres

“investir no
através

das

condicionalidades nas áreas da saúde e da educação” (SIMÕES; SOARES, 2012,
p.449).
Em dezembro de 2013 foram atendidas 14,08 milhões de famílias pelo BF,
1,2% a mais que em 2012. Em 2013, segundo Camargo et al. (2013), as famílias
atendidas pelo programa tinham em média de 3,6 pessoas, perfazendo um total de
49,6 milhões de pessoas – o equivalente a 26% da população brasileira, pelo CENSO
de 2010, recebendo um benefício médio de R$ 149,71 pelo PBF. A maior parte dessas
famílias, 50,2%, residiam na Região Nordeste do país.
O PBF é composto pelo benefício básico, concedido às pessoas que estão na
linha da extrema pobreza, independente de terem filhos menores no grupo familiar. O
Quadro 4 demonstra os valores atuais e os tipos de benefícios que o programa
oferece, dentro das regras de concessão às famílias:
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Benefício

Valor
R$ 77,00

Básico
Benefício Variável
R$ 35,00
de 0 a 15 anos

Benefício Variável
R$ 35,00
à Gestante (BVG)

Benefício
Variável Nutriz
(BVN)

Benefício
Variável
Vinculado ao
Adolescente
(BVJ)

R$ 35,00

Regra
- Transferido às famílias em situação de extrema pobreza (renda
mensal per capita menor ou igual a R$ 77,00);
- Concedido mesmo quando não há crianças, adolescentes ou
jovens na família.
- Concedido às famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 15
anos de idade;
- Concedido às famílias que tenham gestantes em sua
composição;
- Pagamento de nove parcelas consecutivas, a contar da data do
início do pagamento do benefício, desde que a gestação tenha
sido identificada até o nono mês;
- A identificação da gravidez é realizada no Sistema Bolsa Família
na Saúde. O Cadastro Único não permite identificar as gestantes.
- Transferido às famílias beneficiárias do PBF que tenham crianças
com idade entre 0 e 6 meses em sua composição;
- Pagamento de seis parcelas consecutivas, a contar da data de
concessão do benefício, desde que a criança tenha sido
identificada no Cadastro Único até o sexto mês de vida.
- Transferido às famílias beneficiárias do PBF que tenham
adolescentes de 16 e 17 anos;
- Limite de até dois benefícios por família;

R$ 42,00

Benefício
para
Superação
da Caso
Extrema Pobreza caso
(BSP)

- O BVJ continua sendo pago regularmente à família até dezembro
do ano de aniversário de 18 anos do adolescente.
- Transferido às famílias beneficiárias do PBF que estejam em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou
a
igual a R$ 77,00), mesmo após o recebimento dos outros
benefícios do PBF. O benefício para superação da extrema
pobreza independe da composição familiar.

Quadro 4 - Composição de Valores – PBF
Fonte: MDS, (2014a)

Segundo Buss et al. (2012), o programa tem três eixos principais:
transferência de renda para alívio rápido da pobreza; condicionalidades, que
promovem o acesso a direitos básicos, como educação, saúde e assistência social; e
programas complementares, que buscam o desenvolvimento das famílias, para que
elas consigam superar a situação de vulnerabilidade em que se encontram.
Desta forma, o BF exige das famílias beneficiárias, em contrapartida ao
benefício, o acompanhamento da saúde e estado nutricional das gestantes e nutrizes
e que os filhos, de 6 a 17 anos, estejam matriculados no sistema escolar e atendam à
frequência mínima pré-estabelecida.
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Monnerat et al. (2007) esclarecem sobre as condicionalidades que o BF exige
das famílias beneficiadas para se manter no programa. As condicionalidades obrigam
a inserção de crianças e adolescentes na escola e de gestantes e nutrizes em
determinados programas de saúde, sob pena das famílias serem desligadas do
programa caso não as atendam.
Um dos fatores que levam ao desligamento das famílias beneficiárias do PBF
é o não cumprimento das condicionalidades. No primeiro descumprimento de alguma
condicionalidade, a família recebe a primeira advertência. Havendo novo
descumprimento, a família tem o benefício bloqueado por um mês. Somente após o
quarto descumprimento é que o cancelamento acontece (Quadro 5). Mesmo assim,
ele só acontecerá se, a família estiver registrada no SICON com uma suspensão,
estiver sendo acompanhada pela assistência social e tiver um outro descumprimento
com efeito no benefício após 12 meses do registro (MDS, 2015e).

Famílias PBF com crianças de 0 a 15, gestantes e
adolescentes de 16 e 17 anos (BVJ)
1ª

Advertência (não tem efeito no benefício)

2ª

Bloqueio (benefício bloqueado por um mês)

3ª

Suspensão (parcela fica suspensa por 2 meses)

4ª

Cancelamento (não recebe o benefício, e só cancela após 12
meses da data de registro do AF no SICON se a família estiver
em suspensão e voltar a descumprir condicionalidade no primeiro
período de acompanhamento posterior aos 12 meses)

Quadro 5 - Descumprimento as Condicionalidades
Fonte: MDS (2015e)

Assim, o cancelamento por não cumprimento das condicionalidades só
acontecerá se a família estiver em acompanhamento familiar e já tiver sido notificada
três vezes (advertência, bloqueio e suspensão). Desta forma, estando sob efeito de
suspensão, com acompanhamento familiar, e havendo um outro descumprimento, o
benefício será cancelado.
Já o cancelamento por aumento da renda, poderá acontecer por informação
voluntária da família, por denúncias ou por inconsistências nas informações
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registradas no Cadastro Único, que são verificadas a partir do cruzamento de
informações de outros registros administrativos. Nestes casos, as famílias são
convocadas para averiguação e podem perder o benefício, dependendo do caso
(MDS, 2015e).
A SENARC, segundo MDS (2010), é responsável pela fiscalização do
programa, que se dá por meio de auditoria, acompanhamento, monitoramento, e
vistoria, buscando garantir que os benefícios cheguem apenas às famílias que
realmente tenham o perfil para o programa. Desta forma, são realizadas ações à
distância ou in loco; auditorias internas e externas, por intermédio dos Ministérios
Públicos (Federal e Estaduais), da Controladoria-Geral da União e pelo TCU; e
auditorias a partir da análise dos dados do CadÚnico a partir do cruzamento com as
bases de dados da RAIS, TSE, CNIS e Sisobi.
Assim, é possível verificar se alguma família recebe simultaneamente
benefício previdenciário ou contribui para a previdência, por meio do CNIS; se é um
político cadastrado no TSE e recebe o BF; se há algum membro da família que tenha
falecido, por meio do Sisobi e excluí-lo da composição do benefício; ou se há
beneficiários cadastrados na RAIS (MDS, 2010).
A RAIS é apresentada anualmente pelas empresas ao Ministério do Trabalho
e Emprego e contém Informações Sociais, como as pessoas que foram incluídas
formalmente no mercado de trabalho, com carteira de trabalho assinada (MDS,
2015g). Desta forma o MDS verifica todas as pessoas que estão simultaneamente no
CadÚnico e na RAIS e compara as rendas informadas em cada um dos dois sistemas.
Com essa nova informação o MDS refaz a soma da renda familiar e calcula a nova
renda per capita dos membros da família. Aquelas famílias que apresentam renda
superior à linha de pobreza, de R$ 154,00 por pessoa, têm o benefício cancelado
(MDS, 2015g) e aquelas que apresentam renda superior a R$ 77,00 e inferior a R$
154,00 perdem o benefício básico, mas podem continuar a receber o BFA e o BVJ,
dependendo das condições dos membros da família, quanto à idade e existência de
gestantes e nutrizes.
Uma questão importante, levantada por Monnerat et al. (2007), é o fato de não
haver um prazo limite de permanência no programa, apenas que a legislação
determina os motivos que podem levar ao desligamento das famílias, conforme
exposto acima.
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Além disso, a manutenção do BF é desafiada pelos rumos da economia
brasileira. Segundo Fonseca e Fagnani (2013), os programas sociais enfrentarão
obstáculos devido à crise que vem se agravando, que pode afetar a continuidade dos
mesmos. Os avanços sociais que contribuíram para a redução da desigualdade na
distribuição da renda, segundo estes autores, encontram crescentes dificuldades
frente ao conflito distributivo existente entre capital e trabalho. “Para consolidar as
mudanças sociais já obtidas é imprescindível analisar a capacidade de sustentação,
no longo prazo, desse tipo de gasto dentro de um padrão de crescimento que enfrenta
fragilidades estruturais” (FONSECA; FAGNANI, 2013, p. 199).
Neste sentido, ainda segundo estes autores, a superação das mazelas sociais
fortemente arraigadas no país, exige do Estado ações contínuas, sistêmicas,
organizadas e planejadas, cujo volume de gastos final deve ser regulado pelo pleno
emprego. Em contrapartida, o aumento dos gastos e a política redistributiva de renda
deverá ser acompanhada de mudanças na estrutura tributária para que trabalhadores
e a população mais pobre não paguem pelo ônus da política social. Uma saída,
segundo Fonseca e Fagnani (2013), seria tributar mais incisivamente os altos lucros,
as grandes fortunas e os ganhos com especulação financeira.
Além disso, mesmo que a manutenção do BF esteja garantida, o programa
tem um impacto limitado sobre a desigualdade na distribuição da renda. Segundo
Leboutte (2010), o aumento de 1% nas transferências do BF reduz em 0,0144% o
índice de Gini agregado nacional. Essa redução vem acontecendo lentamente, como
é possível ver entre os anos de 2011 a 2013, que o índice passou de 0,531 para 0,529,
conforme Tabela 1, com dados do Banco Mundial.

Tabela 1 - Evolução do Índice de Gini – comparativo entre Brasil e alguns países da América
do Sul entre os anos de 2011 a 2013
ANO
PAÍS
2011
2012
2013
Uruguai
0,434
0,413
Argentina
0,436
0,425
Peru
0,455
0,451
Bolívia
0,463
0,467
Paraguai
0,426
0,482
Brasil
0,531
0,527
Colômbia
0,542
0,535
Fonte: Autoria própria com base em dados do Banco Mundial (2015)

0,419
0,423
0,447
0,481
0,483
0,529
0,535
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A tabela apresenta um comparativo entre o Brasil e os principais países
vizinhos na América do Sul. Entre os 7 países verificados, no ano de 2013, o Brasil
apenas ficou melhor que a Colômbia, o que demonstra que mesmo o índice
apresentando redução a cada ano, esta redução é mínima e deixa o país entre os
mais desiguais da América do Sul.

3.6.1 O Bolsa Família e a articulação com programas complementares

Os programas complementares ao BF, como expressam Monnerat et al.
(2007), são voltados à geração de emprego e renda. São ações orientadas para o
desenvolvimento de capacidades e à oferta de oportunidades, visando a autonomia
das famílias para que elas possam garantir sua própria alimentação e qualidade de
vida (MDS, 2011).
Para Campello, Falcão e Costa (2014), a prioridade da agenda pública nos
últimos anos tem sido o crescimento econômico e sustentável em conjunto com a
redução das desigualdades sociais, que se dá por meio de três eixos: a garantia da
renda, o acesso a serviços e a inclusão produtiva, que são também a base do BF.
Dentro da inclusão produtiva estão os programas complementares, sendo os
principais, citados por estes autores: o Microcrédito Produtivo Orientado, como o
Crediamigo e o Programa Crescer; o Economia Solidária; o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e programas de apoio ao
empreendedorismo, como capacitação de MEI, especialmente os inscritos no
CadÚnico.
O Microcrédito Produtivo Orientado foi criado pela LEI Nº 11.110/2005 com o
objetivo de estimular e promover trabalho e renda a microempreendedores populares.
O artigo 4º desta lei, estabelece que não será exigido garantia real à empresas e
pessoas físicas que desempenhem atividades produtivas de pequeno porte (BRASIL,
2005).
Santos e Carrion (2009) esclarecem que o Microcrédito é a concessão de
pequenos

empréstimos

a

microempreendedores

formais

e

informais,

que

normalmente não teriam acesso ao sistema financeiro tradicional. O Microcrédito tem
por objetivo atender às pessoas de baixa renda, exigindo como garantia apenas o aval
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solidário de indivíduos que normalmente pertencem a uma mesma comunidade, como
acontece no Crediamigo, oferecido pelo Banco do Nordeste do Brasil (CAMPELLO;
FALCÃO; COSTA, 2014). Desta forma, os beneficiários do Microcrédito se fiscalizam
mutuamente com o objetivo de evitar a inadimplência do grupo e o consequente
cancelamento do empréstimo.
Com o Programa Crescer, uma modalidade de microcrédito, Campello, Falcão
e Costa (2014) ressaltam que houve uma desburocratização para atender os
empreendedores de baixa renda, com taxas de juros reduzidas de 60% para 5% ao
ano e taxa de abertura de crédito de 3% para 1%. De setembro de 2011 a agosto de
2014, o Crescer fez 10,3 milhões de operações de empréstimos. Destas, 5,6 milhões,
o que corresponde a 54% do total, foram destinados a pessoas do CadÚnico, sendo
que 3,6 milhões, 35% do total, foram para beneficiários do BF.
O Programa Economia Solidária, como observam Campello, Falcão e Costa
(2014), é formado por cooperativas de trabalho, com meios de produção de
propriedade coletiva, em que se fomenta a associação de produtores para diversos
fins de trabalho em conjunto, como compra e venda de produtos, arrendamento de
máquinas, uso de equipamentos e locais de trabalho etc. O programa conta com a
linha de crédito do Crescer Solidário, que faz parte do Programa Crescer, e é voltado
às iniciativas de economia solidária de pequeno porte.
O Pronatec, conforme esclarecem Campello, Falcão e Costa (2014), foi criado
em 2011, pelo governo federal, para aumentar o acesso a cursos técnicos e de
qualificação

profissional,

tendo

como

objetivo

aumentar

produtividade

e

competitividade, com inclusão social. Na modalidade Pronatec Brasil sem Miséria,
segundo estes autores, são oferecidos cursos reconhecidos pelo Ministério da
Educação (MEC), que é o órgão responsável pelo programa, sendo ministrados pelo
Sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
(Senat) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Os autores alertam que
é necessária a adesão das prefeituras para que o programa de inclusão produtiva
aconteça no município. Segundo estes autores, os cursos oferecidos pelo Pronatec
Brasil sem Miséria são gratuitos e são disponibilizados a maiores de 16 anos, tendo
prioridade as pessoas registradas no CadÚnico, possibilitando a qualificação para
melhores oportunidades na busca pelo emprego ou empreendedorismo.
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O empreendedorismo, segundo Campello, Falcão e Costa (2014), é a base
da economia de qualquer país desenvolvido e, no Brasil, possui o papel principal na
inclusão produtiva. “É um caminho estratégico para gerar oportunidades de trabalho
e de renda no campo e nas cidades, especialmente quando falamos de pequenos
negócios – que representam a quase totalidade das empresas brasileiras (99%)” (p.
386). Estes autores explicam que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) atua, em parceria com o MDS, na formalização de MEIs inscritos
no CadÚnico, propiciando acesso ao crédito e a direitos sociais, antes muito onerosos,
como a cobertura da previdência social, que antes era de 20% de contribuição e com
o MEI passou a 5%. O apoio do Sebrae, segundo estes autores, se dá por meio de
visitas de assessores técnicos do Sebrae, que fazem um diagnóstico e o
encaminhamento, quando necessário, dos microempreendedores aos cursos
gratuitos do Sebrae, sobre gestão de negócios, entre eles o Pronatec Empreendedor,
ou a entidades para a concessão do microcrédito produtivo orientado, quando for o
caso. Desta forma, o Microempreendedorismo se articula com outros programas como
o Microcrédito, a Economia Solidária e o Pronatec, como disposto na Figura 4:

