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RESUMO

O Programa Bolsa Família foi criado com a finalidade de possibilitar a

melhoria das condições socieconômicas das famílias, tendo apresentado nos últimos

anos uma evolução significativa, tanto nos dispêndios quanto no número de pessoas

atendidas, fato que demonstrou sua priorização como política de governo. O programa,

contudo, tem sido alvo de diversas críticas que demandam uma investigação mais

aprofundada. Este trabalho teve por objetivo analisar alguns aspectos presentes no

Bolsa Família a fim de compreender como esses aspectos estão sendo

operacionalizados para o alcance do objetivo do programa, que é a melhoria das

condições socieconômicas das famílias. Para isso foram analisados: a) as

condicionalidades, seu acompanhamento e possíveis resultados; b) a focalização do

programa e; c) a política de reajuste do valor do benefício. As conclusões foram no

sentido de que, no que se refere aos aspectos condicionalidades e focalização, a

qualidade e a forma de sua operacionalização foram positivas. Deve ser melhor

pensada, contudo, a necessidade de exigência das condicionalidades dissociada de

maiores investimentos por parte do poder público nas áreas de saúde e educação,

como também serem definidos critérios mais objetivos para reajuste do valor do

beneficio e das linhas de pobreza.
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1. INTRODUÇÃO

Em outubro de 2003 o Governo Federal criou o Programa Bolsa Família,

com o objetivo de unificar os procedimentos de gestão e a execução de ações de

transferência de renda do Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de

Renda Mínima Associado à Educação - Bolsa-Escola, do Programa Nacional de

Acesso à Alimentação – Cartão Alimentação (Fome Zero), do Programa Nacional de

Renda Mínima Vinculado à Saúde - Bolsa Alimentação, do Programa Auxílio Gás e

do Cadastramento Único do Governo Federal.

Dentre os programas que fazem parte do “Fome Zero” – “estratégia

impulsionada pelo governo federal para assegurar o direito humano à alimentação

adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos”1 - os dispêndios com

o Bolsa-Família ocupam posição de destaque, dada a sua magnitude. Como se pode

verificar no quadro abaixo, ano a ano os recursos do Bolsa Família sofreram

acréscimos significativos. Em 2002 os dispêndios com os programas Bolsa-Escola,

Cartão Alimentação, Bolsa Alimentação e Auxílio-Gás foram de R$ 2,3 bilhões,

equivalentes a 0,16% do PIB. Em 2004, já com a unificação, saltaram para R$ 5,3 bi, ou

0,27% do PIB. Em 2006, o gasto foi de R$ 7,6 bilhões, correspondentes a 0,36% do

PIB. Em 2007 estima-se gastar R$ 8,6 bi.

Tabela 1 - Transferência de Renda com Condicionalidades
Valores em Milhões

ANO TOTAL % PIB
2002 2.308,3 0,16%
2003 3.357,1 0,20%
2004 5.314,4 0,27%
2005 6.386,3 0,30%
2006 7.638,1 0,33%
2007 8.605,2 0,38%

Valores Liquidados de 2002 a 2006. Valores autorizados em 2007
Fonte: SIAFI/PRODASEN
Elaboração própria
Os valores do PIB foram atualizados conforme a nova metodologia do IBGE para apuração,
divulgada em março de 2007

As mudanças advindas da unificação e da ampliação do atendimento,

que saltou de 3,6 milhões de famílias atendidas ao final de 2003 para 11,1 milhões ao
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final de 2006, trouxeram repercussões significativas nos dispêndios do Governo

Federal. Por sua vez, o aumento nos dispêndios fez com que o debate sobre as

políticas de transferência de renda ocupasse posição de destaque.

Também contribuiu para alimentar o debate a melhoria nos indicadores

de distribuição de renda. Medido pelo coeficiente de Gini, que é a medida de

desigualdade de renda mais comumente utilizada, o grau de concentração de renda no

país caiu 4% entre 2001 e 2004, passando de 0,593 para 0,569 (IPEA, 2007). Tal

queda foi suficiente para retirar 5 milhões de brasileiros da condição de extrema

pobreza.

Orbitam em torno do Bolsa Família as mais variadas críticas e

controvérsias. Assim como no programa Bolsa-Escola e no Bolsa Alimentação, foram

estabelecidas para o Bolsa-Família condicionalidades, relacionadas às áreas de saúde

e educação, a serem cumpridas pelas famílias beneficiárias. Em meados de 2004 o

programa sofreu uma série de críticas relacionadas ao não acompanhamento das

condicionalidades2. Apesar de alguns defenderem a sua exigência, fundados em

argumentos relativos ao aumento da freqüência escolar, a diminuição da evasão e

contribuição para a diminuição da desigualdade entre ricos e pobres por meio do

elevação dos anos de estudo e o conseqüente aumento dos rendimentos; outros,

contudo, afirmam que condicionalidades têm pouca influência na escolha das famílias

quanto ao encaminhamento ou não das crianças ou adolescentes à escola, como

também têm limitada capacidade de romper com a miséria intergeracional.

Além disso, advogam alguns que programas universais de transferência

de renda que dispensam contrapartida ou comprovação de renda têm maior eficácia na

redução das desigualdades como também menores custos de controle.

Também orbitam em torno do Bolsa Família denúncias relacionadas à

fidedignidade dos seus dados cadastrais, o que repercute no grau de focalização do

programa. Boa parte das denúncias gira em torno de pagamentos indevidos a pessoas

                                                                                                                                                             
1 Conceito extraído do site http://www.fomezero.gov.br/o-que-e
2 Vide Acórdão TCU 1496/2004-Plenário
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que não preenchem os requisitos de elegibilidade ao programa, principalmente no que

se refere ao critério renda per capita3. Nesse aspecto, têm sido questionados a validade

do Cadastro-Único como base de dados confiável para a seleção das famílias elegíveis

ao Bolsa Família.

Também são questionados os efeitos do programa, no longo prazo, para

a melhoria das condições socioeconômicas das famílias. Para alguns, o Bolsa Família é

um programa de curto prazo, ou numa visão condescendente, de médio prazo. Razão

pela qual sua implementação, dissociado de investimentos em outras áreas como

saúde, educação, assistência social, geração de emprego e renda, apenas mantém a

relação de dependência das famílias aos programas de transferência de renda

implementados pelo Governo Federal

Dada a magnitude dos números envolvidos e das polêmicas que giram

em torno do benefício, as janelas que se abrem para estudos acadêmicos sobre o

Bolsa Família são as mais variadas possíveis. O programa apresenta, portanto, um

campo importante, e para que não dizer interessante, de estudos que contribuam para

dotar os formuladores de políticas publicas de informações que subsidiem a tomada de

decisões.

No Plano Plurianual (PPA) 2004-20074, o Bolsa Família está expresso

pelo programa Transferência de Renda com Condicionalidades – Bolsa Família, cujo

objetivo é “combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias e

promover a segurança alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de

saúde, educação e assistência social, criando possibilidades de emancipação

sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local dos territórios”.

Na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 20075. O programa Transferência

de Renda com Condicionalidades – Bolsa Família contém algumas ações

administrativas, relacionadas à gestão e administração do programa, ao cadastramento

                                                
3 Vide Acórdão TCU 1084/2007-Primeira Câmara, Acórdão TCU 3007/2006-Segunda Câmara e Acórdão TCU
2214/2006-Plenário
4 Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004 e suas revisões
5 Lei nº 11.451 de 7 de fevereiro de 2007
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das famílias, e aos serviços de concessão, manutenção, pagamento e cessação de

benefícios. A transferência de renda às famílias está expressa na ação Transferência

de Renda Diretamente às Famílias na Condição de Pobreza e Extrema Pobreza. De

acordo com o “Cadastro de Ações” 20076, elaborado pelo Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, o objetivo de tal ação é:

melhorar as condições socioeconômicas das famílias pobres e extremamente

pobres, por meio de transferência direta de renda condicionada ao cumprimento,

por parte dos beneficiários do programa, de agenda de compromissos na área da

saúde e educação, complementada por ações sócioeducativas e de convivência

nos casos de incidência de trabalho infantil e de não cumprimento de

condicionalidades”.

Em síntese, com base no objetivo traçado no PPA e no “Cadastro de

Ações”, podemos afirmar que o Bolsa Família tem por objetivo possibilitar a melhoria

das condições socieconômicas das famílias. Para alcançar tal objetivo, a Medida

Provisória nº 132, de 20 de outubro de 2003, convertida na Lei nº 10.836, de 9 de

janeiro de 2004, que criou o Bolsa Família, caracterizou-o como um programa de

transferência direta de renda aos beneficiários, condicionado à prestação de

contrapartidas, nas áreas de saúde e educação, e focalizado na parcela mais pobre da

população, selecionadas a partir de um prévio cadastramento.

Dadas as discussões descritas anteriormente, e valendo-nos da

pesquisa bibliográfica, este trabalho tem por objetivo analisar alguns aspectos

presentes no Bolsa Família a fim de compreender como esses aspectos estão sendo

operacionalizados para o alcance do objetivo do programa, que é a melhoria das

condições socieconômicas das famílias. Para isso serão analisados: a) as

condicionalidades previstas no programa, seu acompanhamento e possíveis resultados;

b) a focalização do Bolsa Família e; c)  a política de reajuste do valor do benefício.

Antes disso, faremos uma breve digressão histórica e veremos que as

discussões sobre a atuação do Estado e os limites dessa mesma atuação para a

proteção da população pobre são antigas. Ao que tudo indica, tais discussões ainda

                                                
6 Disponível no site <www.planejamento.gov.br>
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não encontraram respostas definitivas, e não é o objetivo deste trabalho apresentá-las.

Fica ao leitor apenas a reflexão. Além disso, para melhor contextualizar o assunto,

discorreremos sobre o surgimento dos programas assistenciais de transferência de

renda no Brasil.
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2. AS PRIMEIRAS PROPOSTAS DE RENDA MÍNIMA

O programa Bolsa-Família insere-se em uma categoria de programas aos

quais convencionou-se denominar de programas de transferência de renda. No caso

brasileiro, os programas de transferência de renda podem ser de caráter contributivo,

como as aposentadorias, pensões, seguro desemprego etc, ou de caráter não

contributivo, como o próprio bolsa família, o benefício de prestação continuada7 e a

renda básica de cidadania8.

Todos se inserem, no entanto, no contexto do sistema de proteção social

que todas as sociedades humanas desenvolvem para enfrentar vicissitudes de ordem

social (insuficiência de renda, desemprego, falta de moradia) ou biológica (infância,

velhice, deficiência, doença) que coloquem em risco parte ou totalidade de seus

membros. Tais sistemas implicam sempre em uma transferência de recursos sociais,

seja sob a forma de esforço ou trabalho, seja sob a forma de bens e serviços, ou sob a

forma de dinheiro (SILVA et al, 2004).

No livro Renda de Cidadania: a Saída é pela Porta” (2002), o Senador

Eduardo Matarazzo Suplicy faz um apanhado histórico de como surgiu a idéia de

assegurar a todos um mínimo para uma sobrevivência digna. Começando por Thomas

More, é descrito no livro que coube a ele defender a idéia de se garantir a todos algum

meio de sobrevivência. Em Utopia (1516) -  livro escrito por More cujo título designa

uma ilha fantástica, na qual existiria um verdadeiro paraíso na terra, em forma de uma

sociedade organizada, justa e feliz  - alguns personagens mantêm um diálogo sobre a

pena de morte, que recentemente introduzida na Inglaterra, não tinha contribuído para

diminuir os roubos, os assaltos e a criminalidade (SUPLICY, 2002, p. 42):

                                                
7 O benefício de prestação continuada está previsto na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.742, de 1993,
tendo como objetivo a concessão de um salário mínimo mensal à pessoa idosa acima de 65 anos e à pessoa portadora
de deficiência. Em ambos os casos a renda familiar per capita deverá ser inferior a ¼ do salário mínimo.
8 Prevista na Lei nº 10.835, de 2004, mas parcialmente implementada. Tem por fundamento a concessão de uma
renda monetária a todos os brasileiros residentes no País e aos estrangeiros residentes há pelos menos cinco anos.
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ao invés de infligir estes castigos horríveis, seria muito melhor prover a todos

algum meio de sobrevivência, de tal maneira que ninguém estaria se

submetendo à terrível necessidade de se tornar primeiro um ladrão e depois

um cadáver.

Após o livro de More, diversas outras obras vieram a exprimir o mesmo

desejo humano de se criar uma sociedade perfeita. Entre elas estão A nova Atlântida,

de Francis Bacon, e Os estados e o império da Lua, de Cyrano de Bergerac, publicados

em 1627 e 1657, respectivamente.

Fundado nas reflexões de Thomas More, um amigo seu, Juan Luis Vivés,

dez anos mais tarde, em 1526, fez a primeira proposta de renda mínima para o prefeito

da cidade flamenga de Bruges, em De subventione pauperum sive de humanis

necessitabus. As obras de Thomas More e de Juan Luis Vivés tiveram importante

influência sobre as diversas formas que as Leis de Assistência aos Pobres (The Poor

Laws) tomaram na Inglaterra e na Europa, as quais consistiam de início (1531) em

simplesmente permitir que idosos e deficientes pudessem solicitar esmolas junto às

paróquias. Posteriormente, as casas religiosas foram autorizadas a levantar recursos

junto aos proprietários de terras, a fim de prover subsídios aos pobres, que ficavam

disponíveis para trabalhar nas respectivas regiões.

O Ato de Speenhamland, de 1795, é freqüentemente citado quando se

discute as Leis de Assistência aos Pobres. O Ato foi instaurado pelos juízes de

Berkhire, em Speenhamland, e tinha por princípio a concessão de uma ajuda financeira,

em função da estrutura da família e do preço do trigo, complementar às eventuais

rendas do trabalho (GAUTIÉ, 1998).

Segundo alguns, as Leis de Assistência aos Pobres contribuíram para

achatar o salário dos empregados, na medida em que os salários eram apenas um

complemento do que as paróquias pagavam, e não o contrário. Tais Leis foram

severamente criticadas pelos economistas clássicos como Adam Smith, David Ricardo,

Thomas Malthus e Karl Marx9. Para David Ricardo (1817), as leis  teriam contribuído

                                                
9As críticas de Thomas Malthus e Karl Max centravam-se no modo pelo qual o Estado, por meio de subsídios,
forçava a presença de trabalhadores em determinado território, impedindo ou dificultando a sua livre movimentação.
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para gerar o descuido e a falta de frugalidade observável entre os pobres,

contrariamente à disposição observável entre os pequenos negociantes e pequenos

agricultores.

Como se percebe, a discussão sobre o limite de atuação do Estado no

campo das ações assistenciais são antigas, encontrando-se posições diametralmente

antagônicas. Segundo Jencks (1993, apud SCHWARTZMAN, 2006, p. 23), “as políticas

de distribuição de renda estão imersas em fortes disputas ideológicas, remanescentes

da velha noção malthusiana de que o bem-estar social estimula a preguiça e os hábitos

negligentes”.

Joseph Charlier (1816-1896, apud SUPLICY, 2002, p. 62), ao discorrer

sobre a ociosidade que os programas de garantia de renda mínima poderiam oferecer,

escreveu: “Má sorte para os preguiçosos: eles receberão uma pequena renda. O dever

da sociedade não vai além de prover a cada pessoa uma participação justa naquilo que

a natureza colocou à sua disposição, sem usurpar o direito de cada um. Qualquer coisa

acima do mínimo deverá ser ganha”.

Aristóteles, citado por Suplicy, ao discorrer com respeito à igualdade e à

justiça, concluiu que “é muito difícil se encontrar a verdade sobre esses temas, mas

ainda é mais difícil persuadir os outros sobre o quanto são necessárias a uma

sociedade. As pessoas oprimidas quase sempre buscam a igualdade e a justiça. Mas

os poderosos nem sempre pensam a respeito disso’ (SUPLICY, 2002, p. 35).

As diversas críticas que recaíram sobre as Leis de Assistência aos

Pobres e sua abolição, em 1834, poderiam nos levar à aceitar a impossibilidade de

                                                                                                                                                             
10 Segundo Smith (apud SUPLICY, 2002, p. 46) :“A obstrução que as leis corporativas dão à livre circulação do
trabalho é comum, eu acredito em todas as partes da Europa. Aquela que é dada pelas Leis dos Pobres é, tanto
quanto eu saiba, peculiar à Inglaterra. Consiste na dificuldade que um homem pobre tem para encontrar um lugar
para se estabelecer, ou mesmo em obter a permissão para exercer a sua indústria em qualquer paróquia a não ser
aquela à qual ele pertence. É o trabalho de artífices e manufatureiros apenas cuja livre circulação é obstruída por
leis corporativas. A dificuldade em obter um lugar obstrui mesmo a do trabalhador comum. Vale a pena se constatar
o crescimento, o progresso e o presente estado de desordem talvez maior do que qualquer outro na política da
Inglaterra."
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dotar os mais pobres de alguma renda para a sua própria subsistência? Antes de

refletirmos a respeito, vejamos primeiramente as causas que deram origem a tais leis.

André Gorz (1986), filósofo austríaco, descreve que os trabalhadores

sempre tiveram o direito, no passado, de plantar cereal e legumes nas terras da

prefeitura e aí deixar pastar alguns carneiros. Esse direito lhes foi tirado quando a

propriedade da prefeitura foi abolida e essas terras foram distribuídas aos proprietários

e fechadas com cercas. A medida tinha uma dupla finalidade: desenvolver as culturas

comerciais em detrimento das culturas de subsistência e de auto-consumo e

constranger os lavradores sem terra a vender sua força de trabalho aos proprietários.

Os proprietários não tinham, todavia, nenhuma necessidade de empregar de modo

permanente uma mão-de-obra suplementar. As Leis de Assistência aos Pobres

permitiriam aos proprietários substituir muitos de seus operários permanentes por

diaristas, contratados pelo tempo dos trabalhos indispensáveis, depois mandados de

volta, para viver daquilo que a paróquia era obrigada a pagar aos pobres.

O economista e historiador Marck Blaug (apud SUPLICY, 2002),

observou que as Leis de Assistência aos Pobres constituíram um mecanismo

importante para a criação das condições que culminaram na Revolução Industrial na

Inglaterra. Para a francesa Yoland Bresson (apud SUPLICY, 2002, p. 58).

A revolução Industrial veio a perturbar um equilíbrio lentamente elaborado,
centrado sobre a terra como um fator de produção essencial e sobre os recursos
alimentares como necessidades primordiais, a apropriação das terras, fonte de
vida, tinha com os enclosures11 a mesma natureza da proteção que a busca
desesperada ao emprego assalariado, hoje, como símbolo de segurança. (...) por
uma razão de humanidade, os juizes de Berkshire instauraram a renda mínima
(...). Se houve o fracasso, representado pela abolição, ele confirma acima de
tudo a impossibilidade de se considerar a RMI12 como uma solução permanente:
é apenas uma medida temporária destinada a amaciar  os rigores de uma
transformação econômica e social, em direção a uma nova organização.

                                                
11 “forma inglesa de operar a mudança no caráter da propriedade do solo através da abolição da propriedade
comum de campos e pastagens e a arcaica divisão em ‘folhas’, e sua substituição pelo cultivo contínuo dos campos
cercados e possuídos por apenas um proprietário” (Lígia Osório Silva em  Introdução ao texto de Ellen Meiksins
Wood: “As origens agrárias do capitalismo”, p. 2)
12 RMI – Renda Mínima de Inserção
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3. OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO

BRASIL

No Brasil, o debate sobre programas de transferência de renda

aprofundou-se na década de 90. Segundo Eduardo Suplicy (2006), foi o professor

Antônio Maria da Silveira (1975), o primeiro a apresentar no meio acadêmico brasileiro

uma proposta de garantia de renda mínima para o Brasil. Ele sugeria que a injeção de

nova moeda na economia fosse feita pelas mãos de quem tem menos. O professor foi

defensor do imposto de renda negativo. Em 1978, Edmar Lisboa Bacha e Roberto

Mangabeira Unger propuseram que a reforma agrária e uma renda mínima por meio de

um imposto de renda negativo fossem instituídos como instrumentos fundamentais de

democratização da sociedade brasileira.

José Márcio Camargo, professor da PUC/RJ, publicou dois artigos na

Folha de São Paulo, nos anos de 1991 e 1993. Ponderou que seria melhor que a

garantia de uma renda fosse para a família, não para a pessoa, e relacionada às

oportunidades de educação. Para ele um dos maiores problemas era o grande número

de crianças que abandonavam precocemente os seus estudos, obrigadas pelos pais,

que não tinham recursos suficientes para lhes sustentar. Se fosse oferecido uma renda

às famílias carentes, desde que elas mantivessem suas crianças freqüentando a

escola, estar-se-ia contribuindo para que essas crianças se preparassem melhor para o

futuro, conseqüentemente, rompendo o círculo vicioso da pobreza.

Em janeiro de 1995, o Governador do Distrito Federal, Cristovam

Buarque, anunciou o início do programa Bolsa Escola, destinado à concessão de uma

renda mínima às famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo, para que

estas pudessem manter seus filhos de 7 a 14 anos na escola. Em fevereiro de 1995, foi

implantado no município Campinas/SP o Programa de Garantia de Renda Familiar

Mínima – (PGRFM), destinado a famílias com renda mensal inferior a meio salário

mínimo e com crianças até 14 anos na escola. Em outubro de 1995 o prefeito de

Ribeirão Preto, Antônio Palocci, instituiu programa de renda mínima nos mesmos

moldes instituídos no Distrito Federal e em Campinas.
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Com algumas diferenças em seus desenhos, os programas se

espalharam em diversos municípios e estados brasileiros. Ao todo foram identificadas

45 iniciativas (SILVA et al, 2006, apud BOLETIM DE POLÍTICAS SOCIAIS, 2007).

No âmbito federal, foi aprovada, em dezembro de 1997, a Lei Federal nº

9.533, que autorizava o Governo Federal a conceder apoio financeiro aos municípios

que instituíssem programa de renda mínima associado a ações socioeducativas. O

benefício por família era bastante modesto. Em 1998, por exemplo, de acordo com os

critérios do programa, o valor máximo do benefício era R$ 12,51 por família/mês. O

dispêndio total com o programa em 2000 foi de R$ 165 milhões.

Em fevereiro de 2001 foi editada a Medida Provisória nº 2.140, convertida

na Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, que autorizava o Governo Federal a realizar

convênios com os governos de todos os municípios brasileiros que adotassem o

programa de renda mínima associado à Educação, chamado Bolsa-Escola. O valor do

benefício poderia variar entre R$ 15,00, R$ 30,00 ou R$ 45 por mês. Em 2001 foram

gastos R$ 501 milhões; em 2002, R$ 1,54 bilhão; em 2003, R$ 1,57 bilhão.

Antes mesmo da criação do Bolsa-Escola o governo federal já havia

instituído outros programas assistenciais de transferência de renda - o Benefício de

Prestação Continuada-BPC, que substitui a Renda Mensal Vitalícia13, e o Programa de

Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. O BPC começou a ser pago em 1996, ano em

que foi gasto R$ 130 milhões, com 384 mil pessoas atendidas. Em 2006 o valor atingiu

R$ 9,7 bilhões, com 2,5 milhões de pessoas atendidas. O PETI começou a ser pago em

1996 e em 2005 foi unificado ao Bolsa-Família, ano em que foi gasto R$ 328 milhões

com a transferência de renda às famílias.

Seguiram ao Bolsa-Escola vários outros programas assistenciais

federais de transferência de renda:

                                                
13 A Renda Mensal Vitalícia, foi instituída pela Lei nº 6.172, de 11 de dezembro de 1974, e posteriormente regulada
pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (art. 139). Consistia no pagamento de um salário mínimo ao maior de 70
(setenta) anos de idade ou inválido que não exercesse atividade remunerada, não auferisse qualquer rendimento
superior ao valor da sua renda mensal, não fosse mantido por pessoa de quem dependesse obrigatoriamente e não
tivesse outro meio de prover o próprio sustento, desde que cumpridas algumas condições previstas na Lei.
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• O programa Bolsa-Alimentação, que substituiu, em 2001, o Incentivo ao

Combate às Carências Nutricionais – ICCN. O programa tinha como finalidade

promover melhores condições de saúde e nutrição de gestantes, nutrizes e

crianças de seis meses a seis anos e onze meses de idade, em risco nutricional.

• O Auxílio-Gás, criado em 2001, concebido para compensar as famílias carentes

pelo aumento do preço do botijão.

• o Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA (Cartão Alimentação),

criado em 2003, vinculado às ações dirigidas ao combate à fome e à promoção

da segurança alimentar e nutricional. O programa previa benefícios financeiros

em pecúnia ou o acesso a alimentos em espécie pelas famílias em situação de

insegurança alimentar.
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4. BOLSA-FAMÍLIA

Essa diversidade de programas assistenciais de transferência de renda

implicava múltiplos cadastros cujas informações não eram compartilhadas, duplicidades

de pagamentos14, dificuldade de acompanhamento das pessoas ou famílias

benefíciárias, duplicação de esforços etc. Segundo o Poder Executivo (MPOG, 2003),

para dar maior racionalidade e organicidade à ação estatal, evitando-se o desperdício

de recursos e superposição de ações, procedeu-se à unificação dos programas já

existentes.