Figura 4 - Programas complementares ao BF - articulação para o desenvolvimento
socioeconômico das famílias beneficiárias
Fonte: Autoria própria
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Esses programas são ações voltadas a promover o desenvolvimento
socioeconômico da população de baixa renda, inclusive os beneficiários do BF. A
implementação de ações e programas complementares, segundo Santos (2010),
objetiva desenvolver o capital humano, como uma forma de promover resultados mais
duradouros e sustentáveis rumo à redução da pobreza, constituindo-se em portas de
saída do BF (BUSS et al., 2012; TCU, 2014).
No entanto, segundo Jacobi (1999) estas ações não fazem parte das
condicionalidades impostas pelo Bolsa Família, ou seja, a participação é
recomendada, não exigida, o que coloca em risco a emancipação das famílias. Além
disso, o autor alerta que estas ações não são ofertadas de forma suficiente e por isso
não garantem o acesso a todos os beneficiários.
Desta forma, a possibilidade de se potencializar e consolidar os resultados do
BF para a melhoria das condições de sustentabilidade com a superação da condição
de pobreza dos já beneficiários do BF é perdida (JACOBI, 1999). Neste sentido, é
necessário ampliar a integração dos programas complementares a ações que
possibilitem desenvolver as capacidades das famílias promovendo sua emancipação;
ampliar a oferta destes programas e ações, além de facilitar o acesso aos mesmos; e,
para garantir a participação das famílias, incluir os programas complementares às
condicionalidades do programa.

3.6.2 Atualização dos valores do BF e da linha da pobreza e extrema pobreza

Para o alcance dos ODS, é preciso zerar o percentual de indivíduos em
situação de extrema pobreza, ou seja, retirar 6,5 milhões de pessoas (IPEA, 2013),
(dados de 2012) da miséria. Um dado importante a analisar é a atualização dos
valores do PBF no decorrer dos anos e em relação ao valor da linha de pobreza.
A linha de extrema pobreza, segundo Rocha (2003), é aquela em que as
famílias não têm o mínimo para atender as necessidades nutricionais. É uma linha de
indigência, de pobreza absoluta. Quando as famílias têm esse mínimo, mas não têm
acesso ao conjunto de necessidades mínimas adequadas ao convívio em sociedade,
pobreza relativa, estão enquadradas na linha de pobreza (ROCHA, 2003).
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A Tabela 2 traz um comparativo entre os valores do benefício básico e a linha
da pobreza, estabelecidos pela legislação brasileira, desde o início do BF até a última
atualização, que passou a vigorar a partir de 1º de junho de 2014 (BRASIL, 2004a).
Nem sempre o valor do benefício básico foi igual ao valor da linha da pobreza. Eles
foram iguais no lançamento do programa, em 20 de outubro de 2003. Depois disso,
benefício e linha da pobreza extrema passaram a ser ajustados em períodos
diferentes e não tiveram os mesmos valores. Somente a partir de 1º de abril de 2011
que os valores do benefício e da linha da pobreza passaram a ser iguais novamente.

Tabela 2 - Valores e datas de alteração do benefício básico do BF e da linha da pobreza

Valor do benefício básico - BF

Linha da Pobreza Extrema
Com efeito a
partir de

Valor
do BF
(R$)

Alterado em
(Norma/data)

50
58
-

Med. Prov. 132 de
20/10/03 e Lei 8.369 de
09/01/04

20/10/2003

6.157 de 16/07/07

Com efeito
a partir de

Valor da
linha da
pobreza
(R$)

Alterado em
(Norma/data)

50
60

01/08/2007

-

69

62

6.491 de 26/07/08

01/07/2008

-

68

6.917 de 30/07/09

01/09/2009

70

70

7.447 de 01/03/11

01/04/2011

-

Med. Prov. 132 de
20/10/03 e Lei 8.369 de
09/01/04
5.749 de 11/04/06

20/10/2003
11/04/2006

6.824 de 16/04/09

16/04/2009

6.617 de 30/07/09

01/09/2009

-

77
8.232 de 30/04/14 01/06/2014
77
8.232 de 30/04/14 01/06/2014
Fonte: Autoria própria a partir de informações do Palácio do Planalto (BRASIL, 2004a)

No Brasil, a linha de pobreza extrema fixada pelo MDS para os dias atuais, é
de R$77,00 (MDS, 2014). Aqueles que sobrevivem com valores acima desta linha
estão considerados fora da miséria ou extrema pobreza, mas para efeito da Paridade
de Poder de Compra (PPC), a linha da pobreza extrema determinada pelo Banco
Mundial e adotada pela ONU, que é “o principal parâmetro global de aferição da
extrema pobreza” (CAMPELLO; FALCÃO; COSTA, 2014, p. 73) é de US$1,25 por dia
(IPEA, 2014a). Desta forma, o valor da linha da pobreza extrema deveria ter sido
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ajustado para R$ 84,00 em junho de 2014, conforme Tabela 3Tabela 3, em vez dos
R$ 77,00 atuais.

Tabela 3 - Comparativo do valor da Linha da Extrema Pobreza no Brasil e no mundo

PERÍODO

Cotação do Dólar
em Real

Equivalência US$
1,25 em Reais

PPC ao mês em
Reais (R$)

Valor da linha da
pobreza (R$)

20/10/2003

2,88

3,60

108,14

50

11/04/2006

2,14

2,68

80,33

60

16/04/2009

2,18

2,72

81,71

69

01/09/2009

1,88

2,35

70,61

70

01/09/2009

1,88

2,35

70,61

70

01/06/2014

2,24
2,80
83,96
77
Fonte: Autoria própria a partir de dados do Banco Central do Brasil (2015) e Palácio do Planalto
(BRASIL, 2004a)

Na coluna PPC em Reais, estão os valores que o benefício do PBF ou o valor
da linha da pobreza extrema deveriam ter se acompanhassem a PPC, determinada
pelo Banco Mundial. Nos anos de 2008 e 2011 o valor do benefício chegou a superar
o valor da linha da pobreza internacionalmente definido e, nos anos de 2009 e 2010,
chegou perto de 100%. Nos demais, o valor do benefício variou de 46,91%, início do
PBF em 2004, a 87,58%, em 2013. Em junho de 2014, última atualização do valor do
PBF, o valor do benefício para a extrema pobreza era de 90,69% do valor da PPC.
Isto significa que, nos períodos em o que o valor do benefício não alcançou a PPC,
uma pessoa extremamente pobre no Brasil não poderia adquirir o mínimo necessário
para a sua sobrevivência em valores necessários acordados mundialmente (IPEA,
2014a).
Esta defasagem contribui para uma aparente diminuição dos números da
pobreza. Uma vez que as linhas da pobreza extrema e da pobreza, adotadas pelo
MDS, excluem as pessoas que sobrevivem com pouco mais de R$ 77,00 e R$ 154,00
por mês, respectivamente, e que seriam consideradas caso as linhas de pobreza
respeitassem o valor da PPC estipulado pelo Banco Mundial (IPEA, 2014a), ou seja,
o número de extremamente pobres e pobres, no Brasil, seria maior se o valor da linha
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da pobreza extrema fosse de R$ 84,90, ou ainda os R$ 100,00 sugeridos pelo TCU
(2014).

3.6.3 Bolsa Família desestimula o trabalho?

Uma pesquisa encomendada pelo MDS em parceria com o PNUD, sobre os
impactos do PBF em 269 municípios, mostra que, entre os beneficiários do PBF,
houve uma redução de 8,8% das horas semanais no trabalho formal e aumento na
mesma proporção no trabalho informal, o que indica que os beneficiários do programa,
por medo de perder o benefício, preferem migrar para o trabalho informal (PNUD,
2012).
Medeiros, Brito e Soares (2007) observam que a saída do programa das
famílias que ultrapassam o limite de renda que dá direito ao benefício pode desmotivar
ao trabalho. As famílias somente se interessarão por um trabalho em que o rendimento
seja maior que o benefício. Há sempre o medo de trocar o benefício, que é estável,
pela renda instável de qualquer trabalho.
Cacciamali, Tatei e Batista (2010), afirmam que em famílias que os pais se
dedicam ao trabalho informal, as chances de utilizarem a força de trabalho das suas
crianças é maior. Mas por outro lado, por terem mais tempo com elas, esta relação
repercute positivamente na frequência escolar. Outra evidência, encontrada por estes
autores, é que a proporção de trabalho infantil e consequente evasão escolar aumenta
em famílias mais numerosas.
Marques (2010), ao analisar o debate sobre o PBF no espaço central de
visibilidade mediada, como o Jornal Nacional e a Folha de S. Paulo, entre os anos de
2003 e 2006, apresenta duas visões conflitantes sobre o programa. Uma sobre
dependência e outra sobre autonomia das famílias. A primeira visão é contra o BF,
pois entende que o objetivo do programa é manter a pobreza, através de
assistencialismo, para que as famílias permaneçam dependentes do governo,
tornando-os objeto de políticas. A segunda, apresenta argumentos a favor, como a
emancipação das famílias por meio da geração de novos empregos, promoção da
cidadania e inclusão social.
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Vale lembrar que os programas complementares, que focam na capacitação
para a entrada no mercado de trabalho, não fazem parte das condicionalidades e por
isso não são obrigatórios. Além disso, o acesso aos serviços básicos, considerados
por Campello, Falcão e Costa (2014), como saneamento, eletricidade, creches,
escolas e postos de saúde, ou ainda mais abrangentes, os relacionados pela
Constituição Federal de 1988, artigo 7º, inciso IV, que correspondem às necessidades
vitais básicas, quais sejam: “moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social” (BRASIL, 1988), é, segundo Valla (1992) uma
forma de cidadania que, no caso do Brasil, é uma cidadania de sobrevivência,
diferente dos países desenvolvidos, que é considerada cidadania de abundância, pois
os serviços já existem em qualidade e quantidade suficientes para toda a população.
Neste sentido, segundo este autor, devido à qualidade e quantidade da oferta dos
serviços no Brasil, o BF será apenas um programa assistencialista.
Já para as famílias que participarem dos programas complementares e por
isso melhorarem sua capacidade, seja de concorrer a uma vaga de trabalho no
mercado formal, ou de investirem no negócio próprio, por meio do microcrédito
disponibilizado ao MEI, por exemplo, o programa estará sendo emancipador. A
questão é: se os programas complementares de capacitação profissional estão sendo
ofertados e incentivados e quando ofertados em quantidade suficiente, se atendem às
necessidades e perfil dos beneficiários do BF e se o acesso a estes programas é
facilitado.
Desta forma, Alves e Cavenaghi (2009) corroboram a mesma preocupação,
se o BF será capaz de oferecer ‘portas de saídas’ para que as famílias beneficiárias
consigam sair da situação de pobreza em que se encontram ou se ele tem apenas um
cunho assistencialista, que busca apenas reduzir a intensidade da pobreza e oferecer
um alívio imediato às famílias com necessidades urgentes de sobrevivência. Além
disso, segundo estes autores, se mesmo o BF não conseguindo resgatar da pobreza
os pais, se seria capaz de promover desenvolvimento dos filhos, rompendo assim o
ciclo intergeracional da pobreza e empoderando os filhos de capital humano e social
ou se o BF apenas incentivaria a reprodução das famílias e a sua dependência do
programa.
Diante do exposto acima, o BF pode ser um instrumento para o
desenvolvimento das famílias para que estas tenham melhores oportunidades de
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aumento da renda e se emancipem do programa. Mas para que isso ocorra, é
necessário se intensificar a oferta de programas de desenvolvimento das famílias
beneficiadas pelo BF e criar mecanismos que garantam a participação destas. Como
disse Medeiros, Brito e Soares (2007), havendo oportunidades de trabalho em que o
rendimento seja maior que o benefício do PBF as famílias preferirão o trabalho melhor
remunerado ao benefício.
Por outro lado, o fato dos programas complementares, que são a forma de
promover a qualificação das famílias para o mercado de trabalho, não serem
obrigatórios e, somado a isso, o fato de não haver informações sobre o tempo de
permanência das famílias no programa ou ainda, a falta de indicadores de ‘porta de
saída’, como afirma o TCU (2014), leva a crer que a primeira visão apresentada por
Marques (2010), de que a finalidade do programa é manter a pobreza por meio do
assistencialismo, tornando os pobres objeto de políticas, faz sentido.