Por meio da Medida Provisória nº 132, de 20 de outubro de 2003,

convertida na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, foi criado o Programa Bolsa

Família, com o objetivo de unificar os procedimentos de gestão e a execução de ações

relacionadas aos programas discriminados no Quadro 01. O programa de Erradicação

do Trabalho Infantil só veio a ser incorporado ao Bolsa-Família em dezembro de 2005,

por meio da Portaria nº GM/MDS nº 666/2005.

Quadro 01
Benefício Beneficiários Condicionalidades a

serem cumpridas pelos
Beneficiários

Valor do
Benefício

Bolsa-Escola15

- Fundamento Legal:
- Medida Provisória nº
2.140, de 13.02.2001
- Lei nº 10.219, de
11.04.2001
- Decreto nº 4.313, de
24.07.2002.

- famílias com renda
familiar mensal per capita
de até R$ 90,00,com
crianças com idade entre
6 e 15 anos matriculadas
em estabelecimentos de
ensino fundamental
regular.

- freqüência escolar das
crianças igual ou superior a
85%.

R$ 15,00 por
criança até o
limite máximo de
3 crianças por
família (R$
45,00)

Bolsa Alimentação:
- Fundamento Legal:

- Medida Provisória nº
2.206-1, de 06.09.01

- gestantes, nutrizes e
crianças de 6 meses a 6
anos e 11 meses de
idade, em risco

- participação da família
beneficiada em ações
básicas de saúde, com
enfoques

R$ 15,00 por
beneficiário até
o limite máximo
de 3 bolsas (R$

                                                
14 De acordo com dados da PNAD 2004 (IBGE, 2006), dos 8 milhões de domícilios pesquisados que recebiam
transferência de renda, 4,8 milhões recebiam apenas de um programa, enquanto 3 milhões recebiam de mais de um
programa.
15 Anteriormente à Lei nº 10.219/91, foi editada a Lei nº 9.533, de 10 de dezembro de 1997 que autorizava o Poder
Executivo a conceder apoio financeiro aos Municípios que instituíssem programas de garantia de renda mínima
associados a ações socioeducativas. Além de possuir caráter facultativo, o apoio financeiro previsto na Lei nº
9.533/97 tinha forma de cálculo diferente da prevista na Lei nº 10.219/91. Os valores consignados no orçamento nos
anos de 1998 a 2000 foram bem menores do que aqueles registrados a partir de 2001.
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- Decreto nº 3.934, de
20.09.2001.
- Portaria nº 1770/GM,
de 20.09.2001

nutricional, pertencentes
a famílias com renda
mensal per capita de até
½ salário mínimo

predominantemente
preventivos, tais como pré-
natal, vacinação,
acompanhamento do
crescimento e
desenvolvimento, incentivo
ao aleitamento materno e
atividades educativas em
saúde.

45,00) por
família

Auxílio Gás
- Fundamento Legal:

- Medida Provisória
18, de 28.12.2001
- Lei nº 10.453, de
13.05.2002
- Decreto nº 4.102, de
24.01.2002.

- família com renda
mensal per capita de até
½ salário mínimo

- a família deverá ser
integrante do Cadastro
Único dos Programas
Sociais do Governo
Federal ou ser beneficiária
dos programas Bolsa
Escola e Bolsa
Alimentação ou estar
cadastrada como potencial
beneficiária desses
programas.

R$ 7,50 por
família.

Cartão Alimentação
- Fundamento Legal:

- Medida Provisória nº
108, de 27.02.2003
- Lei nº 10.689, de
13.06.2003
- Decreto nº 4.675, de
16.04.2003.

- pessoa ou família com
renda familiar mensal per
capita de até 1/2 salário
mínimo

- o recebimento do
benefício poderá ser
associado à participação
das famílias beneficiadas
em atividades comunitárias
e educativas, inclusive
aquelas de caráter
temporário, e outras formas
de contrapartidas sociais a
serem definidas de acordo
com as características do
grupo familiar.

R$ 50,00 por
pessoa ou
família

Programa de
Erradicação do
Trabalho Infantil
- Fundamento Legal:

- Portaria nº 458, de
4 de outubro de
200116 -

- prioritariamente, famílias
com renda per capita de
até ½  salário mínimo,
com crianças e
adolescentes de 7 a 14
anos trabalhando em
atividades consideradas
perigosas, insalubres,
penosas ou degradantes.

 - retirada de todos os filhos
menores de 16 anos de
atividades laborais e de
exploração.
 - retirada de todos os filhos
menores de 18 anos de
situações de exploração
sexual.
 - apoio à manutenção dos
filhos na escola e nas
atividades da Jornada

R$ 25,00 por
criança/adolesce
nte residente na
zona rural, e no
mínimo R$
25,00 e  no
máximo R$
40,00 por
criança/adolesce
nte residente na
zona urbana.

                                                
16 Segundo publicação divulgada pelo antigo Ministério da Previdência e Assistência Social, o PETI começou em
1996, com a primeira experiência-piloto implantada nas carvoarias do Estado do Mato Grosso do Sul. Apesar de a
primeira experiência do PETI ter ocorrido em 1996, não foram encontradas Portarias que disciplinassem seu
funcionamento nesse ano, mas sim apenas em 2001.
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Ampliada17

 - Participação nos
programas e projetos de
qualificação profissional e
de geração de trabalho e
renda.

Fonte: Legislação Federal
Elaboração própria

São dois os tipos de benefícios financeiros previstos na Lei que criou o

Bolsa-Família, o básico e o variável.  O benefício básico, no valor mensal de R$

50,00, é destinado a famílias que se encontrem em extrema pobreza com renda mensal

per capita de até R$ 60,0018. O benefício variável, no valor de R$ 15,00 por

beneficiário até o limite de R$ 45,00, é destinado a unidades familiares que se

encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda mensal per capita de

até R$ 120,00 e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 e

12 anos ou adolescentes de até 15 anos. O valor médio mensal do benefício gira em

torno de R$ 60,00 por família, o que perfaz  R$ 0,50 diários por pessoa, partindo-se do

princípio de que cada família é composta por 4 pessoas.

                                                                                                                                                             
17 A jornada escolar ampliada destina-se a financiar o desenvolvimento, em período extracurricular, de atividades de
reforço escolar, alimentação, ações esportivas, artísticas e culturais.
18 Os valores inicialmente previstos na Medida Provisória que criou o Bolsa Família (MP 132/2004), posteriormente
convertida na Lei n° 10.836/2004, foram alterados pelo Decreto nº 5.749, de 11 de abril de 2006.
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5. CONDICIONALIDADES:

Para que as famílias possam receber o benefício financeiro do Bolsa

Família, exige-se o cumprimento de determinados compromissos por parte das

mesmas, chamados de condicionalidades. São compromissos nas áreas de educação e

saúde.

O quadro abaixo apresenta os compromissos assumidos pelas famílias. É

importante frisar que o Bolsa Família tem como foco de atendimento a família, portanto

todas as crianças e adolescentes das famílias beneficiárias na faixa etária de 0 a 15

anos – inclusive aquelas para as quais não ocorre o pagamento da parcela variável do

benefício19 – devem cumprir as condicionalidades e ser acompanhadas.

Quadro 02

Na área de Saúde Na área de Educação

Para as famílias com criança menores de 7 anos: Para as famílias com crianças e adolescentes entre 6
e 15 anos

I - levar as crianças para vacinação e manter
atualizado o calendário de vacinação;

I - matricular as crianças e adolescentes de 6 a 15
anos na escola;

II-  levar as crianças para pesar, medir e ser
examinadas conforme o calendário do Ministério
da Saúde.

II - garantir a freqüência mínima de 85% das aulas
a cada mês.

III - informar ao gestor do Bolsa Família sempre
que alguma criança mudar de escola.

Para as gestantes e mães que amamentam:
I - continuar o acompanhamento após o parto, de
acordo com o calendário do Ministério da Saúde
e levando sempre o Cartão da Gestante;

II - participar das atividades educativas
desenvolvidas pelas equipes de saúde sobre
aleitamento materno e alimentação saudável.

Fonte: MDS
Elaboração própria

Em meados de 2004, o Bolsa Família sofreu uma série de denúncias

sobre o não acompanhamento das condicionalidades. Para o Tribunal de Contas da
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União, em pronunciamento contido no Acórdão 1.146/2004, “a implantação do Bolsa-

Família significou a desestruturação dos sistemas de monitoramento de

condicionalidades na área de educação, sem que novo modelo tenha tomado seu lugar.

Na área da saúde, não houve mudança significativa no acompanhamento das

condicionalidades”, os sistemas de informação que existiam anteriormente ao Bolsa-

Família não  foram implantados em todos os municípios, e (...) “Mesmo nos municípios

onde foram implantados, os sistemas não foram utilizados para controle do pagamento

dos benefícios, mas apenas para alimentação das informações preenchidas nas

agendas de compromisso dos beneficiários”.

No final de 2004, foram editadas diversas Portarias estabelecendo as

atribuições e competências de cada um dos ministérios envolvidos – Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Educação e Ministério da

Saúde -  bem como as atribuições e competências dos estados e municípios. A Portaria

Interministerial MDS/MEC nº 3.789, de 17 de novembro de 2004, estabelece as

atribuições e normas para o cumprimento das condicionalidades relativas à freqüência

e à evasão escolar. A Portaria Interministerial MS/MDS nº 2.509, de 18 de novembro de

2004, trata da oferta e monitoramento das ações de saúde. A regulamentação da

gestão das condicionalidades está expressa na Portaria nº 551, de novembro de 2005.

Os três ministérios envolvidos na gestão do Bolsa Família passaram a

investir no remodelamento das sistemáticas de coleta e registro de informações

relativas ao acompanhamento de condicionalidades em suas respectivas áreas de

atuação. Para acompanhar as condicionalidades da educação, em 2004 foi implantado

o Sistema de Acompanhamento da Freqüência Escolar de Beneficiários do Bolsa

Família, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal – CAIXA para o Ministério da

Educação. Em março de 2005, o Ministério da Saúde desenvolveu e implementou o

Módulo de Gestão do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – Sisvan. Os

sistemas são alimentados pelos municípios e transmitidos ao governo federal.

                                                                                                                                                             
19 Tal hipótese pode ocorrer quando o número de crianças na família excede ao máximo permitido pelo PBF, ou seja,
3 crianças.
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As atribuições governamentais relacionadas às condicionalidades são

diversas. Aos municípios compete promover, em articulação com a União e os estados,

o acompanhamento das condicionalidades pelos aplicativos disponibilizados pela

União, manter dados do acompanhamento das famílias atualizados, identificar e

acompanhar famílias com dificuldades de cumprimento das condicionalidades, etc. Aos

estados compete em articulação com a União e os municípios, disponibilizar apoio

técnico institucional aos municípios, garantir que as escolas estaduais sediadas nos

municípios se responsabilizem em informar a freqüência escolar ao Gestor Municipal da

Educação etc. Ao Governo Federal cabe a disponibilização de sistemas para o

acompanhamento das condicionalidades, o oferecimento de apoio e capacitação aos

gestores municipais e estaduais, dentre outros.

A boa gestão do Bolsa Família depende significativamente da adesão dos

estados e municípios. Tal adesão, por sua própria natureza, está associada à

voluntariedade e comprometimento dos referidos entes, fator que torna ainda mais

complexa a gestão do programa. Em maio de 2005 iniciou-se o processo de adesão

dos municípios ao programa e ao Cadastro Único. Do total de municípios existentes,

apenas 4 (quatro) não assinaram o Termo de Adesão.

A assinatura do Termo de Adesão é condição para que o município

receba os recursos financeiros para o apoio da gestão do Bolsa Família e do

CadÚnico20 e para que tenha acesso a algumas ferramentas como, por exemplo, o

Sistema de Gestão de Benefícios –SIBEC21. Por meio do Termo de Adesão os

municípios se comprometem a cumprir as responsabilidades na implementação do

programa, especialmente no que se refere ao cadastramento, ao monitoramento das

condicionalidades, à gestão dos benefícios e à oferta de programas complementares.