3.7

INDICADORES

Indicadores são meios, medidas e parâmetros (CALDAS; KAYANO, 2002)
que permitem a transmissão de informações complexas e uma comparação do estado
atual com aquele que seria o ideal (MORSE, 2013). Ao mesmo tempo podem ajudar
a moldar o que se entende por desenvolvimento sustentável (MORSE, 2013). Um
indicador sintetiza um conjunto de informações em um único número, permitindo medir
e comparar determinados fenômenos entre si e ao longo de determinado tempo
(CALDAS; KAYANO, 2002).
Meadows (1998, p.19) esclarece que as pessoas fazem uso de indicadores
instintivamente. Desde o nascimento dos bebês, o acompanhamento do seu
crescimento, a evolução na escola, o relacionamento com os colegas, são avaliados
pelas mães, médicos e professores através de exames clínicos, boletins escolares,
etc. Os “indicadores podem ser ferramentas de mudança, aprendizagem e
propaganda.

Sua

presença,

ausência

ou

proeminência

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

podem

afetar

o
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Os indicadores podem ser simples, de primeira geração, ou compostos, de
segunda geração. Segundo Caldas e Kayano (2002), os simples são normalmente
autoexplicativos, como por exemplo, o PIB e o número de famílias beneficiárias do BF.
Já os compostos apresentam um conjunto de aspectos de uma realidade. Eles
agrupam vários indicadores simples em um único número, construindo uma média
entre eles, onde são utilizados pesos diferentes para cada indicador.
Os indicadores de primeira geração, segundo estes autores, ganharam força
no pós-guerra, quando o interesse era por indicadores destinados às quantificações
econômicas. Durante a fase dos indicadores de primeira geração surgiu a
preocupação com a desigualdade e a concentração da renda. Foi quando surgiu o
índice de Gini. A preocupação em medir a distribuição da renda fez surgir, no final do
século XX, indicadores de segunda geração, como o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), que considera não só os aspectos econômicos, como também os
ligados à oferta de serviços públicos relacionados à saúde e educação, por exemplo,
para medir a qualidade de vida da população (CALDAS; KAYANO, 2002).
Caldas e Kayano (2002) salientam que os motivos para formulação de
indicadores são muito variados e por isso é necessário ter muita clareza sobre a
função e utilidade dos indicadores, para que não sejam produzidas informações
inadequadas.
Um indicador que verse sobre a redução da pobreza e o aumento da
concentração de renda, por exemplo, pode ser interpretado como demonstração do
sucesso das políticas governamentais por reduzir a pobreza, apresentando uma
realidade de melhoria da qualidade de vida à determinada população, mas ao mesmo
tempo, pode ser visto como fator de perpetuação da pobreza, por permitir o aumento
da concentração de renda. Ou seja, se o objetivo era o de reduzir a pobreza, as
políticas públicas não tiveram sucesso e precisam ser reformuladas. Meadows (1998,
p.12) corrobora o mesmo pensamento quando diz que “a escolha e o uso de
indicadores são processos cheios de armadilhas.”

3.7.1 Indicadores de desenvolvimento sustentável para a dimensão social do
desenvolvimento
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Os primeiros comparativos internacionais de desenvolvimento social foram do
Banco Mundial, em 1978. O relatório publicou dois quadros de indicadores sociais
entre muitos econômicos. Tais indicadores sociais tratavam sobre saúde: expectativa
de vida, taxa de mortalidade, acesso à água potável; e sobre educação, como taxas
de matrícula e de alfabetização. Mais tarde, em 1990, o Relatório de Desenvolvimento
Humano (HDR), criado pelo PNUD, com a intenção principal de desviar a atenção
destinada ao PIB e apresentar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o
social, publicou o IDH (MORSE, 2013). Segundo Veiga (2010), quando o IDH passou
a ser reconhecido mundialmente como indicador de desenvolvimento humano a noção
de desenvolvimento começou a ser percebida não mais como sinônimo de
crescimento econômico.
Mais tarde, com a Conferência das Nações Unidas, em 1992, teve início à
formulação

de

indicadores

de

sustentabilidade,

quando

o

conceito

de

desenvolvimento sustentável passou a ser difundido com o intuito de monitorar o seu
progresso (VIÑAS, 2012).
Atualmente a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CDS), da ONU,
segundo Masserov (2013), recomenda o uso de 54 Indicadores de Desenvolvimento
Sustentável (IDS), os quais são agrupados em 4 classes: social, ambiental, econômico
e institucional.
Os indicadores de desenvolvimento sustentável do IBGE (2012) baseiam-se
nas recomendações da CDS e são adaptações à realidade brasileira. A edição de
2012 apresenta 62 indicadores, os quais fornecem um leque de informações que
visam o desenvolvimento sustentável e permitem acompanhar o desenvolvimento
brasileiro. Eles medem: qualidade ambiental, qualidade de vida, desempenho
econômico e governança para o desenvolvimento sustentável. Apresentam como
principais temas biodiversidade, saneamento, água doce, saúde, segurança,
educação, padrões de produção e consumo e capacidade institucional, os quais
cumprem muitas funções, servindo para identificar comportamentos e tendências;
comparar países e regiões do Brasil; indicar necessidades e prioridades para a
formulação, acompanhamento e avaliação de políticas; e facilitar o entendimento a
todos que se interessam pelo tema.
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Os indicadores do IBGE 2012 são apresentados, conforme proposto em 2001
pela CDS, em quatro dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. A
dimensão social diz respeito principalmente à satisfação das necessidades humanas,
melhoria na qualidade de vida e justiça social. Os indicadores sociais versam sobre
população, trabalho, renda, saúde, educação, habitação e segurança (IBGE, 2012).
Eles retratam a situação educacional, de distribuição da renda, de igualdade e as
condições de vida da população.
É nesta dimensão que está o foco deste trabalho, dentro do tema trabalho e
renda, considerando os indicadores utilizados pelo IBGE e outros referenciados na
literatura, estão os seguintes indicadores: (a) Índice de Gini da distribuição do
rendimento; Taxa de desocupação; Rendimento domiciliar per capita; e Rendimento
médio mensal, que são disponibilizados pelo IBGE (2012); (b) IDH-M e o IDH,
disponibilizados pelo PNUD (2013); e (c) o IDF, do IPEA (BARROS; CARVALHO;
MENDONÇA, 2008).
O índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é usado para
medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, apontando a diferença
de rendimentos entre os mais pobres e os mais ricos (WOLFFENBÜTTEEL, 2004). É
um dos indicadores mais utilizados para avaliar o grau da distribuição de rendas e
saber se uma sociedade é justa (IBGE, 2012). O Índice de distribuição de renda,
medido pelo coeficiente de Gini, demonstra o nível de concentração na distribuição de
renda da população. Ele varia de 0 a 1 (ou 100), onde 0 é a situação de perfeita
igualdade, e 1 (ou 100), situação de desigualdade extrema (IBGE, 2012;
WOLFFENBÜTTEEL, 2004). Dificilmente o índice atingirá os valores extremos, sendo
considerado melhor quando estiver menor que 0,5 e aproximando de 0.
Segundo Cacciamalli e Camillo (2009), este índice vem reduzindo no Brasil,
tendo passado de 0,59, em 2001, para 0,57, em 2004. Mesmo havendo tendência de
queda do índice ao longo dos anos analisados, 1992 e 2009 (IBGE, 2012), no último
ano verificado pelo IBGE, 2009, o índice ainda foi considerado elevado, 0,524 (IBGE,
2012). O que indica que naquele ano ainda persistiam as desigualdades sociais,
embora tenha havido um bom crescimento econômico nos anos analisados.
Comparando regiões e estados, através do índice de Gini, segundo dados do
IBGE (2012), em 2009 a região que apresentou a menor desigualdade na distribuição
de renda foi a Região Sul (0,489) e a que apresentou a maior foi a Região Centro-
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Oeste (0,554). Entre os estados, 9 apresentaram índice menor que 0,5. Santa
Catarina apresentou a menor média nacional (0,473), seguido por São Paulo (0,482),
Amazonas (0,485), Amapá (0,488), Mato Grosso (0,490), Pará (0,491), Rio Grande do
Sul (0,492), Rondônia (0,493) e Paraná (0,494). Todos os estados do Nordeste
apresentaram forte desigualdade, com média superior a 0,5. Em nível nacional os
estados com maior desigualdade na distribuição de renda foram o Acre (0,572) e o
Distrito Federal (0,607) (IBGE, 2012).
Em 2012, segundo dados do IPEA (2013), havia no Brasil cerca de 6,5 milhões
de pessoas, aproximadamente 3,6% da população, vivendo em extrema pobreza, com
menos de R$ 70 mensais em valores de julho de 2011 e cerca de 15 milhões,
aproximadamente 8,5%, de pobres sobrevivendo com até R$ 140 mensais. Naquele
ano houve uma piora no índice, passando a 0,530 (IPEA, 2014b).
O indicador rendimento domiciliar per capita apresentou um decréscimo no
período de 1992 a 2009, passando de 24,4% para 19,1% em nível nacional. É
importante a comparação entre os indicadores índice de Gini da distribuição de renda
e rendimento domiciliar per capita, apresentados pelo IBGE. É possível, a partir dos
dados desses indicadores perceber que casos mais severos de desigualdade na
distribuição de renda vêm acompanhados de pobreza. Na maioria dos casos os
estados com maior desigualdade na distribuição da renda apresentam os mais altos
percentuais de domicílios com renda mensal per capita menor que ½ salário mínimo.
Alagoas que apresentou índice de Gini de 0,532, tinha 43,1% de domicílios com renda
per capita inferior a ½ salário mínimo, o estado da Paraíba, 0,562 e 39,7%, Maranhão,
0,517 e 38,6% e Ceará 0,528 e 38,1%. Já o Distrito Federal, embora tenha
apresentado grande desigualdade na distribuição da renda, ficou entre os estados
com menor percentual de domicílios com renda mensal per capita inferior a ½ salário
mínimo (IBGE, 2012).
O indicador Taxa de Desocupação, conforme dados do IBGE (2012),
representa a proporção da população, com 10 anos ou mais, que estava
desempregada. É pertinente utilizar esta taxa, porque os dados fornecidos ao longo
do tempo possibilitam o acompanhamento e aprimoramento de políticas de geração
de emprego e renda, o que melhorará a qualidade de vida das pessoas. É possível
verificar que a partir de 2003, quando a taxa era de 12,3% foi-se registrando um
declínio da mesma, chegando a 7,0% em 2010 (IBGE, 2012).
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O IDH-M (PNUD, 2013), que está disponível no site Atlas Brasil 2013, traz
informações sobre os municípios brasileiros com base nos Censos de 1991, 2000 e
2010 e apresenta o cenário do desenvolvimento humano por municípios. Os
indicadores que compõem o índice se referem a educação, população, habitação,
vulnerabilidade, saúde, trabalho e renda (PNUD, 2013).
O IDF, criado por Barros, Carvalho e Franco (2003) em parceria com o IPEA
(MDS, 2008) foi disponibilizado pelo MDS aos gestores municipais, para
acompanhamento das famílias inscritas no CadÚnico. O índice varia de 0 a 1, sendo
melhor quanto mais próximo a 1 (ROSSI; MELAZZO, 2013).
Esse índice apresenta 6 dimensões, sendo elas: vulnerabilidade (presença
de: mulheres grávidas e nutrizes, pessoas portadoras de necessidades especiais);
acesso ao conhecimento; acesso ao trabalho; disponibilidade de recursos;
desenvolvimento infantil; e condições habitacionais (BARROS; CARVALHO;
MENDONÇA, 2008). Cada dimensão é composta por um conjunto de indicadores e
tem como objetivo diagnosticar a situação das famílias em situação de pobreza e
extrema pobreza (BARROS; CARVALHO; MENDONÇA, 2008).
Por se tratar de um indicador sintético como o IDH (ROSSI; MELAZZO, 2013;
BARROS; CARVALHO; MENDONÇA, 2008) e o IDH-M, que sintetiza em um único
número as informações de vários indicadores (BARROS; CARVALHO; MENDONÇA,
2008) o IDF, diferente do IDH, envolve um número bem maior de dimensões e
indicadores e por isso é considerado menos arbitrário (BARROS; CARVALHO;
FRANCO, 2003). Além disso, o IDH é um indicador limitado a áreas geográficas e o
IDF é adaptado para ser calculado ao nível das famílias (BARROS; CARVALHO;
FRANCO, 2003; ROSSI; MELAZZO, 2013), e dispõe do banco de dados do CadÚnico
para oferecer informações atualizadas sobre a vulnerabilidade de cada uma das
famílias cadastradas (ROSSI; MELAZZO, 2013).
Além disso, é importante salientar que o IDF refere-se apenas à população
pobre cadastrada no CadÚnico. Eventualmente poderá existir uma parcela de pobres
e extremamente pobres não incluídas no CadÚnico. Outro fato importante, é que a
renda das famílias incluídas no CadÚnico é declarada e não comprovada, por ser em
sua grande maioria, proveniente do trabalho informal. Neste sentido, poderá haver
famílias com renda superior ao informado ao CadÚnico e que, considerando as linhas
estabelecidas de pobreza e extrema pobreza, podem estar classificadas na linha de
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extrema pobreza e ser da linha da pobreza ou estar na linha da pobreza e na realidade
estar fora da pobreza.
A partir desses indicadores os decisores de políticas públicas podem
implementar ações de combate à pobreza e desigualdade social, no contexto do
desenvolvimento sustentável. Buscando assim ações para reduzir as desigualdades
regionais.

3.7.2 Indicadores do Bolsa Família disponibilizados pelo MDS

O MDS disponibiliza indicadores socioeconômicos, relacionados ao BF, por
meio do Catálogo de Ferramentas Informacionais da SAGI, tais como: número de
famílias pobres e extremamente pobres; número de pessoas/famílias cadastradas no
CadÚnico para programas sociais; número de famílias beneficiárias do PBF;
informações sobre o cumprimento das condicionalidades; famílias inscritas no
Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família (Sicon), número de
Microempreededores Individuais (MEIs) beneficiários do BF, número de pessoas
matriculadas no Pronatec no âmbito do Plano Brasil sem Miséria, saldo de admissões
e desligamentos ajustados em empregos formais, rendimento médio domiciliar per
capita nominal, número de crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, beneficiários do
BF, acompanhados, com frequência igual ou acima do exigido em relação ao público
da educação BF, entre outros.
O Pronatec e o MEI são ações complementares importantes para o
desenvolvimento socioeconômico dos beneficiários do BF, pois representam meios
de inclusão produtiva das famílias inscritas no CadÚnico para os programas sociais
do Governo Federal. O Pronatec tem vagas específicas, em cursos técnicos, para
pessoas inscritas no CadÚnico pelo Pronatec Brasil Sem Miséria (CAMPELLO;
FALCÃO; COSTA, 2014), dando prioridade para os beneficiários do BF e para quem
recebe o BPC.
No Brasil, em abril de 2014, havia 4,4 milhões de microempreendedores
individuais. Mais de 1 milhão estava inscrito no Cadastro Único, sendo que 406 mil
pessoas eram beneficiárias do BF (CAMPELLO; FALCÃO; COSTA, 2014).
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Apesar da disponibilização dos indicadores acima, pelo MDS, outros
indicadores, que seriam muito importantes para a avaliação do desenvolvimento
socioeconômico das famílias beneficiárias não são disponibilizados, como é o caso
do número de famílias beneficiárias que saíram do programa por aumento da renda,
conforme crítica do TCU (2014). Embora esse indicador tenha sido disponibilizado,
para consulta por municípios, por ocasião da Revisão Cadastral (RC) de 2014, quando
foram convocadas famílias que estavam há mais de dois anos sem fazer a revisão
cadastral, ele não está disponível para consulta para outros períodos ou para qualquer
localidade.

3.8

A EMANCIPAÇÃO DA FAMÍLIA E OS ELEMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA

O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

O conceito de família é construído a partir de um conjunto de palavras: casa,
lar, unidade doméstica, as quais compõem a realidade social (BOURDIEU, 1996).
Neste contexto, “a família é um conjunto de indivíduos aparentados, ligados entre si
por aliança, casamento, filiação, ou, excepcionalmente, por adoção (parentesco),
vivendo sob um mesmo teto (coabitação)” (BOURDIEU, 1996, p. 124).
Bourdieu explica que a família enquanto estrutura social objetiva é o
fundamento da família enquanto estrutura social subjetiva, sendo esta última uma
categoria mental, que fundamenta diversas representações e ações, como o
casamento, por exemplo, que por sua vez contribuem para reproduzir a categoria
estrutura social objetiva, formando um “círculo de reprodução da ordem social”
(BOURDIEU, 1996, p. 128).
A partir do século XVIII ocorreram mudanças no comportamento da família,
que passou a se concentrar mais no âmbito do lar, diminuindo os laços com a
comunidade. A vida passou a ser regida por regras e padrões temporais e lineares,
como a carga horária laboral, definição de idades para assumir responsabilidades
legais e direitos, como para começar os estudos, dirigir automóveis, casar etc. e a
sociedade tomou o lugar da comunidade, passando a ser referência social, econômica
e cultural. (BELTRAME, 2007).
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Almeida (2008) também entende que o conceito de família sofreu
modificações nos últimos séculos. Isso ocorreu devido a várias transformações
econômicas e sociais e levou a família a ser entendida como um grupo social, ligado
por laços de afeto e preocupado em garantir o desenvolvimento pessoal dos seus
membros.
Alguns autores como, Fonseca (2005), Goldani (1993), Gomes e Pereira
(2005), esclarecem que existe um pré-conceito de modelo ideal de família. Este
modelo, formado por um casal com filhos, em que a autoridade e a função de prover
a família está na figura do pai, segundo Goldani (1993), foi historicamente reforçado
pela Igreja Católica e apoiado pelo Estado.
Para Gomes e Pereira (2005) a família, no imaginário social, seria formada
por um grupo de pessoas ligadas por laços de sangue, que residem numa mesma
casa e cuja definição depende muito do contexto em que a família está inserida, sendo
única para cada família.
Fonseca (2005) esclarece que as distorções do modelo ideal de família são,
muitas vezes, consideradas desestruturações. A autora esclarece ainda que, quando
as alterações em relação ao modelo ideal aparecem, são usados termos diferentes
para pobres e ricos, como produção independente para ricos e mãe solteira para
pobres; família recomposta após divórcio e separação para ricos e família
desestruturada para pobres. Para evitar essa perspectiva moralista, a autora propõe
um olhar mais analítico e reflexivo sobre o novo modelo de família, que está em
contínua transformação.
O enfrentamento das dificuldades econômicas exige que mais membros da
família tenham que trabalhar e, segundo Goldani (1993), isso provoca uma
reestruturação contínua das famílias, onde antes eram providas pela autoridade
parental, agora há uma relativização dessa autoridade e uma redefinição de posições
na família, que passa a ser um modelo mais democrático e menos hierárquico. Desta
forma, para a autora, a desestruturação da família não passa de um mito e a chamada
crise na estrutura familiar estaria relacionada a mudanças consequentes de
transformações de valores, modos de vida e condições de reprodução da população.
Sarti (1994) esclarece que as dificuldades enfrentadas pela família, como
união instável e empregos incertos, envolve toda a rede de parentesco na
responsabilidade de manter a prole, formando novos arranjos familiares. Mas
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independente do arranjo e estrutura familiar, a autora explica que o conceito de família
tem um sentido muito forte para os pobres. Ela é o núcleo responsável pela
sobrevivência material e espiritual, é o instrumento que viabiliza o modo de vida e é a
essência da identidade social dessa parcela da população. Neste sentido, os motivos
que levam à desestruturação da família a força a se reestruturar de uma nova forma.
Em contraposição, Gomes e Pereira (2005) reconhecem que vários fatores
contribuem para uma possível desestruturação da família. As mudanças ocorridas no
plano social, econômico e cultural, pautadas na economia capitalista, têm interferido
na dinâmica e estrutura da família e possibilitado alterações no padrão tradicional de
organização familiar.
A situação de vulnerabilidade social da família pobre se encontra diretamente
ligada à miséria estrutural, agravada pela crise econômica que lança o
homem ou a mulher ao desemprego ou subemprego. A situação
socioeconômica é o fator que mais tem contribuído para a desestruturação
da família, repercutindo diretamente e de forma vil nos mais vulneráveis
desse grupo: os filhos, vítimas da injustiça social, se vêem ameaçados e
violados em seus direitos fundamentais. A pobreza, a miséria, a falta de
perspectiva de um projeto existencial que vislumbre a melhoria da qualidade
de vida, impõe a toda a família uma luta desigual e desumana pela
sobrevivência. (GOMES; PEREIRA, 2005, p. 360)

A Constituição Federal, no seu artigo 195 (BRASIL, 1988), ao enfatizar a
necessidade de proteção à família, reconhece que há famílias que precisam de mais
atenção que outras e traz para o Estado e para a sociedade a responsabilidade de
socorrer as famílias desamparadas e em condições desfavoráveis. Esse amparo,
atualmente, acontece por meio do BF.
No contexto do BF, considera-se família a unidade nuclear composta por
indivíduos que têm entre si laços de parentesco ou de alguma afinidade, que vivem
sob o mesmo teto e que contribuem para a manutenção do grupo doméstico (BRASIL,
2004c). Desta forma, a sobrevivência da família depende da capacidade de seus
membros de obter rendimentos que sejam suficientes para a manutenção do grupo.
Nos últimos anos os agentes responsáveis pela gestão e aperfeiçoamento do
BF passaram a dar mais importância para o acompanhamento das famílias
beneficiárias, visando sua emancipação (DIAS, 2013). “Reconhecer a família como
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um capital social primário e como sujeito social capaz de participar ativamente dos
esforços em vista do bem-estar social, são condições necessárias para uma autêntica
emancipação das famílias” (DIAS, 2013, p, 83). Nesse sentido, a emancipação das
famílias beneficiárias do BF tem um caráter educativo e de promoção da cidadania,
devendo proporcionar aos beneficiários a produção da sua própria renda (ABREU,
2011).
O Decreto 5.209 de 2004, que regulamenta o BF, em seu Art. 26, parágrafo
único, com redação dada pelo Decreto n° 7.013/09, considera que a emancipação das
famílias beneficiárias do programa se dará por meio de financiamentos bancários e
que estes serviços serão capazes de promover a autonomia econômico-financeira das
famílias (BRASIL, 2004a), como é o caso do Microcrédito Produtivo Orientado.
O TCU (2014) destaca que um dos objetivos básicos do BF é estimular a
emancipação das famílias pobres e extremamente pobres por meio do fornecimento
de renda e serviços, para que, a longo prazo, as famílias saiam do programa em
condições de se autossustentarem. A saída do BF teria impulso com as
condicionalidades e os programas complementares. As condicionalidades porque
atrelam o recebimento do benefício ao cumprimento de certos requisitos na área de
saúde e educação, garantindo dessa forma, que haja melhoramentos na educação e
qualidade de vida, devido ao acompanhamento de saúde. E os programas
complementares porque, embora não façam parte das condicionalidades, o que
confere ao BF reiteradas críticas na literatura (MONNERAT et al., 2007), buscam
promover a superação sustentável da pobreza com a oferta de oportunidades, de
capacitação profissional e geração de trabalho e renda, que promovam o
desenvolvimento das famílias (MDS, 2011).
Neste sentido, os programas complementares podem ser propulsores do
desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias, podendo retirá-las da
situação de pobreza e vulnerabilidade em que se encontram e promover a
independência do BF.
O TCU destaca que o índice que verifica o desenvolvimento das famílias por
municípios, demonstra que “as dimensões da pobreza com pior avaliação são aquelas
que poderiam proporcionar uma "porta de saída" dos programas assistenciais, quais
sejam, o acesso ao conhecimento e o acesso ao trabalho” (TCU, 2014, p. 5).
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Indicadores que demonstrem evolução nessas duas portas de saída para as
famílias beneficiárias do PBF, segundo o TCU (2014), indicam que o programa está
atingindo seus objetivos, de promover o desenvolvimento das famílias e a sua
independência do programa.
Por outro lado, o que se espera de um programa de redistribuição de renda é
a redução da desigualdade, a qual é, no Brasil, uma das mais altas do mundo,
segundo dados do Banco Mundial (2015). Neste sentido, “tanto políticas puramente
voltadas ao crescimento econômico como políticas exclusivamente redistributivas
seriam ineficientes no combate à pobreza; um melhor balanço entre elas levaria a uma
redução maior na pobreza” (BARROS; MENDONÇA, 1997, p. 16), ou seja, buscar a
redução da desigualdade apenas com políticas redistributivas, num contexto de
recessão da economia não traria resultado, segundo estes autores.
Diante do exposto acima, família sustentável é aquela que, exposta às
pressões e adversidades, principalmente as resultantes de crises econômicas
(inflação, desemprego, subemprego etc.), tem um mínimo de estrutura e por isso
consegue transformar-se e adaptar-se às novas imposições da realidade em que vive.
Entretanto, aquelas famílias à margem da sociedade; esquecidas; em situação de
extrema pobreza; em condição de isolamento material, social, econômico e cultural;
sem perspectiva de um futuro melhor; sem habilidade, capacidade e condições
mínimas para, sem ajuda, sair da situação em que se encontram, precisam de apoio
e orientação. Este apoio e orientação, vindos do governo e/ou sociedade, se bem
planejados, se fundamentados não apenas em ajuda financeira, mas em promoção
social, cultural e de cidadania e, havendo condições econômicas favoráveis poderá, a
longo prazo, projetar nestas famílias a possibilidade de vir a ser sustentáveis. Talvez
esta condição seja alcançada apenas pelas gerações futuras dessas famílias, mas,
sem este apoio, estas famílias continuarão a reproduzir um modelo de família sem as
estruturas mínimas necessárias para se desenvolverem, como num círculo vicioso.
Neste sentido, em um ambiente econômico favorável, considerando o
conceito de emancipação dado pelo Decreto 5.209/04, o qual atrela emancipação à
autonomia econômico-financeira das famílias e, considerando os indicadores de
desenvolvimento das famílias beneficiárias, destacados pelo TCU; para fins desta
pesquisa, considerou-se como elementos de desenvolvimento socioeconômico das
famílias beneficiadas pelo BF, aqueles que demonstrem a capacidade das famílias de
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produzir sua própria renda e garantir a sua subsistência. Desta forma, os elementos
que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico das famílias atendidas pelo
BF são aqueles relacionados ao acesso ao trabalho e acesso à qualificação
profissional.
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4

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1

BOLSA FAMÍLIA EM NÚMEROS

Em geral, em âmbito nacional, os números de famílias beneficiárias do BF
apresentaram aumento de 2010 a 2013 e queda em 2014, conforme mostra a Tabela
4, elaborada a partir de informações disponíveis nas bases de dados da folha de
pagamentos da Caixa disponibilizadas pelo MDS.