                                                
20 Durante a campanha de atualização cadastral, iniciada em 2005 e terminada em março de 2006 o MDS efetuou o
repasse de R$ 6,00 por cada cadastro validado pelos municípios. Após o término da campanha, o MDS institui o
Índice de Gestão Descentralizada – IGD, que remunera os municípios de acordo com o seu desempenho na gestão do
Bolsa Família (que leva em consideração o acompanhamento das condicionalidades, a atualização cadastral, e a
qualidade e a integridade das informações constantes no Cadastro Único).
21 É por meio desse sistema que bloqueios, desbloqueios, cancelamentos e reversões de cancelamento de benefícios
financeiros do Bolsa Família são realizados. No início do programa, tais procedimentos eram efetuados pelo próprio
MDS, após comunicação dos municípios por meio de ofícios. O acúmulo de papeis fazia com que os procedimentos
demorassem para ser implementados.
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5.1. Acompanhamento das Condicionalidades na área de Saúde.

Para registrar as informações sobre o acompanhamento das

condicionalides, foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde o Módulo de Gestão do

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. O Sisvan opera em um

ambiente web (Internet), recebendo e consolidando dados nutricionais e da avaliação

das condicionalidades do Bolsa Família. Desde que o módulo de gestão foi

disponibilizado pela primeira vez aos municípios, em março de 2005, o SISVAN passou

por melhorias para facilitar a operação do sistema, como também incluir informações

consideradas importantes22.

5.1.1. Acompanhamento por municípios

No decorrer dos quatro semestres analisados (1º e 2º semestre de 2005

e 1º e 2º semestre de 2006), os resultados do acompanhamento das condicionalidades

de saúde tiveram algumas melhorias. O número de municípios que registraram

informações foi ampliado de 1.671 municípios no 1º semestre de 2005 para 4.764 no 2º

semestre de 2006. O total de municípios que hoje utiliza o sistema representa,

aproximadamente, 86% do total de municípios brasileiros. Contudo mais de 800

municípios não registraram qualquer informação relativa ao acompanhamento das

condicionalidades de saúde do Bolsa Família.

5.1.2. Acompanhamento por famílias

                                                
22 No segundo semestre de 2006, o escopo do acompanhamento foi ampliado, com a inclusão de funcionalidade para
registrar os dados de peso, altura, tipo de aleitamento (no caso das crianças menores de 7 anos) e data da última
menstruação (no caso das Gestantes).
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O universo de famílias beneficiárias com perfil saúde é composto por

famílias que tenham em sua composição mulheres entre 10 e 60 anos e crianças

menores de 7 anos. Em todos os quatro períodos de acompanhamento (1º e 2º

semestre de 2005 e 1º e 2º semestre de 2006), o total de famílias beneficiárias cresceu

continuamente. O número de famílias no perfil saúde saltou de 5,5 milhões no primeiro

semestre de 2005 para cerca de 9,5 milhões no segundo semestre de 2006, resultado

em grande parte da inclusão de mais famílias no programa.

Segundo o MDS, esse número, no entanto, reflete o universo potencial

das famílias com perfil saúde, o que inclui todas as famílias que possuem alguma

mulher com idade entre 10 e 60 anos, e não efetivamente aquelas famílias que

possuem o perfil saúde, grupo formado apenas por famílias com crianças menores de 7

anos, gestantes e nutrizes. Isso porque as informações disponíveis, tanto no Cadastro

Único quanto nos sistemas de informação do Ministério da Saúde, não permitem a

identificação das gestantes e nutrizes em prazo exeqüível para o acompanhamento. Tal

situação tem ocasionado o superdimensionamento do público a ser acompanhado, o

que provoca o aumento do volume de trabalho das equipes locais de saúde, e o sub-

dimensionamento dos resultados do acompanhamento.

Ainda segundo o MDS, para equacionar o problema, a partir de 2007, o

Ministério da Saúde identificará, dentre as mulheres em idade fértil, aquelas que não

podem se tornar gestantes (mulheres esterilizadas ou que já entraram na menopausa).

Além disso, o sistema passará a separar em grupos distintos as famílias que possuem

gestantes identificadas e as famílias que possuem mulheres em idade fértil, mas que

não possuem informação sobre gestação. Isso possibilitará uma maior focalização no

público com perfil saúde.

Quanto aos resultados do acompanhamento, o número de famílias

acompanhadas saltou de 335 mil, no 1º semestre de 2005, para 3,17 milhões no

segundo semestre do ano seguinte, o que corresponde 6,0% e 33,4%,

respectivamente, do universo potencial de famílias com perfil saúde. Observa-se que,

apesar de a taxa de acompanhamento ter evoluído bastante, ainda é modesta em

comparação ao número de potenciais famílias com perfil saúde. Um dos fatores está
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ligado ao superdimencionamento do público com perfil saúde, como já comentado

anteriormente, mas não é o único, já que quando se analisa o acompanhamento das

condicionalidades por criança, hipótese em que é difícil haver subdimensionamento, já

que o critério de acompanhamento é bastante objetivo: a idade da criança, a taxa de

acompanhamento é de 40%, menos da metade das crianças inscritas no programa,

como se verá adiante.

Em relação ao cumprimento das condicionalidades, os resultados

demonstram o crescimento na taxa de cumprimento dos compromissos pelas famílias

acompanhadas. No 1º semestre de 2006 a taxa de cumprimento por família foi de

93,4%, no 2º semestre de 2006 esta taxa sobe para 99,6%.

Tabela 02 - Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde por Família - Resumo

1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre
Famílias Beneficiárias (A) 5.539.716 5.751.203    7.338.833    9.493.873    
Famílias Acompanhadas (B) 334.856 1.796.601    2.808.983    3.172.629    
Famílias Parcialmente Acompanhadas (C) 27.550 86.586         110.145       282.052       
Famílias Acompanhadas e Parcialmente Acompanhadas (A + B) 362.406 1.883.187    2.919.128    3.454.681    
Famílias que Cumpriram as Condicionalidades (D) 312.821 1.713.575    2.795.027    3.156.550    
Percentual de Acompanhamento por Famílias Beneficiárias (B / A) 6,0 31,2 38,3 33,4
Percentual de Cumprimento por Famílias Beneficiárias (D / A) 5,6 29,8 38,1 33,2
Percentual de Cumprimento por Famílias Acompanhadas (D / B) 93,4 95,4 99,5 99,5

2005 2006Famílias

Fonte: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN Gestão/Bolsa Família – MS
Elaboração: MDS

5.1.3. Acompanhamento por crianças menores de 7 anos.

O acompanhamento das condicionalidades da área de saúde para

crianças menores de sete anos consiste no registro das informações de vacinação e do

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. O total de crianças

beneficiárias do Bolsa Família nessa faixa etária oscilou de 4,0 milhões a 5,6 milhões

durante os quatro semestres de acompanhamento. Desse montante, 299 mil foram

acompanhadas no 1º semestre de 2005, tendo este número se elevado a 2 milhões no

segundo semestre de 2006, equivalendo a 40% do universo de crianças beneficiárias.
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Tabela 03 - Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde por Criança - Resumo

1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre
Crianças Beneficiárias (A) 4.083.054 3.694.316 3.897.864 5.659.303
Crianças Acompanhadas (B) 298.932 1.331.413 1.680.621 2.281.707
Crianças que Cumpriram as Condicionalidades (C) 275.246 1.322.985 1.673.369 2.269.794
Percentual de Acompanhamento por Crianças Beneficiárias (B / A) 7,3 36,0 43,1 40,3
Percentual de Cumprimento por Crianças Beneficiárias (C / A) 6,7 35,8 42,9 40,1
Percentual de Cumprimento por Crianças Acompanhadas (C / B) 92,1 99,4 99,6 99,5

2005 2006
Crianças

F
Fonte: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN Gestão/Bolsa Família – MS
Elaboração: MDS

Em relação ao percentual de crianças acompanhadas, o que se observa

é que praticamente todas elas cumpriram as condicionalidades. Isso ocorre porque,

segundo o MDS, geralmente, caso a vacinação não esteja em dia, a criança é vacinada

e a informação da vacinação é registrada no Mapa Diário de Acompanhamento.

5.1.4. Algumas observações a respeito das condicionalidades na área de saúde

Apesar da evolução do acompanhamento nos últimos anos, o percentual

de acompanhamento na área de saúde ainda prescinde de melhorias, dada a sua ainda

baixa cobertura. O Ministério da Saúde e MDS realizaram diversas visitas técnicas a

municípios de médio e grande porte que não estavam registrando qualquer informação

no sistema. Nessas visitas, os ministérios realizaram um diagnóstico da situação de

cada localidade. Os principais problemas apontados pelos municípios foram: falta de

informação da equipe local quanto aos procedimentos de acompanhamento, falta de

infra-estrutura; e poucos recursos humanos para concretizar todas as etapas do

acompanhamento.

Como se percebe, os dois últimos problemas apontados não estão

relacionados ao Bolsa Família e sim perpassam pela questão do financiamento da

saúde. Segundo estudo divulgado pelo IPEA (BOLETIM DE POLÍTICAS SOCIAIS,

2007), os gastos públicos em saúde das três esferas de governo estão muito inferiores

não só em relação aos países desenvolvidos, mas também em relação a nossos

vizinhos da América Latina. O patamar alcançado no Brasil é de 3,45% do PIB,
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enquanto, segundo dados da OMS, a Argentina apresenta 5,1%; a Espanha, 5,4%; e a

França, 7,2%.

Mas não é só isso, é possível que o investimento em esforços na

interação entre programas e órgãos públicos (ministérios, secretarias estaduais e

municipais, organizações não governamentais etc) como também na melhoria da

gestão, tragam resultados significativos de curto prazo, além de uma menor mobilização

de recursos. A experiência do município de Vitória-ES é exemplificativa (SANTOS et al,

2006). O município foi ganhador em 2006, na categoria de Gestão de

Condicionalidades, do Prêmio Práticas Inovadoras na Gestão do Bolsa Família, criado

pelo MDS. Foram diversas as dificuldades enfrentadas pelo município no início do

acompanhamento das condicionalidades na área de saúde. Para atacar os problemas,

foram adotadas múltiplas medidas, todas relacionadas à gestão, tais como: designação

de um profissional em cada unidade de saúde para coordenar as atividades, o

estabelecimento de reuniões periódicas para treinamento, definição de estratégias e

avaliação das atividades desenvolvidas, identificação dos beneficiários do PBF por

setor de saúde, inserção das famílias acompanhadas nos diversos serviços existentes,

estabelecimento de parcerias (universidades, faculdades, pastoral da criança, programa

saúde da família, secretaria de educação, secretaria de assistência social) etc.

Os resultados foram visíveis: em 2004, entre 1.683 crianças de 0 a 10

anos acompanhadas, a desnutrição chegava a 14%, o risco nutricional 21%, a

obesidade 2%. Em maio de 2006, já havia 5.554 crianças de 0 a 10 anos, além de

2.381 adolescentes, 3.226 adultos e 133 idosos. Entre as crianças foram encontrados:

desnutrição 7%, risco nutricional 12% e obesidade 6 %. É difícil mensurar até onde a

melhoria dos indicadores é reflexo do aumento da renda das famílias, decorrente do

pagamento da bolsa, ou do acompanhamento das condicionalidades. Mas não se pode

deixar de admitir que os resultados encontrados em Vitória demonstram que a melhoria

na gestão da área pode trazer resultados significativos. Também levam à reflexão de

que não é simplesmente a cobrança para que as famílias cumpram as

condicionalidades do programa que possibilita a melhoria dos indicadores, mas sim o

esforço do poder público de colocar à disposição da população serviços de fácil acesso
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e de qualidade. A grande contribuição do Bolsa Família, no caso do município de

Vitória, foi possibilitar a identificação das famílias em situação de vulnerabilidade, de

forma a focalizar os investimentos governamentais, tanto físicos quanto financeiros, no

atendimento dessa mesma população.

A contribuição do Bolsa Família também é percebida nas ações

desenvolvidas pelo  o Ministério da Saúde. Durante o acompanhamento realizado no

segundo semestre de 2006, o Ministério pela primeira vez colheu informações sobre o

estado nutricional dos beneficiários do programa. Identificou-se que, das 1,56 milhões

de crianças de 0 a 9 anos acompanhadas, 1,5% estão com peso muito baixo, e 7,89%

estão com risco de sobrepeso. Os dados possibilitarão a definição de estratégias para

acompanhamento desses indivíduos.

Gráfico 1 -   Estado nutricional dos beneficiários do Programa Bolsa Família (Peso/Idade)
Crianças de 0 a 9 anos – Período: Dezembro/2006

Fonte: Ministério da Saúde (<
��� ����� � � � �
	������� ����� ��������� ������� 	�� � ���
� � ���� � �
������� ���� 
	��
! ����� ������� �����
����"�#
$%� ����

>)
Elaboração própria

Em 20 de agosto de 2005, durante a 2ª etapa da Campanha Nacional de

Vacinação, O MDS realizou, com o apoio do Ministério da Saúde, o inquérito

denominado “Chamada Nutricional 2005”, na região do semi-árido. O inquérito estudou

uma amostra probabilística das crianças menores de cinco anos que compareceram

aos postos de vacinação localizados nos municípios do semi-árido23. Os dados da

                                                
23 Os municípios do semi-árido, no total de 1.133, estão localizados no norte do estado de Minas Gerais e em todos
os estados da macro-regiao Nordeste, excetuado o Maranhão.
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“Chamada Nutricional” forneceram indicações sobre o impacto de programas de

transferência de renda para a nutrição infantil, dentre outros. Observou-se que Para o

total das crianças menores de cinco anos, as prevalências ajustadas indicam que a

participação no programa determinaria uma redução de quase 30% na freqüência da

desnutrição (de 6,8% sem o programa para 4,8% com o programa). (...) O maior

benefício do programa parece ocorrer para crianças entre 6 e 11 meses para as quais a

redução da prevalência de desnutrição devida ao programa seria de 62,1% (de 5,3%

para 2,0%) (CADERNOS DE ESTUDOS, 2006, p. 36). Não se pôde indicar, porém, se

os bons resultados apresentados foram frutos do aumento do poder aquisitivo das

famílias, ou do acompanhamento das condicionalidades do programa, ou do resultado

da interação dos dois fatores com o respectivo peso da contribuição de cada um deles.

Com relação especificamente à transferência de renda e sua implicação

na promoção da segurança alimentar, estudos demonstram a forte associação entre

rendimento, consumo de alimentos e estado nutricional (IBGE, 2006)24. Segundo os

primeiros resultados da pesquisa contratada pelo MDS e realizada pelo Centro de

Desenvolvimento e Planejamento Regional – CEDEPLAR/UFMG25 (MDS, 2007),

famílias com renda per capita de até R$ 50 gastam com alimentação R$ 388,00 por ano

a mais que aquelas não incluídas no Bolsa-Família. Nos domicílios em situação de

pobreza (renda per capita de até R$ 100) os gastos com alimentos superam em R$

278,00 por ano em comparação com os não beneficiários do Bolsa Família. Quanto

mais pobre a família maior o impacto do programa no consumo de alimentos.

                                                
24 Enquanto a segurança alimentar no Brasil, em 2004, estava presente, em termos médios, em 65,2% dos domicílios,
ela ocorria em apenas 17,5% daqueles com rendimento domiciliar mensal per capita de até ¼ do salário mínimo.
Nessa faixa de baixo rendimento, a insegurança alimentar moderada ou grave atingia 61,2% dos domicílios,
enquanto naqueles de rendimento mensal domiciliar per capita de mais de três salários mínimos era de apenas 1%”
(IBGE, PNAD 2004 - Caderno Segurança Alimentar)
25 Segundo o CEDEPLAR, “o trabalho representa o primeiro esforço de exploração dos resultados dos diferenciais
estimados para uma avaliação preliminar de impactos do programa bolsa família. A interpretação dos resultados
leva em conta a limitação metodológica da utilização de uma pesquisa de corte transversal, com variáveis
retrospectivas e contemporâneas. Ressalta-se também que a escolha da técnica de análise foi determinante dos
resultados obtidos. O desenho longitudinal da investigação, com a realização de uma segunda rodada da pesquisa
de campo que acompanhará os domicílios dos grupos de tratamento e comparação, permitirá o avanço da avaliação
de impactos mais consistentes, havendo a possibilidade de aplicação de outros métodos e técnicas de análise, bem
como a exploração de outros indicadores de resultados”.
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5.2. Acompanhamento das condicionalidades na área de educação

5.2.1. Acompanhamento por municípios

O quantitativo de informações sobre o acompanhamento das

condicionalidades na área de educação advindas dos municípios apresentou um

crescimento substancial (MDS, 2007). Em agosto/setembro de 2006, 5.389 municípios

registraram alguma informação no sistema. Isso representa 96,8% do total de 5.564

municípios do país. Comparado com os meses de novembro/outubro 2004, primeiro

período de coleta relativo ao Bolsa Família, o crescimento foi de 39%. Nesse primeiro

período de coleta, 3.872 municípios (69% do total de municípios) registraram

informações no Sistema de Acompanhamento da Freqüência Escolar de Beneficiários

do Bolsa Família, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, para o

Ministério da Educação.

Gráfico 2 - Evolução do número de municípios com acompanhamento
da freqüência escolar

Bolsa Escola Federal (2º tri/2002 a 4ºtri/2003) e Bolsa Família (Out a nov/04 a Ago a Set/06)
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            Fonte: Sistema de Acompanhamento da Freqüência Escolar do PBF / Ministério da Educação
Elaboração: MDS
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5.2.2. Acompanhamento por escola

A melhora também é visível nos dados por escola. Desde 2005 a taxa da

informação oscila na casa dos 90%. No período agosto/setembro de 2006, a taxa de

informação por escola foi de 89,8%, enquanto que o máximo observado anteriormente

à vigência do Bolsa Família, no 3º trimestre de 2003, foi de 19%.

Gráfico 3 - Bolsa Escola Federal  (2º tri/2003 a 4ºtri/2003) e Bolsa Família (Out a nov/04 a
Ago a Set/06)
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           Fonte: Sistema de Acompanhamento da Freqüência Escolar do PBF / Ministério da Educação
Elaboração: MDS

5.2.3. Acompanhamento por crianças e adolescentes.

O universo de beneficiários do Bolsa Família que atendem ao perfil

educação é composto por crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. Em 2004, o

número de beneficiários era de 12,4 milhões; em agosto/setembro de 2006, 16,3

milhões, denotando um crescimento de 31,3%, em função basicamente da ampliação

do número de famílias atendidas.

No primeiro período de acompanhamento (outubro-novembro/2004) foram

acompanhados 51% dos 12,4 milhões de crianças e adolescentes. No período mais
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recente (agosto-setembro/2006), foram acompanhadas 70% dos 16,3 milhões de

beneficiários. Entre as crianças e adolescentes monitorados, a taxa de cumprimento

das condicionalidades foi sempre superior a 95%, passando de 6 milhões em 2004 para

10,8 milhões em 2006. Segundo o MDS, alguns problemas relacionados à atualização

cadastral, principalmente quanto à alteração de endereço, impedem a realização do

acompanhamento das condicionalidades de algumas famílias.

 Tabela 04 - Acompanhamento das Condicionalidades de Educação - Resumo
Em milhares de beneficiários e %

Total

Nº Nº % Nº % Nº %

2004 Outubro/Novembro 12.393 6.302 50,9 6.024 95,6 277 4,4

Fevereiro a Abril 12.975 7.971 61,4 7.796 97,8 175 2,2

Maio a Julho 13.393 8.831 65,9 8.563 97,0 268 3,0

Agosto e Setembro 13.363 10.353 77,5 10.055 97,1 298 2,9

Outubro e Novembro 13.353 10.170 76,2 9.875 97,1 294 2,9

Fevereiro a Abril 13.640 8.887 65,2 8.590 96,7 296 3,3

Maio a Julho 14.485 10.342 71,4 9.864 95,4 478 4,6

Agosto e Setembro 16.278 11.433 70,2 10.884 95,2 549 4,8

Outubro e Novembro

Freqência Igual ou 
superior a 85%

Freqüência abaixo de 
85%PeríodoAno

2005

2006

Com Acompanhamento

Fonte: Sistema de Acompanhamento da Freqüência Escolar do PBF / Ministério da Educação
Elaboração: MDS

Nos casos em que é constatada a oferta irregular ou inadequada dos

serviços públicos necessários ao cumprimento das condicionalidades, não há aplicação

de sanções, pelo simples fato de que o não cumprimento das condicionalidades não foi

motivado pelo família.

5.2.4. Algumas observações a respeito das condicionalidades na área de

educação

O Bolsa Família foi idealizado como uma alternativa para aumento da

renda familiar das famílias pobres e para emancipação dessas famílias por meio do

acesso a serviços de saúde e educação, mas na órbita dele gravitam as mais variadas

críticas e controvérsias. Embora algumas críticas tenham perdido sua força - como a

inexistência de controles sobre as condicionalidades, devido ao investimento tanto

físico quanto financeiro por parte dos ministérios envolvidos com a execução do Bolsa-

Família - ainda continuam sendo apresentadas como grandes deficiências do
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programa. Outras dizem respeito à própria existência das condicionalidades,

relacionadas à expressividade do seu efeito sobre, principalmente, a situação

educacional das crianças e adolescentes.

Segundo o MDS (2006, p. 7), uma das razões da exigência das

condicionalidades reside no fato de que “o grupo da população que se encontra em

condições de maior pobreza tem tradicionalmente mais dificuldade de acessar os

serviços e benefícios sociais de que necessitam. Esse problema ocorre, em parte,

devido à dificuldade na acessibilidade da oferta existente e, em parte, à situação de

desvinculação dessas famílias das redes sociais existentes”. Ora, parece-nos que o

problema esposado está muito mais relacionado à própria atuação do poder público,

relativo à deficiência na oferta e no acompanhamento das famílias em maior situação

de vulnerabilidade, do que na negligência ou despreparo das mesmas.

Para Medeiros et al (2007), se desde a criação do sistema de

acompanhamento das condicionalidades de educação, mais de 95% daqueles que

tiveram a freqüência escolar monitorada cumpriram a exigência estabelecida, é difícil

afirmar se isto é resultado direto do controle de condicionalidades ou algo que as

famílias fazem independentemente deste controle. Além disso, embora alguns estudos

indiquem que crianças atendidas pelo programa tenham uma menor probabilidade de

faltar um dia de aula ou de abandonarem os estudos, os mesmos efeitos podem ser

observados em um programa sem condicionalidades, pois há indicações de que,

mesmo na ausência de contrapartidas, programas de transferência de renda têm efeitos

positivos sobre a taxa de matrícula e a freqüência à escola. Para isso cita Carvalho

(2001), que demonstra que a aposentadoria rural não contributiva, ao incrementar a

renda dos idosos, teve um efeito positivo sobre a matrícula das crianças do domicílio.

No caso das meninas entre 12 e 14 anos, a taxa de não-matrícula caiu em 20%. Reis e

Camargo (2007) estimaram que um importante efeito relacionado às aposentadorias e

pensões é o de aumentar a probabilidade de freqüência à escola.

Schartzman (2006), ao analisar o Bolsa-Escola, concluiu que o

programa tem muito pouco impacto na educação, porque a grande maioria das crianças

cujas famílias recebem as bolsas vai para a escola com ou sem bolsa, se houver escola
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acessível. O problema nas famílias mais pobres não é tanto que as crianças precisam

trabalhar para ajudar a família, e sim que os filhos de famílias com baixa educação têm

dificuldade de estudar, e as escolas, em geral, não estão preparadas para lidar com

crianças "difíceis".  Em alguns casos, as bolsas podem até ajudar forçar a presença das

crianças nas escolas, mas, sem uma política específica para capacitar as escolas a

atender crianças com dificuldades de aprendizado, dificilmente haverá resultados do

ponto de vista de sua educação.

Segundo os primeiros resultados da pesquisa contratada pelo MDS e

realizada pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional –

CEDEPLAR/UFMG26 (MDS, 2007), o Bolsa-Família acusou impacto positivo na

freqüência escolar das crianças, mas não foi detectada o mesmo grau de sucesso na

progressão escolar, que em algumas regiões é negativa.

Como constata o MDS, em geral, a parcela da população atendida pelo

PBF apresenta uma alta distorção idade série. Tal distorção pode ser fruto da entrada

tardia no sistema de ensino ou da dificuldade de se progredir de uma série para outra.

Em conseqüência, ao completar 16 anos – idade máxima para o recebimento do

benefício –  ou até mesmo antes disso, a criança ou adolescente sequer completou o

ensino fundamental e, em adição, com aprendizado bastante limitado. Rocha (2006), ao

analisar os efeitos do Bolsa Família e do Bolsa Escola sobre a frequência à escola com

base na PNAD 2004, concluiu que as transferências foram incapazes de evitar a

redução da freqüência a partir de 13 anos. Isso nos faz refletir sobre a capacidade do

Bolsa-Família de realmente romper com a miséria intergeracional, que leva os filhos a

reproduzirem a mesma pobreza vivida por seus pais.