Tabela 4 – Famílias beneficiárias PBF, por região brasileira - 2010 a 2014
Famílias beneficiadas pelo PBF

Localidade

2012

Variação %

2010

2011

2013

2014

Brasil

12.778.220

13.352.306

13.902.155

14.086.199

14.003.441

Norte

1.348.329

1.476.939

1.574.868

1.655.676

1.681.599

Nordeste

6.454.764

6.825.997

7.049.046

7.033.597

7.099.673

0,94%

9,99%

Sudeste

3.185.843

3.296.258

3.442.625

3.598.035

3.487.940

-3,06%

9,48%

2013/
2014
-0,59%

2010/
2014
9,59%

1,57% 24,72%

Sul
1.064.068
1.035.602
1.060.356
1.030.254
979.603 -4,92% -7,94%
Centro725.216
717.510
775.260
768.637
754.626 -1,82% 4,06%
Oeste
Fonte: Autoria própria com base em dados da Caixa, Folha de Pagamentos do Programa Bolsa
Família (PBF) apud MDS (2015d)
Nota: O ano de 2010 é usado aqui como parâmetro, devido ao MDS utilizar o Censo 2010 como
referência para medir o número da pobreza no país (TCU, 2014).

De 2013 a 2014 as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram
redução no número de beneficiários, sendo a Região Sul a que teve maior redução,
seguida das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Já as regiões Nordeste e Norte, como
em todos os anos analisados, apresentaram aumento no número de beneficiários.
Quando analisado o número de famílias beneficiárias do BF em 2014 com
relação à 2010, apenas a região Sul apresentou redução, de 7,94% de redução contra
24,72% de aumento na Região Norte, que teve o maior percentual de aumento entre
as regiões brasileiras (Tabela 4).
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Esse maior aumento que teve a Região Norte, do número de beneficiários do
BF em relação às demais regiões, é explicado por um estudo realizado pelo MDS em
parceria com o IPEA, sobre os primeiros 10 anos do BF - 2003 a 2013. Segundo
Campello e Neri (2013), o estudo revela que a Região Norte foi a que apresentou
maior grau de vulnerabilidade no acesso a serviços básicos, como de coleta de lixo,
escoamento sanitário, eletricidade e água potável. Segundo o estudo, estes serviços
são mais precários na Região Norte devido à baixa densidade demográfica o que não
justifica investimentos nessas áreas. A ausência desses serviços impede as pessoas
de terem o mínimo necessário à sua subsistência, inclusive de ter oportunidades de
se desenvolverem e saírem da condição de pobreza e vulnerabilidade em que se
encontram. Além disso, para Campello e Neri (2013), as acentuadas diferenças de
renda per capita entre as regiões brasileiras confirmam as desigualdades regionais
existentes, que é refletida no BF.
Além disso, deve-se considerar que em 2010, a Região Sul tinha apenas
2,61% da sua população em situação de extrema pobreza, a menor entre todas as
regiões, em contrapartida, as regiões Norte e Nordeste apresentaram as maiores
taxas, 16,76% e 18,10% respectivamente, como demonstrado na Tabela 5, elaborada
a partir de dados divulgados pelo MDS.

Tabela 5 - Moradores de domicílios particulares permanentes em situação de extrema pobreza 2010

Localidade

População total – Censo
Demográfico 2010

Quantidade de moradores
de domicílios particulares
permanentes em situação
de extrema pobreza - 2010

Percentual de moradores
de domicílios particulares
permanentes em situação
de extrema pobreza (%) 2010

Brasil

190.755.799

16.267.197

8,53

Norte

15.864.454

2.658.452

16,76

Nordeste

53.081.950

9.609.803

18,10

Sudeste

80.364.410

2.725.532

3,39

Sul

27.386.891

715.961

2,61

Centro-Oeste
14.058.094
557.449
Fonte: Autoria própria a partir de dados divulgados pelo MDS (2015d)

3,97
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A redução de beneficiários do BF na Região Sul, quando as demais regiões
apresentaram aumento, foi acompanhada do mais baixo índice de Gini em todos os
anos em comparação às demais regiões, 0,480 em 2010, 0,469 em 2011, 0,465 em
2012 e 0,462 em 2013, conforme Tabela 6, elaborada a partir de dados do IBGE,
PNAD e Censo 2010 (MDS, 2015d).

2010

2010 a
2013

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Regiões
brasileiras

Tabela 6 - Índice de Gini e Rendimento médio domiciliar per capital nominal - 2010 a 2013
Rendimento médio domiciliar per
Variação
Índice de Gini
capita nominal (R$)
(%)

Brasil

0,53 0.526 0,53 0,54

924,28

847,39

745,45

643,00

37,73%

Norte

0,52 0.514 0,54 0,54

650,42

612,90

553,24

417,00

42,19%

Nordeste

0,55 0.534 0,54 0,56

645,67

589,10

513,90

386,00

50,53%

Sudeste

0,50 0.501 0,50 0,52 1.112,34 1.024,67

891,91

785,00

36,70%

Sul

0,46 0.465 0,47 0,48 1.199,97 1.071,47

950,44

779,00

44,29%

Centro-Oeste
0,53 0.527 0,53 0,55 1.209,99 1.102,69 980,27 784,00
43,46%
Fonte: IBGE (2010); PNAD e Censo Demográfico 2010 apud (MDS, 2015d)
Nota: Os dados referentes ao Coeficiente de Gini e Rendimento médio domiciliar per capita
nominal de 2014 não estavam disponíveis para a data da pesquisa. A divulgação da PNAD 2014,
que é a base de dados desses indicadores, está prevista para novembro de 2015 (IBGE [2015]).

Além disso, a Região Sul passou do terceiro maior rendimento médio
domiciliar per capita nominal em 2010, R$ 779,00, para o segundo maior em 2013,
R$ 1.199,97. Perdendo para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, em 2010 e 2011, e
somente para a Região Centro-Oeste em 2012 e 2013 que, embora tenha
apresentado a maior renda em 2012 e 2013, R$ 1.102,69 e R$ 1.209,99
respectivamente, teve a segunda pior distribuição de renda, demonstrada pelo índice
de Gini, com 0,527 em 2012 e 0,525 em 2013. O que significa que o alto rendimento
médio per capita nominal, não é sinal de igualdade social em termos de renda, medida
pelo índice de Gini e sim sinal de grande desigualdade na distribuição da renda, como
visto na Tabela 6.
A Tabela 7, elaborada a partir de dados do MDS, demonstra como se
comportaram os números de famílias beneficiárias por município do NUC de Curitiba,
no período de 2010 a 2014.
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Tabela 7 - Famílias beneficiárias PBF nas cidades do NUC de Curitiba - 2010 a 2014
Famílias beneficiárias PBF

Variação (%)

Município
2010

2011

2012

2013

2014

2010 - 2014

Quatro Barras

438

420

432

265

211

-51,83%

Campo Largo

4.655

3.833

3.609

3.092

2.543

-45,37%

Campo Magro
Almirante
Tamandaré
Colombo

1.211

1.052

944

830

664

-45,17%

5.041

3.833

3.831

3.743

3.395

-32,65%

9.110

7.852

7.830

7.573

6.386

-29,90%

42.747

38.864

37.201

33.352

30.795

-27,96%

Itaperuçu

2.438

2.384

2.292

2.107

1.802

-26,09%

Araucária

5.276

4.999

4.335

3.740

3.931

-25,49%

Fazenda Rio Grande

4.830

4.107

4.591

4.178

3.804

-21,24%

Rio Branco do Sul
2.974
3.128
3.075
2.953
Campina Grande do
1.747
1.628
1.689
1.655
Sul
Pinhais
2.913
3.260
3.459
3.332
São
José
Dos
6.386
6.129
7.086
7.211
Pinhais
Piraquara
4.624
4.690
4.756
4.800
Total
94390
86179
85130
78831
Fonte: Autoria própria a partir de dados divulgados pelo MDS (2015d)

2.738

-7,94%

1.825

4,46%

3.088

6,01%

6.788

6,30%

5.197
73167

12,39%
-20,32%

Curitiba

Confirmando a tendência de redução no número de beneficiários na Região
Sul, a maioria dos municípios do NUC de Curitiba apresentou redução no ano de 2014
com relação a 2013 e também quando comparado a 2010.
De 2010 a 2014, quatro municípios apresentaram um pequeno aumento, que
em ordem crescente foram Campinha Grande do Sul, Pinhais, São José dos Pinhais
e Piraquara, mas na maioria deles, 10 municípios (Quatro Barras, Campo Largo,
Campo Magro, Almirante Tamandaré, Colombo, Curitiba, Itaperuçu, Araucária,
Fazenda Rio Grande e Rio Branco do Sul). Em média o NUC de Curitiba apresentou
redução de 20,32% no número de beneficiários no período de 2010 a 2014 (Tabela
7).

4.2

REVISÃO CADASTRAL DE 2014
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Os motivos que levam à redução do número de famílias beneficiárias são: não
cumprimento das condicionalidades; constatação de que a família não tem o perfil
para receber o benefício; falta de atualização das informações por parte das famílias
dentro dos prazos estabelecidos; quebra de regras do programa; e por aumento da
renda. Este último está diretamente relacionado às famílias estarem obtendo o seu
próprio sustento, sendo portanto, um indicador de desenvolvimento e emancipação
das famílias, corroborando o que disse Abreu (2011), na seção sobre família
sustentável.
No Brasil, em 2014, havia 14.003.441 famílias beneficiárias (MDS, 2015d).
Desde que o BF foi criado até a Revisão Cadastral de 2014, 3.155.201 famílias
solicitaram voluntariamente a saída do programa por terem aumentado a renda.
Outras 3.029.165 famílias foram excluídas por descumprimento das regras e
principalmente por não terem o perfil do PBF e seus rendimentos estarem acima do
limite dos atuais R$ 154 mensais por pessoa (MDS, 2015h), valor da linha da pobreza.
No Paraná, em 2014, havia 406.918 famílias beneficiárias do BF (MDS,
2015d). Destas, 42.065 foram convocadas para a revisão cadastral de 2014, (MDS,
2015a) ou seja, 10,34% do total de beneficiários. Durante essa revisão, 14.799
famílias, 35,18%, informaram renda superior a R$ 154,00 por pessoa e se desligaram
do programa (MDS, 2015a).
Por ocasião da revisão cadastral de 2014, o MDS informou os números
separadamente por município, conforme é possível ver na Tabela 8, onde estão as
informações da Revisão Cadastral de 2014 para as cidades do NUC de Curitiba.
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Tabela 8 - Resultado Revisão Cadastral 2014 – NUC de Curitiba

Municípios

Percentual de
Total de
famílias
Famílias
convocadas
convocadas para a RC 2014
para
em relação à
participar da
população de
RC
beneficiários de
2014

Famílias
que
informaram
renda
superior e
saíram do
programa

Percentual
Total de
de famílias famílias que
que
não fizeram
deixaram BF
a
por informar atualização
aumento de e saíram do
renda
programa

Percentual
de famílias
que não
fizeram a
atualização
e saíram do
programa

Percentual
de Famílias
Total de
que deixaram
Famílias
o PBF em
que
relação ao
saíram do
número de
programa
convocados
para a RC

Almirante Tamandaré

441

12,99%

98

22,22%

216

48,98%

314

71,20%

Araucária
Campina Grande do
Sul
Campo Largo

617

15,70%

151

24,47%

259

41,98%

410

66,45%

248

13,59%

76

30,65%

73

29,44%

149

60,08%

351

13,80%

149

42,45%

117

33,33%

266

75,78%

Campo Magro

109

16,42%

75

68,81%

23

21,10%

98

89,91%

Colombo

1278

20,01%

459

35,92%

399

31,22%

858

67,14%

Curitiba

3898

12,66%

1855

47,59%

1255

32,20%

3110

79,78%

Fazenda Rio Grande

659

17,32%

390

59,18%

175

26,56%

565

85,74%

Itaperuçu

232

12,87%

76

32,76%

40

17,24%

116

50,00%

Pinhais

381

12,34%

119

31,23%

163

42,78%

282

74,02%

Piraquara

616

11,85%

97

15,75%

222

36,04%

319

51,79%

35

16,59%

26

74,29%

2

5,71%

28

80,00%

123

4,49%

11

8,94%

37

30,08%

48

39,02%

41,34%
39,96%

191
3172

28,51%
32,84%

468
7031

69,85%
72,80%

Quatro Barras
Rio Branco do Sul

São José dos Pinhais
670
9,87%
277
Total
9658
13,20%
3859
Fonte: Autoria própria a partir de dados divulgados pelo MDS (2015a)

84

Na primeira coluna da tabela, foi informado o número de famílias convocadas
para a revisão cadastral de 2014, o que representa 13,20% das famílias beneficiárias
do NUC de Curitiba, informado na segunda coluna. A terceira coluna informa o número
de famílias que informaram voluntariamente estar auferindo renda superior à linha de
pobreza do BF, de R$ 154,00 por pessoa ao mês, e por isso se desligaram do
programa. Outras 3.172 famílias, 32,84%, conforme informado na 5ª coluna, foram
desligadas do programa por não terem comparecido para atualizar seus dados nos
prazos estabelecidos (MDS, 2015a) (Tabela 8).
As famílias que estão há mais de 2 anos sem atualizar o cadastro são
convocadas para participar da revisão cadastral por carta e pelo extrato do pagamento
do benefício. Nos últimos meses que antecedem a revisão, os extratos são emitidos
com mensagens de convocação e alertas sobre a necessidade de realizar a revisão
para evitar a perda do benefício (MDS, 2015f). Mesmo assim, foi grande o número de
famílias que não compareceu para fazer a atualização, como em Piraquara e Rio
Branco do Sul, que do total de convocados que tiveram o benefício cancelado, mais
de dois terços foi devido à não realização da atualização cadastral. Este número de
reduções, de famílias que deixaram o programa por não atualizarem o cadastro, não
é, por si só, indicador de que todas essas famílias alcançaram renda superior aos
limites estabelecidos e estão definitivamente fora do programa, já que após o prazo
para a revisão cadastral, conforme MDS (2015b), as famílias têm até 6 meses para
fazerem a atualização e poderão retornar ao programa.
Por outro lado, 9 dos 14 municípios do NUC tiveram maior número de
cancelamentos por aumento da renda do que por falta de atualização, o que elevou o
percentual do NUC de Curitiba nesse indicador e fez com que, no total de municípios,
mais da metade do número de famílias que deixaram o programa tenha sido por
aumento da renda (Tabela 8).
A revisão de 2014 finalizou a primeira etapa em 16 de janeiro e a segunda,
em 20 de março de 2015, após o que as famílias ainda tinham 6 meses para reverter
o cancelamento, ou seja, até setembro de 2015. Estudos sobre as famílias que tiveram
o benefício cancelado por não comparecimento na revisão de 2014 ainda não tiveram
tempo de ser realizados.
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Desta forma, para entender os motivos que levaram um número tão
expressivo de famílias (3.172) a não realizar a RC de 2014 e, em consequência,
perder o benefício, buscou-se os dados de uma pesquisa, em âmbito nacional,
realizada pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), encomendada
pelo MDS, entre o período de março de 2012 a setembro de 2013, que teve como
objetivo verificar o perfil das famílias que não compareceram à Revisão Cadastral de
2010.
Segundo Jannuzzi e Quiroga (2014), de 1.152.035 famílias convocadas para
a revisão de 2010, 39,1% não compareceram durante o prazo estabelecido e tiveram
o benefício cancelado. Desta parcela, 39,5% atualizaram posteriormente e retornaram
ao programa e 60,5% tiveram o benefício cancelado de forma permanente. Este último
grupo foi o alvo da pesquisa. Destes, 39,4% não procuraram reverter a situação, 57,3%
atualizaram posteriormente, mas tiveram o benefício negado e 3,3% não souberam
informar.
Dentre os que não buscaram atualizar o cadastro (39,4%), constatou-se que
29,6% das famílias informaram que o motivo da não atualização foi o aumento da
renda; 23,3%, a falta de interesse ou a burocracia para se manter no programa; 34%
apontaram a desinformação e 13,2%, problemas de saúde, de deslocamento, falta de
documentos e o mau atendimento. A pesquisa considerou este último grupo o mais
vulnerável, devido à falta de acesso aos serviços públicos. A desinformação também
causou preocupação, pois os entrevistados demonstraram dificuldades em entender
a sistemática do programa e atender às exigências do mesmo (JANNUZZI;
QUIROGA, 2014). Assim, das famílias que não compareceram e tiveram o benefício
cancelado, sem possibilidade de reversão, 52,9% não tinham mais o perfil para o BF,
seja pela renda superior ou pela falta de interesse ou por não ter necessidade de se
submeter às exigências do programa.
Tomando como exemplo a pesquisa referente à revisão cadastral de 2010,
deve-se ressaltar que nem sempre o cancelamento do benefício por não
comparecimento na revisão cadastral tem uma conotação negativa.

A falta de

interesse em questionar o cancelamento do benefício do BF é um indicador de que
estas famílias alcançaram o desenvolvimento socioeconômico e saíram do programa
por não mais necessitar do benefício. Esta constatação, segundo Jannuzzi e Quiroga
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(2014) é baseada no fato de que os mais escolarizados são os que têm o benefício
cancelado com maior frequência.
Segundo estes autores, as famílias que tiveram o benefício cancelado
definitivamente durante a revisão cadastral de 2010 possuíam as maiores taxas de
ocupação. Entre as famílias com benefícios cancelados o percentual dos que tinham
carteira assinada era de 34%, já entre as famílias com benefícios desbloqueados e
revertidos, ou seja, que ainda tinham o perfil BF e retornaram ao programa, era de 25%
e 26% respectivamente. Em síntese, as famílias que tiveram o benefício cancelado
em definitivo, tinham uma melhor condição de vida em comparação às que
conseguiram voltar ao programa após a revisão cadastral de 2010.
Voltando à revisão de 2014, sobre o número de cancelamentos por não
comparecimento à revisão, à semelhança da revisão de 2010, é possível dividir este
número em 3 grupos: os que procurarão fazer a revisão dentro do prazo de 180 dias
e retornarão ao programa, os que buscarão a revisão, mas não se enquadrarão ao
perfil do BF e os que não procurarão fazer a atualização ou sequer questionar o motivo
do cancelamento. Desta forma, pode-se inferir que parte dos cancelamentos por não
comparecimento foi devido às famílias não terem mais o perfil exigido para o programa
e, conscientes de que este fator acarretaria a perda do benefício, não se deram ao
trabalho de fazer a revisão. Esta parcela será somada ao número de famílias que
saíram do programa, durante o prazo normal da revisão cadastral, por aumento da
renda, quando da finalização do prazo dado aos que não atualizaram dentro do prazo
normal.
Considerando os números oficiais divulgados de famílias que deixaram o BF
por informar renda superior aos limites do programa durante a Revisão Cadastral de
2014, pode-se verificar na Tabela 9 o ranking dos municípios do NUC de Curitiba com
maior percentual de reduções durante a Revisão Cadastral de 2014.
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Tabela 9 - Ranking de municípios do NUC de Curitiba com maior número de reduções por
aumento da renda durante a Revisão Cadastral de 2014

Municípios

Total de Famílias Famílias que informaram Percentual de famílias que
convocadas para renda superior e saíram do deixaram BF por informar
participar da RC
programa
aumento de renda

Quatro Barras

35

26

74,29%

Campo Magro

109

75

68,81%

Fazenda Rio Grande

659

390

59,18%

Curitiba

3898

1855

47,59%

Campo Largo

351

149

42,45%

São José dos Pinhais

670

277

41,34%

Colombo

1278

459

35,92%

Itaperuçu

232

76

32,76%

Pinhais
Campina Grande do
Sul
Araucária

381

119

31,23%

248

76

30,65%

617

151

24,47%

Almirante Tamandaré

441

98

22,22%

Piraquara

616

97

15,75%

Rio Branco do Sul
123
11
Total
9658
3859
Fonte: Autoria própria a partir de dados divulgados pelo Data Social (MDS, 2015a)

8,94%
39,96%

Na maioria dos municípios, o número de reduções de beneficiários em 2014,
conforme Tabela 9, teve relação com o número de cancelamentos por aumento da
renda durante a revisão cadastral de 2014, conforme Tabela 10. Quatro Barras foi o
município com maior número de reduções de famílias beneficiárias do BF em 2014, e
maior número de cancelamentos por aumento da renda durante a revisão cadastral
de 2014 em relação ao número de convocados para a revisão (Tabela 10). Isso indica
que, embora não se tenha o número de famílias que deixaram o BF por aumento da
renda em relação ao total de beneficiários dos municípios do NUC, pois a amostra da
revisão cadastral representa apenas 13,20% do total de beneficiários, a partir da
amostra pode-se inferir que houve relação entre os resultados da amostra, sobre as
reduções por aumento da renda, e o número de reduções de famílias beneficiárias
nos municípios do NUC em 2014.
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Tabela 10 - Reduções ou aumentos de beneficiários em 2014 X Reduções por aumento da renda
durante a RC de 2014

Município

Percentual de redução ou
aumento em 2014

Percentual de famílias que deixaram
BF por informar aumento de renda RC 2014

Quatro Barras

-20,38%

74,29%

Campo Magro

-20,00%

68,81%

Campo Largo

-17,76%

42,45%

Colombo

-15,67%

35,92%

Itaperuçu

-14,48%

32,76%

Almirante Tamandaré

-9,30%

22,22%

Fazenda Rio Grande

-8,95%

59,18%

Curitiba

-7,67%

47,59%

Pinhais

-7,32%

31,23%

Rio Branco do Sul

-7,28%

8,94%

São José Dos Pinhais

-5,87%

41,34%

Araucária

5,11%

24,47%

Piraquara

8,27%

15,75%

Campina Grande do Sul
10,27%
30,65%
Fonte: Autoria própria com base em dados divulgados pelo MDS [2014d]; (2015a)
Nota: o percentual de redução ou aumento contém números negativos e positivos porque é
realizado em cima do saldo de entradas e saídas de beneficiários. Araucária, Piraquara e
Campina Grande do Sul informam mais aumento de beneficiários do que reduções no ano.

Alguns municípios como Fazenda Rio Grande, Curitiba, São José dos Pinhais
e Pinhais tiveram um grande número de cancelamentos por aumento da renda durante
a RC de 2014, embora o número de reduções no ano não tenha sido tão significante.
A partir desta constatação pode-se inferir que o aumento da renda que levou à perda
do benefício, para a maioria das famílias, nestes municípios, não foi por um motivo
duradouro, como a conquista do emprego formal e, tão logo as famílias perderam a
condição de melhor renda, retornaram ao programa, o que no saldo do ano, se
traduziu em pouca redução no número de beneficiários (Tabela 10). Desta forma,
evidencia-se o quão importante é o indicador do número de famílias que deixaram o
programa por aumento da renda, haja vista que apenas o número de reduções no ano
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não permite verificar este dado exclusivamente, por se tratar de um saldo entre o
número de famílias que entraram e que saíram do programa durante o ano.

4.3

INDICADORES DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO BOLSA FAMÍLIA

Os programas complementares buscam promover a superação sustentável da
pobreza por meio da oferta de oportunidades de qualificação profissional e geração
de emprego e renda (MDS, 2011). Entre os programas mais importantes, segundo
Campello, Falcão e Costa (2014), estão o Microempreededorismo Individual e o
Pronatec, para os quais são disponibilizados pelo MDS os indicadores Número de
MEIs beneficiários do BF e Número de pessoas matriculadas no PRONATEC Brasil
Sem Miséria. Estes indicadores estão demonstrados nas seções a seguir, juntamente
com o indicador Saldo de admissões e desligamentos ajustado em empregos formais,
disponibilizado pelo MDS, através do Data Social (MDS, 2015d).
A aplicação desses indicadores buscou verificar se o número de reduções de
beneficiários do BF durante a RC de 2014 teve relação com o aumento de matrículas
no Pronatec, de MEIs e de emprego formal.

4.3.1 Microempreendedorismo individual e o Bolsa Família

A Tabela 11, demonstra o ranking de municípios com maior número de MEIs
beneficiários do BF e o percentual em relação ao número de beneficiários. Verificouse que na maioria dos municípios houve relação entre este indicador com o indicador
número de famílias que deixaram o programa por aumento da renda durante a revisão
cadastral de 2014, em relação ao número de famílias convocadas para a revisão.
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Tabela 11 – Ranking de municípios com maior número de MEIs beneficiários do BF - 2014

Municípios

Famílias
beneficiárias do
PBF 2014

MEIs
beneficiários do
Programa Bolsa
Família em 2014

Percentual de MEIs
beneficiários em 2014

211

16

7,58%

30.795

1.620

5,26%

Piraquara

5.197

251

4,83%

Fazenda Rio Grande

3.804

183

4,81%

Araucária

3.931

176

4,48%

Pinhais

3.088

135

4,37%

Colombo

6.386

260

4,07%

Campina Grande do Sul

1.825

74

4,05%

São José dos Pinhais

6.788

256

3,77%

Almirante Tamandaré

3.395

108

3,18%

Rio Branco do Sul

2.738

71

2,59%

Itaperuçu

1.802

40

2,22%

Campo Largo

2.543

53

2,08%

Quatro Barras
Curitiba

664

Campo Magro
13
73167
3256
Total
Fonte: Fonte: Autoria própria com base em dados divulgados pelo MDS (2015d)

1,96%
4,45%

Em alguns municípios, como Campo Magro, Campo Largo e Piraquara não
houve relação entre os dois indicadores. Campo Magro que ficou em 2º lugar entre os
municípios com maior número de famílias que deixaram o BF por aumento da renda
durante a RC de 2014, ficou em último lugar no número de MEIs beneficiários do BF
no ano de 2014. Campo Largo apresentou situação parecida à de Campo Magro. Isso
indica que o aumento da renda das famílias, nestes municípios, não aconteceu porque
as famílias abriram o próprio negócio por meio do microempreededorismo.
No caso de Campo Largo, como informado na seção 4.5 sobre o indicador
saldo de admissões e desligamentos ajustado em empregos formais, o motivo
principal foi a conquista do emprego formal, conforme será visto na Tabela 12, em que
o município ficou em primeiro lugar no saldo ajustado de admissões e desligamentos.
Já Campo Magro, não se pode dizer a mesma coisa, pois o município teve um saldo
negativo nesse indicador, apresentando mais demissões que admissões. Desta
forma, entende-se que a razão para a saída das famílias do programa por aumento
da renda, se deve às famílias estarem empregadas na informalidade, o que para o BF
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não é a situação ideal, pois as famílias podem retornar ao programa com maior
frequência do que se estivessem com carteira assinada, além de não estarem
amparadas pela legislação trabalhista e proteção social (CACCIAMALI; CURY, 2013).
Em Piraquara aconteceu o inverso, o município ficou em penúltimo lugar no
número de famílias que deixaram o programa por aumento da renda durante a RC de
2014 e ficou em terceiro no número de MEIs no mesmo ano. O município teve 251
microempreededores beneficiados pelo BF em 2014 (Tabela 11) e, das famílias que
deixaram o programa durante a RC, apenas 97 famílias o fizeram por aumento da
renda (Tabela 8). Mas tem um dado importante da RC de 2014, no município 222
famílias deixaram o programa por não realizarem a atualização dos dados durante a
RC, conforme Tabela 8. Considerando o estudo realizado pela FUNDEP, conforme
Januzzi e Quiroga (2014), muitas famílias que não comparecem à RC, não o fazem
porque estão auferindo renda superior aos limites do programa e sabem que a
atualização cadastral só vai confirmar a perda do direito ao benefício. Desta forma,
parte das famílias que não compareceram à revisão, perderam o benefício por terem
aumentado a renda, o que poderia diminuir a diferença entre os dois indicadores:
número de famílias que deixaram o BF por aumento da renda e número de MEI
beneficiários.
Mesmo assim, o MEI não contribuiu significativamente para a redução no
número de beneficiários em Piraquara, ainda mais quando considerado o número de
reduções de beneficiários no ano de 2014 em relação à toda a população de
beneficiários no município. Piraquara foi um dos três municípios que apresentou
aumento de beneficiários no ano. Isso indica que os gestores do programa do
município devem avaliar as ações de inclusão produtiva direcionadas aos
beneficiários e fazer as implementações necessárias para que estes programas
cumpram o seu objetivo de promover a superação da pobreza.