Medeiros et al (2007), no texto Sobre a Recente Queda da Desigualdade

de Renda no Brasil, ao discorrerem sobre o impacto do Bolsa Família na diminuição da

desigualdade de renda, que retirou 5 milhões de brasileiros da condição de extrema

pobreza no período 2000-2004, destacam que a expansão educacional somente será

efetiva no combate à desigualdade de renda se for acompanhada de investimentos

públicos na qualidade da educação oferecida. Caso contrário, a desigualdade de
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quantidade de estudo (anos de escolaridade) seria simplesmente substituída pela

desigualdade de qualidade da educação.

Os problemas na qualidade da educação brasileira são conhecidos.

Diagnóstico da Secretaria de Educação do Distrito Federal, realizado entre 8 mil dos

8.809 estudantes da 1ª a 4ª série do ensino fundamental dos Centros de Atenção

Integral à Criança – CAIC, considerou como analfabetos cerca de 751 (10%) alunos

(KlLING, 2007). Registre-se que o tamanho da amostra foi bastante reduzido – o teste

Diagnóstico foi aplicado apenas nos 14 CAICs do DF – e que as condições de vida do

Distrito Federal são bem menos adversas do que na grande maioria dos Estados – o

DF possui o melhor IDH (2000) entre os estados. O Programme for International

Student Assessment (PISA), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE) – avaliou até que ponto os estudantes de quinze anos assimilaram

conhecimentos e habilidades essenciais para a sua plena participação na sociedade.

Nas duas rodadas em que o Brasil participou (em 2000 e 2003) e cujos resultados já

foram divulgados, os brasileiros ficaram entre os estudantes de pior desempenho

(CASTRO, 2007).

Considerando que qualidade da educação ofertada pelo Estado é uma

variável independente da transferência de renda, o Bolsa Família pode até diminuir a

extrema pobreza, como constatado no estudo Sobre a Recente Queda da

Desigualdade de Renda no Brasil, mas não resolve o problema da qualidade da

educação. Percebe-se que assim como no Bolsa-Escola (MACEDO, 2004), a

participação das escolas na dinâmica operacional do Bolsa-Família vem se limitando,

quase sempre, ao controle da freqüência dos alunos, ainda que o problema da

qualidade educacional perpasse pela formação e atuação dos professores, pelo clima

escolar - resultados das interações sociais e intelectuais entre alunos, professores e

funcionários escolares  - e pela gestão da educação, com ações claras e racionais de

alcance de metas, monitoramento e avaliação do trabalho docente e de seus resultados

junto aos alunos (ARAÚJO, 2007).

                                                                                                                                                             
26 Vide nota de rodapé nº 25.
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Talvez a lógica do programa devesse ser inversa, ao invés de se exigir

que as famílias cumprissem as condicionalidades, o poder público é que teria a

obrigação de prestar para essas famílias um maior acompanhamento nas áreas de

saúde e educação. Contudo o que se observa no quesito financiamento, que tem

influência direta na qualidade da educação, é que o dispêndio brasileiro nessa área

ainda é modesto. Abrahão (2005), ao comparar o dispêndio per capita brasileiro com a

média dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

(OCDE), verificou que o Brasil gasta por aluno seis vezes menos que a média desses

países.27. Especificamente quanto ao gasto da União, apesar desta exercer a

importante função redistribuitiva e supletiva, de forma a garantir a igualdade de

oportunidades educacionais e o estabelecimento de um padrão mínimo de qualidade do

ensino mediante apoio técnico e financeiro ao Estados, ao DF e aos Municípios,

conforme preconizado pelo Constituição de 1988, os gastos do Ministério da Educação

apresentaram, no período 2002-2006, redução em percentual do PIB (Tabela 5).

Tabela 05 – Gastos do Ministério da Educação
 R$ em Milhões

 ÓRGÃO  LIQUIDADO 2002  LIQUIDADO 2003  LIQUIDADO 2004  LIQUIDADO 2005  LIQUIDADO 2006

 MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO (R$)

16.659 18.117 18.388 20.028 23.926

 MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO (% PIB)

1,13% 1,07% 0,95% 0,93% 1,03%

Fonte: SIAFI/PRODASEN
Elaboração própria

Diante de tantos argumentos que colocam em dúvida a eficácia das

condicionalidades,  e diante da intensa mobilização de recursos financeiros e físicos

para o seu acompanhamento, é natural que se questione a qual a razão da existência

das condicionalidades. Medeiros et al (2007) fazem uma reflexão bastante racional

sobre o assunto:

                                                
27 Os gastos por aluno na educação primária em 2001 era de 832 dólares Purchasing Powrer Parity (PPP), no caso
brasileiro, contra R$ 4.850 dólares, no caso da média dos países da OCDE. No caso da educação secundária, a
diferença é ainda maior, de 7,5 vezes, com o Brasil gastando 864 dólares PPP e os países da OCDE, 6.510 dólares
PPP (ABRAHÃO, 2007).
28 Cálculos efetuados com base nas informações obtidas no “Boletim Estatístico de Pessoal”, de janeiro
de 2007, divulgado pelo Ministério do Planejamento
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Se as condicionalidades de saúde e educação já são algo que os pais
devem fazer com ou sem o benefício, por que elas são tão importantes nos
debates? Talvez porque a discussão sobre a necessidade das
condicionalidades também tenha como pano de  fundo questões políticas e
éticas. As condicionalidades em parte atendem às demandas daqueles que
julgam que ninguém pode receber uma transferência do Estado –
especialmente os pobres – sem prestar alguma contrapartida direta. As
condicionalidades seriam algo equivalente ao “suor do trabalho”; sem essa
simbologia, o programa correria o risco de perder apoio na sociedade.. (...)
A discussão sobre a transformação do Bolsa Família em um programa sem
condicionalidades ou sua manutenção no desenho atual é algo que tem
sido evitado por razões fundamentalmente políticas.
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6. FOCALIZAÇÃO

6.1. Renda familiar per capita

Para definição dos critérios a serem adotados na estimação de pobreza, o

extinto Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA),

em julho de 2003, reuniu-se com técnicos do Instituto de Pesquisas Econômicas

Aplicadas – IPEA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Houve

consenso no sentido de utilizar o critério de renda como determinante da situação sócio

econômica das famílias, por ser uma “boa proxi de vulnerabilidade econômico-social,

além de ser de fácil entendimento pela população (MDS, 2007, p. 4). Na proposta

aprovada, a linha de extremamente pobres29 foi definida pelo critério de ¼ do salário

mínimo per capita e a de pobres30, de ½ salário mínimo per capita. O que resultou em

uma estimativa de R$ 11,2 milhões de famílias pobres com base nos dados da

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 200131, o que levou à focalização

no atendimento de cerca de ¼ das famílias brasileiras.

Com a publicação dos dados da PNAD 2004, em novembro de 2005, o

Poder Executivo decidiu reajustar o valor correspondente às linhas de pobreza e

extrema pobreza de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Após alguns arredondamentos, os valores foram alterados  para R$ 120,00 e R$ 60,00,

respectivamente. Em conseqüência o quantitativo sofreu uma pequena variação,

passando para 11,1 milhões de famílias pobres.

Frise-se, porém, que na Medida Provisória que criou o Bolsa-Família as

linhas de pobreza não foram estabelecidas com base no salário, como atualmente

previsto para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), mas sim em valores fixos

(R$ 50,00, para extremamente pobres, e R$ 100,00 para pobres), provavelmente a fim

de não instituir uma vinculação direta com o salário mínimo. Dificuldades orçamentárias

advindas dessa vinculação podem ser vistas nas despesas previdenciárias e

                                                
29 Famílias com insuficiência de renda para a alimentação dos seus membros.
30 Famílias com insuficiência de renda para alimentação de seus membros e para outras necessidades básicas.
31 Foram aplicados à base da PNAD 2001, os valores de corte de R$ 45,00 e R$ 90,00 correspondentes a ¼ e ½
salários mínimos na data de referência da coleta de dados (setembro/2001).
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assistenciais que são fortemente impactadas com o aumento mínimo. Além disso,

devido às variações anuais do mínimo, as linhas de pobreza deveriam ser

periodicamente revistas e compatibilizadas com as rendas registradas no Cadastro

Único.

O reajuste das linhas de pobreza, bem como o reajuste do valor do

benefício, dependem de iniciativa do Poder Executivo. O §6o do art. 2º da Lei

10.836/2004 estabelece que os valores dos benefícios e os valores referenciais para

caracterização de situação de pobreza ou extrema pobreza de que tratam os §§ 2o e 3o

poderão ser majorados pelo Poder Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica

do País e de estudos técnicos sobre o tema. Tal dispositivo, porém, sujeita o programa

à conveniência do Poder Executivo, tornando possível a restrição de acesso ao

beneficio pelo simples inércia do Governo, por meio do congelamento das linhas de

pobreza.

Apesar de se ter buscado um critério bastante objetivo para mensuração

do público alvo do Bolsa Família, tal critério ainda demanda alguns ajustes, tendo em

vista que as PNAD’s trabalham por amostragens e atualmente no Cadastro Único

existem cerca de 14 milhões de famílias registradas com a renda estabelecida para

recebimento do benefício, como se percebe no quadro abaixo.

Tabela 6 - Dados gerais sobre Bolsa Família e Cadastro Único

Posição: Fevereiro 2007

INFORMAÇÕES GERAIS CADASTRO ÚNICO BENEFÍCIOS
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11.102.770 16.068.253 15.571.190 15.107.066 14.172.464 11.140.220
Fonte: MDS (www.mds.gov.br)

Elaboração própria
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Uma das grandes críticas que recai sobre o Bolsa-Família está

associada à dependência que o programa pode gerar, no sentido de desmotivar a

renda advinda do trabalho.  É uma crítica que, ao que os números indica, desprovida de

comprovações significativas. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, apenas 1,8 milhões de famílias beneficiárias do programa têm renda

igual a zero (MDS, 2007). Pesquisa realizada pelo Centro de Desenvolvimento e

Planejamento Regional-CEDEPLAR/UFMG32 (MDS, 2007) indica que há uma maior

participação no mercado de trabalho dos beneficiários do Bolsa Família em relação ao

grupo de não beneficiários: cerca de 3%, no caso de famílias em situação de pobreza; e

2,6% no caso de famílias em situação de extrema pobreza;  no caso das mulheres nas

regiões Sudeste/Sul o percentual é ainda maior, quase 14%.

Mas ainda assim existe uma questão na fixação da renda para perda do

benefício que precisa ser debatida. Não foi fixada pela Lei de criação do Bolsa-Família

ou por alguma outra norma regulamentadora renda diferenciada para perda do

benefício. Uma das implicações de se manter o mesmo recorte de renda, pode ser o

temor das famílias à perda do benefício, motivada por uma pequena variação nos seus

ganhos. A conseqüência poderia ser a renúncia por parte dessas famílias a uma outra

fonte de renda, principalmente se essa fonte for advinda de rendas instáveis. O Bolsa

Família estaria assim se opondo a um dos seus objetivos originais: a geração de

oportunidades para emancipação das famílias.

6.2. Focalização

A partir da década de 90, as agências internacionais, ao reconhecerem

que as medidas de ajuste estrutural assumidas na década de 1980 propiciaram um

aumento nos níveis de pobreza das populações latino-americanas, passaram a propor

“uma estratégia de longo prazo para o enfretamento da pobreza”. A Organização das

Nações Unidas (ONU), por intermédio da Comissão Econômica para a América Latina e

Caribe – CEPAL, sugeriu, a partir dos anos 1990, um conjunto de alternativas,

                                                
32 Vide nota de rodapé nº 25.
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denominadas de política de nova geração, que preconizavam crescimento com

equidade e a consolidação democrática como pressupostos para o desenvolvimento

das políticas sociais (SILVA et al, 2001).

Para efetivação dessa alternativa, propôs-se como estratégia a

focalização das ações governamentais nos grupos com maiores níveis de pobreza,

tendo por objetivo a garantia de uma renda mínima que possibilitasse melhorar as

condições de vida desses grupos, de modo a elevar o padrão de eficácia do gasto

social. A focalização, nessa concepção progressista, é uma discriminação positiva,

visando a inclusão dos cidadãos a partir de critérios de justiça social explícitos. Assim,

pode se constituir em um mecanismo para o enfrentamento da pobreza mediante a

articulação de políticas econômicas e sociais para todos os integrantes de segmentos

da população que atendam a critérios previamente estabelecidos e concretamente

aplicados, não se confundindo focalização com corte de gastos, que redundam em

quantidade insuficiente de benefícios em relação à magnitude das necessidades

(SILVA et al, 2001, fls. 150),.