4.4

PRONATEC E O BOLSA FAMÍLIA
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O indicador, quantidade de matrículas no Pronatec – Brasil sem Miséria, foi
comparado ao número de pessoas inscritas no CadÚnico para programas sociais,
porque está disponível para todas as pessoas inscritas neste sistema (Tabela 12).

Tabela 12 - Matrículas no Pronatec em relação ao número de cadastrados no CadÚnico

Municípios

Quantidade total de
pessoas inscritas no
Cadastro Único para
Programas Sociais
(CadÚnico)

Percentual de
matrículas no
PRONATEC em
relação ao número de
pessoas cadastradas
no CadÚnico

Quantidade de
matrículas no
PRONATEC Brasil
Sem Miséria - 2014

Quatro Barras

4.478

111

2,48%

Campo Magro

10.874

158

1,45%

Rio Branco do Sul

17.336

154

0,89%

Pinhais

37.842

252

0,67%

Curitiba

311.611

1116

0,36%

Piraquara

34.601

104

0,30%

São José dos Pinhais

77.904

197

0,25%

Campo Largo

31.718

64

0,20%

Araucária

31.066

48

0,15%

Colombo

86.803

55

0,06%

Fazenda Rio Grande

49.027

23

0,05%

Almirante Tamandaré

45.836

18

0,04%

Campina Grande do Sul

18.098

6

0,03%

Itaperuçu

16.137

0

0,00%

Total
773.331
2306
0,30%
Fonte: CAIXA, Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) apud Data Social [MDS,
2015d]; MEC, Sistema de Pré-Matrículas do Pronatec (SPP) apud Data Social [MDS, 2015d]

Neste indicador, a maioria dos municípios apresentou relação com o indicador
número de famílias que saíram do BF por aumento da renda. Quatro Barras foi o
município com maior número de pessoas inscritas no Pronatec, maior número de
MEIs, conforme Tabela 11 e maior número de reduções por aumento da renda,
conforme Tabela 10. A oferta de cursos voltados ao empreendedorismo do Pronatec
teve relação direta com os resultados para o município e é um exemplo a ser seguido
pelos demais municípios.
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Entre os municípios em que os indicadores, número de reduções por aumento
da renda durante a RC de 2014 e número de inscritos no Pronatec – Brasil sem
Miséria, não tiveram relação, Rio Branco do Sul foi o terceiro com maior número de
pessoas, cadastradas no CadÚnico, matriculadas no Pronatec, mas o incentivo à
participação nos cursos do Pronatec não se traduziu em redução de beneficiários por
aumento da renda, pois o município ficou em último lugar nesse indicador, conforme
Tabela 10. Além disso, o município ficou em 11º lugar no número de MEIs, conforme
Tabela 11, o que indica que não houve direcionamento dos cursos do Pronatec para
o microempreendedorismo. Desta forma, a oferta de cursos direcionados ao
microempreendedorismo, como o Pronatec Empreendedor, poderão contribuir para a
redução do número de beneficiários, pois o empreendedorismo, conforme já citado
por Campello, Falcão e Costa (2014), tem papel fundamental na inclusão produtiva,
sendo um programa gerador de oportunidades de trabalho e renda.

4.5

SALDO DE ADMISSÕES E DESLIGAMENTOS AJUSTADO EM EMPREGOS

FORMAIS EM 2014

A Tabela 13 apresenta o indicador Saldo de admissões e desligamentos
ajustado em empregos formais em 2014, elaborada a partir de dados do IBGE,
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), obtidos no Data Social (MDS, 2015d). O percentual
apresentado na quarta coluna é calculado sobre a estimativa populacional dos
municípios para 2014, do IBGE, pois refere-se à toda a população.
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Tabela 13 - Saldo de admissões e desligamentos ajustado em empregos formais em 2014

Saldo de admissões e
desligamentos
ajustado em
empregos formais em
2014

Percentual do saldo de
admissões e
desligamentos ajustado
em empregos formais
em relação à população
estimada de 2014

122.443

1.227

1,00%

1.864.416

18.499

0,99%

90.648

863

0,95%

125.808

1.018

0,81%

32.092

178

0,55%

111.586

600

0,54%

Itaperuçu

26.371

91

0,35%

Piraquara

102.798

201

0,20%

Araucária

131.356

80

0,06%

Colombo

229.872

-101

-0,04%

Campo Magro

27.143

-20

-0,07%

Campina Grande do Sul

41.447

-222

-0,54%

Quatro Barras

21.738

-191

-0,88%

292.934

-2.981

-1,02%

Município

Campo Largo
Curitiba
Fazenda Rio Grande
Pinhais
Rio Branco do Sul
Almirante Tamandaré

São José dos Pinhais

Estimativa
populacional 2014

3.220.652
0,60%
Total
19.242
Fonte: IBGE, Estimativas populacionais para os municípios brasileiros apud Data Social [MDS,
2015d] MTE, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) apud Data Social [MDS,
2015d]

Verificou-se que o número de reduções de beneficiários em Quatro Barras e
Campo Magro, que foram os municípios com maior número de reduções de
beneficiários tanto no ano de 2014, como durante a RC de 2014, por aumento da
renda, conforme Tabela 10, não foi acompanhado de aumento no número de postos
de trabalho, haja vista que, nestes municípios, houve mais demissões do que
contratações em emprego formal, conforme Tabela 13.
No caso de Campo Magro, esperava-se que o motivo das reduções fosse
explicado pelo saldo ajustado de admissões e desligamento, já que as reduções
também não tiveram relação com o número de MEIs beneficiários, em que o município
ficou em penúltimo lugar, conforme Tabela 11, mas não foi. Desta forma, infere-se

95

que as reduções de beneficiários por aumento da renda, neste município, tenham
ocorrido devido à inserção no mercado de trabalho informal e, no caso de trabalho
formal, este tenha acontecido em outro município, sob o efeito do deslocamento
pendular, conforme Moura (2010).
Já em Quatro Barras, a situação foi diferente, pois o município ficou em 1º
lugar no número de MEIs e no número de pessoas matriculadas no Pronatec. Neste
caso, infere-se que o número mais expressivo de participação no Pronatec tenha
influenciado no número de MEIs e este por sua vez tenha influenciado nas reduções
das famílias beneficiárias por aumento da renda durante a RC de 2014. Além disso,
como em Campo Magro, a inserção no mercado de trabalho informal e o trabalho em
outros municípios do NUC também tiveram influência e o município ficou em penúltimo
lugar no indicador Saldo de admissões e desligamentos ajustado em empregos
formais em 2014.
Campo Largo, foi o município que teve maior saldo ajustado de admissões e
desligamentos, ou seja, teve mais registros de empregos formais do que demissões
entre todos os municípios e foi o município com o quinto maior índice de
desligamentos por aumento da renda durante a RC de 2014 (Tabela 8). Isto significa
que as famílias que deixaram o programa por aumento da renda, em sua maioria, não
o fizeram porque abriram o próprio negócio, já que no indicador Número de MEIs
beneficiários do BF o município ficou em penúltimo lugar e sim porque foram
empregadas formalmente.
Em contrapartida, tanto Campo Magro quanto Quatro Barras, que tiveram o
segundo e o primeiro maior índice de desligamentos do BF por aumento da renda
durante a RC 2014, respectivamente, não tiveram bons índices de saldo ajustado de
admissões e desligamentos, apresentando um saldo negativo, com mais
desligamentos do que admissões, com -0,07% e -0,88% respectivamente, ficando em
11º e 13º lugar, conforme Tabela 13, o que pode ser justificado pelo efeito do
movimento pendular, conforme Moura (2010), em que os ex-beneficiários destes
municípios, que deixaram o programa por aumento da renda, podem estar
trabalhando em municípios diferentes daqueles onde residem e recebem o benefício
do BF ou estarem empregadas no mercado de trabalho informal.
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Com relação ao NUC de Curitiba, conforme Tabela 14, comparando os seus
índices com o dos municípios, verificou-se que alguns municípios ajudaram a elevar
o índice do NUC. Foi assim para os municípios de Quatro Barras, Campo Largo,
Fazenda Rio Grande, Curitiba, Campo Largo e São José dos Pinhais, que ficaram
acima da média do NUC, no indicador número de famílias que deixaram o BF por
informar aumento de renda durante a RC de 2014; os municípios de Quatro Barras,
Curitiba, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Araucária, ficaram acima da média do NUC
no indicador de número de MEIs beneficiários do BF; Quatro Barras, Campo Magro,
Rio Branco do Sul, Pinhais, Curitiba e Piraquara, ficaram acima da média do NUC no
indicador de número de matrículas no Pronatec; e Campo Largo, Curitiba, Fazenda
Rio Grande e Pinhais, ficaram acima da média do NUC no indicador de saldo ajustado
de admissões e desligamentos, no ano de 2014.
Além disso, observou-se que foi maior o número de municípios que ficaram
abaixo da média conquistada pelo NUC, o que fez com que o índice não fosse tão alto
quanto dos municípios com índices mais altos. Nos indicadores número de famílias
que deixaram o BF por informar aumento de renda durante a RC de 2014 e número
de matrículas no Pronatec, 57,14% dos municípios apresentaram índice inferior à
média do NUC; no indicador número de MEIs beneficiários do BF, o percentual de
municípios que ficaram abaixo da média foi de 64,29%, e de 71,43% para o indicador
saldo ajustado de admissões e desligamentos, conforme Tabela 14.
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Tabela 14 - Comparativo entre o NUC de Curitiba e os municípios que o compõem, com relação aos indicadores selecionados
Munícipio X Variações (%)
Matrículas
Famílias
no
que
PRONATEC
deixaram
em relação
Localidade
o BF por
MEIs
Localidade
Localidade
ao número
Localidade
informar
beneficiários
de pessoas
aumento
cadastradas
da renda
no
na RC
CadÚnico
39,96% NUC de Curitiba
4,45% NUC de Curitiba
0,30% NUC de Curitiba
NUC de Curitiba

Saldo de
admissões e
desligamentos
ajustado em
empregos
formais em
relação à
população
estimada
0,60%

Quatro Barras

74,29% Quatro Barras

7,58% Quatro Barras

2,48% Campo Largo

1,00%

Campo Magro

68,81% Curitiba

5,26% Campo Magro

1,45% Curitiba

0,99%

Fazenda Rio Grande

59,18% Piraquara

4,83% Rio Branco do Sul

0,89% Fazenda Rio Grande

0,95%

Curitiba

47,59% Fazenda Rio Grande

4,81% Pinhais

0,67% Pinhais

0,81%

Campo Largo

42,45% Araucária

4,48% Curitiba

0,36% Rio Branco do Sul

0,55%

São José dos Pinhais

41,34% Pinhais

4,37% Piraquara

0,30% Almirante Tamandaré

0,54%

Colombo

35,92% Colombo

4,07% São José dos Pinhais

0,25% Itaperuçu

0,35%

Itaperuçu

32,76% Campina Grande do Sul

4,05% Campo Largo

0,20% Piraquara

0,20%

Pinhais

31,23% São José dos Pinhais

3,77% Araucária

0,15% Araucária

0,06%

Campina Grande do Sul

30,65% Almirante Tamandaré

3,18% Colombo

0,06% Colombo

-0,04%

Araucária

24,47% Rio Branco do Sul

2,59% Fazenda Rio Grande

-0,07%

Almirante Tamandaré

22,22% Itaperuçu

2,22% Almirante Tamandaré

Piraquara

15,75% Campo Largo

2,08% Campina Grande do Sul

0,05% Campo Magro
Campina Grande do
0,04%
Sul
0,03% Quatro Barras

1,96% Itaperuçu

0,00% São José dos Pinhais

-1,02%

Rio Branco do Sul

8,94% Campo Magro

Fonte: Autoria própria partir de dados do MDS (2015d)

-0,54%
-0,88%
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Além disso, os indicadores foram elevados para o município polo, mas não
foram suficientes para reproduzir índices elevados para o NUC, que sofreu influência
dos municípios que apresentaram baixos índices nos mesmos indicadores. Desta
forma, não se pode desconsiderar a relação de interdependência e integração entre
os municípios que formam o território do NUC, conforme destacado por Ribeiro et al.
(2014), assim como o movimento pendular (MOURA, 2010), que faz com que pessoas
trabalhem, estudem e usem serviços de um município e residam em outro. A análise
apenas por município, não representa a realidade exata, pois a realidade de cada
município sofre interferência dos demais municípios que compõem o NUC, ao mesmo
tempo que o NUC é influenciado pelos municípios.
Diante do exposto até aqui e em consonância com o que foi dito no capítulo
sobre a Coleta de dados, a aplicação dos indicadores selecionados no Quadro 3,
daquele capítulo, tinha a finalidade de testar o conjunto de indicadores para se chegar
a uma relação final de indicadores de desenvolvimento sustentável.
Desta forma, percebeu-se que alguns indicadores, embora tenham atendido
a todas as regras de Bardin (1977) para a seleção dos indicadores, foram utilizados
apenas como apoio e base de dados para o cálculo dos indicadores que viriam a ser
os indicadores apropriados para a aferição do desenvolvimento socioeconômico dos
municípios. São indicadores necessários para se chegar à análise final, mas não
trazem informações sobre o desenvolvimento socioeconômico das famílias
beneficiárias do BF (Quadro 6).