No Brasil, vários programas, nem sempre exitosos, foram implantados

tendo como princípio a focalização na população pobre. Para extrair algumas lições

dessas experiências, vejamos o caso do Programa Comunidade Solidária. O programa

foi instituído em 1995 e se constituiu no seu início como a principal estratégia do

Governo Fernando Henrique Cardoso – FHC de enfrentamento à pobreza no Brasil. As

ações desenvolvidas combinavam diferentes programas caracterizados por distintos

tipos de cobertura, em sua maioria já existentes, consolidados na estrutura dos

ministérios e executados em 1367 municípios (cerca de 25% do total dos municípios).

As municipalidades foram selecionadas tomando-se como referência a Taxa de

Indigência (TI), os Índices de Desenvolvimento Humano Municipais (IDH-M) e de

Condições e Vida (ICV).

Uma das falhas de focalização do programa, ao adotar como critério de

seleção a escolha dos municípios mais pobres de cada unidade da federação,

relacionou-se à exclusão de municípios pertencentes a estados e regiões mais

subdesenvolvidos, “os quais, embora apresentem condições de vida ligeiramente
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superiores aos seus circunvizinhos, ostentam um quadro de pobreza significativamente

acentuado do que os piores colocados dos estados e regiões mais desenvolvidos do

País” (SILVA et al, p. 141).

Silva et al analisaram a implantação do programa no Estado do

Maranhão, onde alcançou 46 municípios. Já de início foram identificados municípios,

com o selo do Comunidade Solidária, com as mais baixas taxas de indigência e os mais

elevados Índices de Desenvolvimento Humano IDH-M e de Condições de Vida – CI. As

inconsistências na metodologia de seleção, levaram à conclusão de que “além de

critérios essencialmente técnicos, ingerências políticas também condicionam a

delimitação da área de atuação do Comunidade Solidária, resultando na exclusão de

municípios que se encontram entre os mais mal colocados no Estado, qualquer que

seja a metodologia adotada para a mensuração da pobreza” (SILVA et al, p. 142).

No que se referiu à execução dos programas, foram relacionados como

deficiências: a) a grande dispersão existente entre os municípios em termos de volume

de ações implementadas,  não estando claros os critérios que levaram à priorização de

certos municípios em detrimento de outros, sendo latente que tais critérios nem sempre

se pautaram nos indicadores de pobreza; b) a reduzida quantidade de programas de

natureza universalista; c) a inexistência de articulação entre a maioria dos programas;

d)  flagrante insuficiência de cobertura; e) quase total ausência de avaliações sobre o

impacto dos programas.

Os fatos ocorridos com o Comunidade Solidária levaram à conclusão de

que o critério geográfico de focalização foi necessariamente insuficiente, tendo em vista

que a pobreza no Brasil, embora mais concentrada em determinados locais (Nordeste e

Norte) é também um fenômeno presente em grande dimensão em todas as regiões,

estados e municípios. Ademais grande parte dos programas de sua agenda básica não

foi implementada em todos os municípios selecionados, apresentaram cobertura

insuficiente em relação à população alvo e estiveram freqüentemente sujeitas à

redução e à interrupção temporária das ações. Tais características conduziram o

programa mais à fragmentação do que à focalização da pobreza, tendo em vista que

não incorporou grande parte da população extremamente pobre.
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Tomando-se como referência o histórico do Comunidade Solidária,

vejamos a experiência do Bolsa-Família. Ao invés de ser um programa universal, como

idealizado por Eduardo Matarazzo Suplicy na figura do programa Renda Básica da

Cidadania, sobre o qual discorreremos adiante, os formuladores do Bolsa Família

optaram, assim como no Comunidade Solidária, por também focalizá-lo nas camadas

mais pobres da população. Tomou-se como medida da aferição da pobreza a renda

familiar per capita. O programa, contudo, não pautou-se pelo critério regional (região,

estado ou município), como no Comunidade Solidária, e sim pela situação econômica

das famílias e sua distribuição em todo o País.

O programa foi paulatinamente ampliado no período 2003-2006, até

alcançar a totalidade da população em situação de pobreza de acordo com os critérios

definidos pelo próprio programa e tendo como referência os números observados nas

PNAD’s33. Em dezembro de 2003, constavam como beneficiárias 3,6 milhão de

famílias, em 2006 o quantitativo saltou para 11,1 milhão de famílias. Durante os anos

de ampliação do programa, uma das críticas que lhe foram dirigidas dizia respeito à

falta de transparência quanto aos critérios de escolha das famílias, crítica essa que

perdeu sua força, devido ao atingimento total das metas.

Tabela 7 - Evolução do nº de famílias beneficiárias do Bolsa Família

PROGRAMA Nº DE FAMILIAS

2003

(Dezembro)

Nº DE FAMILIAS
2004

(Dezembro)

Nº DE FAMILIAS
2005

(Dezembro)

Nº DE FAMILIAS
2006

(Dezembro)

BOLSA-FAMÍLIA             3,6 milhões          6,57 millhões        8,7 milhões 11,1 milhões
Fonte: MDS
Elaboração própria

Percebe-se que com relação ao quesito cobertura, fundamental para o

bom êxito de um programa, o Bolsa Família conseguiu ampliar significativamente o

quantitativo de famílias atendidas no período de 3 anos, com o atingimento completo

das famílias em situação de pobreza. Resta determinar, porém, se essas famílias se

inserem, de fato, no público alvo do programa.

                                                
33 O MDS já identificou algumas inconsistências na utilização exclusiva da PNAD como referência para se estimar o
quantitativo da população pobre como, por exemplo, municípios com um número de famílias cadastradas 50%
inferior à estimativa do público alvo, como também municípios que ultrapassam 100% a estimativa.
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Em 2006, o IBGE publicou um suplemento da PNAD 2004, intitulado

Aspectos Complementares de Educação e Acesso a Transferência de Renda de

Programas Sociais34. Na pesquisa, constatou-se que a proporção de moradias em que

algum morador recebeu benefício monetário de programa social do governo foi

decrescente com o aumento da faixa de rendimento mensal domiciliar per capita. Na

faixa de até ½ salário mínimo esse percentual atingiu 62% e na de mais de dois salários

mínimos situou-se em 0,7%. Na utilização de outros indicadores, como a oferta de

serviços de esgotamento sanitário, abastecimento de água, coleta de lixo, eletricidade e

telefone, serviços que normalmente se concentram em moradias de maior rendimento,

verificou-se que a proporção de moradias atendidas por esses serviços no grupo dos

domicílios que tiveram recebimento de dinheiro de programa social do governo foram

acentuadamente mais baixas do que naqueles que não tiveram.

Soares et al (2006), também valendo-se dos números encontrados na

PNAD 2004, chegaram à conclusão de que o programa Bolsa-Família é bem focalizado,

uma vez que 80% da renda do Bolsa-Família vai para famílias abaixo da linha de

pobreza, tendo como medida de aferição ½ salário mínimo per capita. Deve-se levar em

consideração que nos cálculos efetuados a linha de pobreza corresponde ao valor de

R$ 130,00 – equivalente a ½ salário mínimo na época do levantamento da PNAD

(setembro 2004) - enquanto que na mesma época a linha de corte do Bolsa Família

equivalia a R$ 100,00. Medeiros et al (2007), ao refinarem um pouco mais os números,

observaram que 21% da renda do Bolsa-Família vai para beneficiários em famílias com

renda per capita superior a R$ 100,00, mas reconhecem que ainda assim a intensidade

dos desvios é muito pequena, uma vez que menos de 12% da renda do programa é

destinada a famílias com renda per capita superior a ½ salário mínimo35. Comparando-

se o desempenho dos programas brasileiros de transferência de renda com os do Chile

e México, considerados experiências exitosas e que utilizam questionários extensos e

completos para identificar beneficiários, Soares et. Al (2006, apud Medeiros et al, 2007)

                                                
34 Como programas sociais foram considerados o auxílio-gás, bolsa-família, cartão-alimentação do programa fome
zero, bolsa-alimentação, benefício assistencial de prestação continuada, bolsa-escola, programa de erradicação do
trabalho infantil e outros programas sociais do governo federal, estadual ou municipal.
35 Linha de pobreza freqüentemente utilizada por especialistas na área de enfretamento à pobreza.
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avaliaram que os programas brasileiros atingem seu público-alvo de maneira

aproximadamente tão eficaz quantos os programas dos citados países.

No que se refere à distribuição regional do benefício, ele é bastante

focalizado. Atualmente, a região Nordeste, onde se concentram 49,5% das famílias em

situação de pobreza, de acordo com o corte de renda estabelecido no programa,

atende 49,6% do total das famílias beneficiárias. Por sua vez, a região Centro-Oeste,

que possui o menor percentual de famílias em situação de pobreza, também possui a

menor cobertura do programa,  na ordem de 6%.

Tabela 8 – Quantitativo de beneficiários do bolsa família e quantitativo de famílias pobres por
regiões

Ref: Fevereiro 2007

Região Administrativa  Estimativa de
Famílias

Pobres(1)

 % Part. por
Região

 Famílias
Atendidas Pelo
Bolsa Família

 % Part. Por
Região

 % Atendimento x
Famílias Pobres

NO Norte       1.083.684 9,8%           1.047.142 9,4% 97%
NE Nordeste       5.499.035 49,5%           5.520.378 49,6% 100%
SD Sudeste       2.995.758 27,0%           2.882.097 25,9% 96%
SL Sul          927.057 8,3%           1.023.616 9,2% 110%
CO Centro-Oeste          597.236 5,4%              666.987 6,0% 112%
Total Brasil 11.102.763 100,0% 11.140.220 100,0% 100%
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á Fome
Elaboração própria

Observa-se que algumas regiões possuem cobertura superior à

estimativa de famílias pobres respectiva, tal fato deve-se, provavelmente, a algumas

discrepâncias, já verificadas pelo MDS, entre os dados Cadastro-Único e os números

estimados na PNAD. Como já comentado anteriormente, apesar de se ter buscado um

critério objetivo para mensuração do público alvo do Bolsa Família, tal critério ainda

demanda alguns ajustes, tendo em vista que as PNAD’s trabalham por amostragens e

atualmente no Cadastro Único existem cerca de 14 milhões de famílias registradas com

a renda estabelecida para recebimento do benefício.

6.3. Cadastro Único – CadÚnico

O Cadastro Único de Programas Sociais do governo Federal –

CadÚnico foi instituído pelo Decreto n° 3.877, de 24 de julho de 2001, que

                                                
36 Resultado dos R$ 40,00 multiplicados por 185 milhões de brasileiros, por sua vez multiplicados pelos 12 meses do
ano.
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posteriormente foi revogado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. De acordo

o último Decreto, o Cadastro Único é um instrumento de identificação e caracterização

sócio-econômica das famílias brasileiras de baixa renda, e deve ser obrigatoriamente

utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais.

Até o advento do Decreto nº 6.135, o Cadastro constituía uma base uma

nacional de dados socioeconômicos das famílias que possuíssem renda mensal per

capita de até ½ salário mínimo. A partir do referido Decreto, a renda familiar foi

ampliada, passando a ser possível o cadastramento de famílias com renda familiar

mensal de até 3 salários mínimos ou superior a isso, desde que a inclusão esteja

vinculada à seleção ou ao acompanhamento de programas sociais implementados por

quaisquer dos três entes da Federação.

O Cadastro possibilita o registro de informações das famíllias e dos seus

componentes, para geração do Número de Identificação Social – NIS e para sua

identificação como potenciais beneficiárias de programas sociais, oferecendo

informações sobre a localização e as características dessas famílias, tais como a)

identificação da família e das pessoas que a compõem; b)  identificação da residência e

de suas características; d) renda da família; e)  gastos da família; f)  informações sobre

propriedades  e participação em programas sociais, dentre outros.

Os municípios assumem a responsabilidade pelo cadastramento, tendo

liberdade para definir a estratégia de cadastramento adequada à sua realidade (visitas

domiciliares, postos de cadastramento distribuídos pela cidade ou a centralização do

atendimento).

Tendo em vista que o Cadastro Único tem como objetivo fundamental a

identificação de  beneficiários efetivos ou potenciais de programas sociais, mormente

do programa Bolsa-Família, falhas identificadas nas informações, propositais ou não,

dependendo de sua magnitude, podem prejudicar significativamente a boa focalização

dos programas. No final de 2004, o Bolsa Família foi alvo de diversas denúncias

envolvendo irregularidades advindas de fragilidades e inconsistências das informações

cadastrais. Anteriormente o Tribunal de Contas da União, em auditoria realizada cujos
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resultados foram divulgados em 2003, já havia identificado várias dessas fragilidades e

inconsistências37.