INDICADORES

FONTE

Número de Famílias beneficiadas pelo PBF

MDS (2015d)

Número de reduções ou aumento no ano

MDS (2015d)

Total de famílias cadastradas no CadÚnico

MDS (2015d)

Total de famílias convocadas para a Revisão Cadastral

MDS (2015b)

Número de famílias que não atualizaram o cadastro na Revisão
Cadastral e saíram do programa

MDS (2015b)

Quadro 6 - Indicadores utilizados para se chegar à relação final de indicadores de
desenvolvimento socioeconômico dos municípios do NUC de Curitiba
Fonte: Autoria própria a partir de dados do MDS (2015d)
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Já os 4 indicadores restantes (Quadro 7): número de famílias que informaram
renda superior aos limites do BF e saíram do programa; número de MEIs beneficiários
do BF; quantidade de pessoas matriculadas no Pronatec – Brasil sem Miséria e saldo
ajustado de admissões e desligamentos em empregos formais foram indispensáveis
à análise do desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias.

INDICADORES

FONTE

Número de famílias que informaram renda superior aos limites do BF e
saíram do programa

MDS (2015b)

MEIs beneficiários do BF

MDS (2015d)

Quantidade de pessoas matriculadas no Pronatec - Brasil sem Miséria

MDS (2015d)

MDS (2015d)
Saldo de admissões e desligamentos ajustado em empregos formais
Quadro 7 - Relação final de indicadores de desenvolvimento socioeconômico das famílias
beneficiárias do BF no NUC de Curitiba
Fonte: Autoria própria a partir de dados do MDS (2015d)

Outros indicadores, se estivessem disponíveis, agregariam mais valor à
análise, pois trariam mais informações para a avaliação do desenvolvimento
socioeconômico das famílias beneficiárias. Estes indicadores seriam: Número famílias
beneficiárias que saíram do BF por aumento da renda (disponível para qualquer tempo,
não apenas para RC); Tempo de permanência das famílias no BF; Número de famílias
que retornaram ao BF; Número de filhos de beneficiários ou ex-beneficiários que
concluíram o ensino médio; e Número de filhos de beneficiários ou ex-beneficiários
que se tornaram titulares do PBF.
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5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Considerando o objetivo geral desta pesquisa, de propor um conjunto de
indicadores de desenvolvimento socioeconômico das famílias atendidas pelo BF, no
NUC de Curitiba, esta pesquisa apresentou um conjunto de indicadores e aplicou-os
com a finalidade de testá-los para se chegar a uma relação final de indicadores
aplicáveis.
Num primeiro momento, a partir da análise de resultados, verificou-se que na
maioria das cidades do NUC de Curitiba, em 10 de 14 municípios, no ano de 2014, as
famílias deixaram o programa e em número maior do que o número de famílias que
entraram. Por outro lado, era importante verificar quantas famílias saíram do programa
por aumento da renda, pois as famílias que saem por não cumprimento das
condicionalidades ou de alguma regra, que não seja por aumento da renda, já que o
aumento da renda é por si também uma quebra de regra, podem retornar ao programa
assim que voltarem a atender as exigências do mesmo.
As famílias que deixaram o programa por aumento da renda, em
consequência de estarem empregadas formalmente ou por terem aberto o seu próprio
negócio, através do MEI, que conta com apoio técnico de instituições como o SEBRAE,
têm maiores chances de não voltar ao BF por estar produzindo o seu próprio sustento.
Além disso, aquelas que têm membros da família que realizaram o Pronatec, têm
maiores chances de conquistar um emprego melhor remunerado ou ser um MEI
melhor preparado para o mercado. Diante disso, era necessário saber se o aumento
de renda que levou ao desligamento do programa foi fundamentado nos elementos
necessários ao desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias. O que
reduziria os riscos dessas famílias retornarem à pobreza.
Desta forma, aplicou-se o conjunto de indicadores selecionados nesta
pesquisa, que permitiria avaliar o desenvolvimento socioeconômico das famílias, pois
era necessário avaliar se os municípios que tiveram maiores reduções de beneficiários,
tiveram também bons indicadores de acesso ao trabalho e à qualificação profissional.
Assim, buscou-se verificar se o indicador, número de famílias que deixaram o
programa por aumento da renda, foi acompanhado dos indicadores de número de
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MEIs beneficiários do Programa Bolsa Família, quantidade de pessoas matriculadas
no PRONATEC Brasil Sem Miséria e Saldo ajustado de admissões e desligamentos
em empregos formais.
Verificou-se que houve correlação entre os indicadores na maioria dos
municípios. Tanto para aqueles que tinham maior número de reduções de
beneficiários, por aumento da renda, quanto para aqueles que apresentaram baixos
índices de reduções. Isso indica que se os municípios com menor redução de
beneficiários desenvolverem ações de incentivo ao MEI e ao Pronatec, que
efetivamente alcancem as famílias beneficiárias, poderão ter mais sucesso na
emancipação das famílias.
Além disso, numa análise do funcionamento do programa, constatou-se que
o programa dá mais ênfase ao cumprimento das condicionalidades em saúde e
educação, que implica em sanções e até à perda do benefício e falta uma ação tão
contundente quanto com relação às ações complementares de qualificação para o
mercado de trabalho, por meio de cursos técnicos e/ou profissionalizantes, como o
Pronatec. Neste sentido, as ações complementares deveriam fazer parte das
condicionalidades, em que pelo menos uma pessoa do grupo familiar fosse obrigada
a participar. A frequência e aproveitamento do curso teriam que ser monitorados, a
exemplo das exigências quanto à frequência escolar já realizadas. Para tanto, a oferta
desses cursos também deveria ser monitorada, no sentido de haver oferta de cursos
de qualificação; dos cursos ofertados serem voltados ao perfil BF e estes serem de
fácil acesso.
Outra crítica que se faz é com relação ao benefício básico de R$ 77,00,
concedido às famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita menor
que R$ 77,00. As famílias que informam renda um pouco superior a este valor perdem
o benefício básico enquanto as que recebem um valor próximo ao da linha da extrema
pobreza, mas inferior a ela, têm direito ao benefício. Por exemplo, uma família de 4
membros – Família 1, que informa rendimento de R$ 76,00 per capita ao mês, no total
terá R$ 381,00 (R$ 76,00 x 4 = R$ 304,00 + R$ 77,00 do benefício básico) e uma
família também de 4 membros – Família 2, mas que informa rendimento de R$ 80,00
per capita por pessoa ao mês, não terá direito ao benefício básico e terá o rendimento
total de R$ 320,00 ao mês, menor que a Família 1.
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Desta forma, as famílias com rendimento um pouco superior ao valor da linha
da extrema pobreza não têm direito ao benefício básico e acabam tendo um
rendimento mensal inferior ao das famílias que recebem o benefício, o que
desestimula as famílias nestas condições a buscar alternativas para aumentar a renda,
pois se torna mais vantajoso ter renda inferior, como o exemplo da Família 1 e ter
direito ao benefício básico. Esta situação hipotética é um exemplo para o que disseram
Medeiros, Brito e Soares (2007), de que o BF desestimula o trabalho.
A Família 2, de mesma composição familiar da Família 1, não teve direito ao
benefício básico devido à média da renda mensal de seus membros ser superior à
linha da extrema pobreza, de R$ 77,00. O rendimento dessa família foi em R$ 61,00
menor que o da Família 1. Para corrigir esta situação, dever-se-ia, de acordo com as
características da família, oferecer um benefício proporcional, para que a família, com
rendimento superior à linha da pobreza, tenha rendimento semelhante ao de uma
família com direito ao benefício básico. Desta forma, uma família em condição
semelhante à Família 2 deveria receber o benefício básico proporcional de R$ 61,00,
para ficar em igualdade de situação da Família 1.
Ademais, para as famílias que saíram do programa por aumento da renda,
embora estejam menos vulneráveis à pobreza, em momentos de crise, instabilidade
econômica ou qualquer eventualidade, que prejudique a manutenção delas no
emprego ou que ponha em risco o pequeno negócio, as chances de retornar ao BF
continuam a existir. Desta forma, é necessário um ambiente favorável à continuidade
do desenvolvimento das famílias para que estas tenham tempo de se fortalecer e criar
mecanismos de resistência. Isto se daria por meio do acompanhamento das famílias
que saíram do programa, que vai além do BF.
Neste sentido, sugere-se a criação de uma nova linha de pobreza, a chamarse Linha de Vulnerabilidade à Pobreza. Se a linha da pobreza extrema é de R$ 77,00
e a da pobreza, R$ 154,00, por pessoa ao mês, a linha de vulnerabilidade à pobreza
deve ser de R$ 154,01 a um valor a ser definido pelas políticas públicas e gestores do
PBF, até o qual as famílias ainda sejam consideradas vulneráveis a voltar à pobreza.
Estariam inseridas na linha de vulnerabilidade à pobreza as famílias com rendimentos
per capita entre R$ 154,01 até o valor a ser definido.
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As linhas de pobreza são parâmetros para a classificação das pessoas nos
diferentes níveis de pobreza. Embora elas sejam quantificadas monetariamente, não
necessariamente implicam em valor de benefício repassado às famílias. Apenas as
famílias que então no limiar da linha da extrema pobreza, cadastradas no CadÚnico,
têm direito ao benefício básico, que corresponde ao valor da linha da extrema pobreza.
O valor sugerido para a linha de vulnerabilidade à pobreza, é também um parâmetro,
assim como o da linha da pobreza, de R$ 154,00, não existindo benefício monetário
correspondente a eles.
Para as famílias inseridas na linha de vulnerabilidade à pobreza, a
contribuição do Estado não seria em forma pecuniária, mas em apoio técnico e social
para garantir o desenvolvimento socioeconômico das famílias ex-beneficiárias do BF
e não perder todo o investimento realizado enquanto elas eram beneficiárias do
programa. Este apoio técnico e social já existe no BF, com os programas
complementares e o acompanhamento da assistência social, mas atualmente as
famílias perdem esse apoio quando deixam o programa.
Desta forma, as famílias que saíram do programa por aumento da renda, mas
ainda assim estiverem enquadradas na linha de vulnerabilidade à pobreza, não teriam
direito ao benefício monetário, mas ao acompanhamento técnico e social, que seria
uma forma de garantir que estas famílias continuassem a se desenvolver e não mais
retornassem à pobreza, pois, seguindo o raciocínio de Sen (2010), para garantir o
desenvolvimento socioeconômico das famílias é necessário muito mais que aumento
da renda.
Para esta nova linha da pobreza, o CadÚnico deveria manter um registro das
famílias ex-beneficiárias e estas, deveriam fazer a atualização das informações a cada
ano. As famílias assumiriam alguns compromissos, como participar de reuniões de
acompanhamento, que fomentassem a inclusão social e produtiva; participar de
cursos de qualificação e de oficinas de aprendizagem; dar continuidade aos estudos
dos filhos; e fazer acompanhamento da saúde e frequência escolar, quando
necessário, da mesma forma como quando eram beneficiárias do BF9.
O cumprimento da agenda de compromissos seria cobrado caso as famílias
retornassem ao BF. O não cumprimento da agenda, pós-BF, acarretaria, caso as
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famílias voltassem a necessitar do benefício, no cumprimento de uma carência de 6
meses para retornar a receber o benefício.
A inclusão da carência seria a forma de garantir que as famílias cumprissem
a agenda de compromissos, pois a verdadeira intenção da agenda não deve ser punir
as famílias e sim consolidar o seu desenvolvimento socioeconômico para que elas
jamais retornem ao BF.
Quanto às limitações da pesquisa, a principal foi relacionada à falta de
indicadores. Alguns indicadores importantes para a avaliação do desenvolvimento
socioeconômico, como o IDF e IDH, não estavam disponíveis para o período de
análise da pesquisa. Neste sentido, como o IDF é gerido pelo MDS, sugere-se que ele
seja disponibilizado para acesso ao público em geral para períodos mais atuais.
Além disso, com relação aos indicadores disponíveis, o indicador número de
famílias beneficiárias que saíram do BF por informar renda superior aos limites do
programa, não está disponível para consulta pública e para qualquer período, embora
o MDS tenha divulgado esses números referentes à última revisão cadastral, o que
permitiu concluir a análise dos resultados desta pesquisa e propor um conjunto de
indicadores de desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias.
Diante do exposto, sugere-se a disponibilização de alguns indicadores, os quais
merecem estudos mais aprofundados, em trabalhos futuros, no sentido de
proporcionar uma resposta ideal ao desenvolvimento socioeconômico das famílias,
quais sejam:


Número de famílias beneficiárias que saíram do BF por aumento da
renda (para qualquer período);



Tempo de permanência das famílias no BF; Número de famílias que
retornaram ao BF;



Número de famílias beneficiárias que saíram do BF por aumento da
renda devido ao trabalho formal;



Número de filhos de beneficiários ou ex-beneficiários que concluíram
o ensino médio; e
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Número de filhos de beneficiários ou ex-beneficiários que se tornaram
titulares do PBF.
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