Até o início de 2005, o MDS não tinha acesso à base do Cadastro Único,

até então a CAIXA, como agente operador, disponibilizava apenas relatórios e planilhas

com o quantitativo de cadastros existentes na base nacional. Essa falta de acesso aos

dados representava obstáculo concreto ao exercício, pelo MDS, da gestão do Cadastro

Único, impedindo a avaliação dos dados e a construção de estratégias para sua

melhoria (MDS, 2007, fls. 17). A necessidade de realizar um diagnóstico da qualidade

dos dados da base cadastral e aprimorá-la, sem a qual o Bolsa-Família poderia cair no

descrédito, levou o MDS, em janeiro de 2005, a iniciar o processo de internalização da

base o Cadastro Único.

De posse da base de dados, e após um detalhado cruzamento das

informações do Cadastro Único, o MDS verificou que não era vantajoso descartar todas

as informações constantes na base de dados, já que as informações registradas

poderiam ser validadas pelos municípios a partir de estratégias a serem definidas pelo

ministério. Adotaram-se vários procedimentos para verificar a fidedignidade das

informações, tendo sido identificadas várias inconsistências. Um dos procedimentos,

que já havia sido sugerido pelo TCU em 2003, relacionou-se ao batimento dos dados

do Cadastro com aqueles advindos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) -

base de dados gerenciada pelos Ministério do Trabalho e emprego (MTE), que contém

todas as informações, fornecidas pelos empregadores, das pessoas que possuem

vínculo formal de trabalho.

Em 2005, antes do início da campanha de atualização cadastral – que

iniciou em 2005 e finalizou em março de 2006 - a situação existente apontava para a

inexistência de um processo de manutenção das informações do Cadastro Único pelos

municípios. Em janeiro de 2005 havia cerca de 490 municípios com menos de 50% das

metas de famílias pobres incluídas no sistema e 1.219 que não haviam realizado

                                                
37 Acórdão TCU 240/2003-Plenário.
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nenhum tipo de atualização na base de dados nacional entre os meses de julho/2004 e

março/2005.

Os achados encontrados nos cruzamentos efetuados pelo MDS foram

encaminhados aos municípios com a finalidade de apoiá-los na quantificação e na

identificação das inconsistências de seus respectivos cadastros. Um dos resultados

dessa iniciativa foi revelar aos municípios que a União possuía formas de verificar a

fidedignidade dos cadastros por eles efetuados. A parceria pôde até mesmo ter levado,

em alguns casos, a coibir a entrada proposital de dados incorretos no sistema.

Mas como requerer dos municípios esforços de tão grande magnitude,

(era necessária a atualização, complementação ou inclusão de mais de 13 milhões de

cadastros) sem o aporte financeiro necessário para a consecução dessa empreitada? O

TCU, já na auditoria de 2003, havia identificado tal necessidade entre os municípios

pesquisados. Buscando dotá-los de condições mínimas para a realização da tarefa, o

MDS estabeleceu o repasse de recursos equivalentes a R$ 6,00 por cada cadastro

válido transmitido à base nacional. Na esteira dessa fixação, também foram

estabelecidos o conceito de cadastro válido38 e o aprimoramento das críticas na entrada

de dados no sistema de cadastramento. Os estados também foram chamados a

participar do processo de atualização cadastral, com a previsão de repasse de recursos

financeiros para apoio às atividades desenvolvidas pelos municípios, equivalentes  10%

do valor potencial a ser transferido aos municípios de sua área de abrangência.

Com relação ao próprio sistema de cadastramento, este apresentava

limitações que dificultavam significativamente a sua operação pelos municípios, tais

como: 1) impossibilidade de trabalhar em rede; 2) dificuldades para a identificação e

correção de multiplicidades; 3) não geração de arquivos em formato de texto; 4) não

distinção entre campos zerados e não informados; 4) limitação em relação ao

crescimento da base de dados, tendo em vista que não utilizava nenhum sistema

gerenciador de banco de dados, dentre outros.

                                                
38 Aquele que apresenta todos os campos obrigatórios preenchidos, para todos os membros da família e o registro, ao
menos para o responsável legal pela família, de um documento de emissão controlada nacionalmente (CPF ou Título
de Eleitor).
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As dificuldades, aliadas à baixa estrutura de gestão de grande parte dos

municípios, contribuíram para a existência de graus insatisfatórios de inserção e

atualização cadastral. Tal cenário impôs a necessidade de aprimoramentos no sistema

como também o fornecimento de treinamento aos gestores e técnicos municipais. O

resultados da atualização cadastral foram positivos, passou-se de 31,3% de cadastros

válidos em março de 2005, para 92% em outubro de 2006.

A rotina de Repercussão Automática de Alterações Cadastrais do

Cadastro  Único – processo pelo qual as alterações cadastrais realizados no cadastro

passam a ter impacto automático nos benefícios – passou a ser executada

mensalmente a partir de janeiro de 2006. Tal rotina verifica em que situações uma

alteração cadastral pode resultar em cancelamento ou bloqueio de benefícios

financeiros. A implantação de rotina confirmou a necessidade de permanência e

continuidade das ações de cadastramento e atualização cadastral conduzidas pelos

municípios.

A fim de que as atividades de atualização e inserção cadastral iniciadas

com a campanha fossem incorporadas na cultura dos municípios como atividades

rotineiras, foi construído um março normativo para o repasse mensal de recursos aos

municípios, expresso na Portaria nº 148, de 27 de abril de 2006, e construído um

indicador que respaldasse o repasse desses recursos com base em uma mensuração

objetiva. Tal índice foi denominado de Índice de Gestão Descentralizada (IGD) e

objetiva captar a qualidade do Cadastro e a capacidade de acompanhamento das

condicionalidades. Em abril/2006, primeiro mês de repasse de recursos com base no

IGD, 118 municípios, dos 5.564 existentes, não receberam recursos em função de seu

desempenho estar abaixo do mínimo. Em dezembro/2006, esse número tinha sido

reduzido para 42.

Foram muitos os esforços e avanços destinados a transformar o

Cadastro Único em uma fonte de informações minimamente confiável, mas ainda

restam outras dificuldades a vencer, já identificadas pelo MDS, sobre as quais

passaremos a discorrer:
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• fixação de indicadores que possibilitem mensurar a pobreza para além do critério

de insuficiência de renda, medir o grau de focalização em nível municipal e

apontar para possíveis discrepâncias relacionadas à sub-declaração de renda

por parte das famílias cadastradas39. Com relação à sub-declaração de renda,

registre-se que a informalidade no mercado de trabalho brasileiro é significativa

(52,4% da população ocupada), o que impossibilita o batimento das informações,

com outras base de dados, como a RAIS. A construção dos indicadores e as

visitas domiciliares são instrumentos que possibilitarão a diminuição de desvios

quanto à focalização do programa;

• aprimoramento dos instrumentos e processos de coleta de dados, de forma a

maximizar a fidedignidade e qualidade dos dados (revisão do formulário de

coleta40; elaboração de material instrucional e capacitação para coleta de dados;

elaboração de “mapas de pobreza”) etc;

• melhoria no sistema de entrada e manutenção de dados, não obstantes as

melhorias já implementadas, com a implementação de funcionalidades que

agilizem o processo extração e importação de dados, dentre outros;

• permanência e continuidade das ações de qualificação do Cadastro Único. O

Decreto nº 6.135/2007 prevê a necessidade de atualização ou revalidação dos

dados cadastrais após dois anos contados a partir da última atualização.

Contudo a observância do dispositivo dependerá substancialmente da

continuidade da colaboração dos estados e, principalmente, dos municípios,

tendo em vista que não existem penalidades previstas caso a atualização ou

revalidação não ocorra no período especificado, razão pela qual torna-se

fundamental a continuidade da mobilização do governo federal, no sentido de

identificar as necessidades e fragilidades dos municípios e estados e oferecer-

lhes o instrumental necessário para vencê-las.

                                                
39 O MDS, em parceira com o IPEA estudam a adoção do Índice de Desenvolvimento da Família (IDF) e o Preditor
de Renda do Cadastro Único (Preditor.
40 O MDS lançou consulta pública aos municípios, em 10 jul. 2007, sobre o novo formulário para cadastramento
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• conscientização por parte dos estados, municípios e entre os órgãos da União do

grande potencial do Cadastro de identificar e localizar as famílias pobres e,

assim, viabilizar o planejamento de políticas públicas dos governos de forma

coordenada. Nesse sentido, o Decreto nº 6.135;2007 determinou a utilização

obrigatória do Cadastro Único para seleção de beneficiários e integração de

programas sociais do Governo Federal voltados para o atendimento das famílias

de baixa renda. Resta, contudo, acompanhar se tal obrigatoriedade será de fato

observada pelos órgãos do Governo Federal.

Apesar de boa parte das atenções estarem centradas no Bolsa-Família,

as janelas de oportunidades que se abrem com a existência do Cadastro Único são

grandes. Com ele a integração das políticas públicas centradas na parcela da

população mais carente torna-se uma realidade indiscutivelmente possível. Apesar

disso, foram poucas as integrações ocorridas no ano de 2006. Podem-se destacar

como integrações ocorridas ou em processo de discussão (MDS, 2006) as parcerias

com o Ministério de Minas e Energia (MME) para a melhoria da identificação dos

beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, com o Ministério do Trabalho e

Emprego (MTE) para o cadastramento das pessoas resgatadas de condições análogas

à de escravo, e com o Ministério das Cidades, para a utilização do Cadastro Único por

programas habitacionais voltados para a população de baixa renda.

Não obstante o pontencial do Cadastro Único para orientar a condução

das políticas públicas voltadas para a população carente, podemos afirmar que ele

também se constitui no “calcanhar de Aquiles”, ou ponto vulnerável, dos entes

federados. A falta de avaliações e atualizações periódicas das informações cadastrais

fatalmente prejudicarão a focalização dos programas, o que o descredenciará como

instrumento confiável para planejamento e acompanhamento de políticas públicas. A

edição do Decreto nº 6.135 é bastante recente, 26 de junho de 2007, resta-nos

acompanhar como sua implementação será conduzida bem como os resultados

alcançados.



- 55 -

6.4. Focalização ou Universalização?

Programas de transferência de renda de caráter universal têm sido

colocados como alternativas ao programa Bolsa Família. Tais programas têm por

princípio a concessão de um benefício monetário a todos os cidadãos de um

determinado País. No Brasil tal princípio tomou corpo, em 8 de janeiro de 2004, quando

foi sancionada a Lei nº 10.835, que institui a renda básica de cidadania, a qual se

constitui no direito de todos os brasileiros residentes no País e estrangeiros residentes

há pelo menos 5 (cinco) anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica,

receberem, anualmente, um benefício monetário.

Muito se tem falado sobre os efeitos da renda básica universal na

redução da pobreza. Podemos, correndo o risco da crítica por uma simplificação

grosseira, assim resumir  os principais argumentos para adoção de um programa de tal

envergadura: a) alto impacto na redução da pobreza, e por conseqüência, na

redistribuição da renda, b) simplicidade na sua operacionalização, o que afasta custos

para seleção do público beneficiário, para fiscalização, para conscientização da

população quanto ao direito ao recebimento do benefício etc.

Comparando-se o programa Bolsa-Família com os princípios da renda

básica universal, não é difícil admitir que um programa focalizado, como o Bolsa-

Família, implica a multiplicação de controles a fim de que o mesmo atinja os objetivos

desejados. Tais controles, por sua vez, elevam os custos administrativos o que acaba

por desviar recursos de outras atividades. Contudo, segundo argumentam Soares et al

(2007), ao fazerem um exercício relacionado à  previsão dos custos de focalização do

Bolsa Família, tais custos poderiam chegar a 10% do montante gastos com Bolsa

Família (em torno de R$ 860 milhões), o que não o tornaria proibitivo. Em 2006 foi gasto

pelo Governo Federal o montante de R$ 591 milhões com os sistemas para

identificação e seleção do público alvo, como também com os serviços de concessão,

manutenção, pagamento e cessação dos benefícios.

No que se refere a uma maior probabilidade de ocorrência de fraudes

em um programa focalizado como o Bolsa Família, devemos recorrer à máxima

salomônica que diz: “Não há nada de novo debaixo do sol”. Adam Smith (1723-1790),
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ao discorrer sobre as Leis de Amparo aos Pobres, observou que a exigência de

diversas condições para que o indivíduo pudesse permanecer sob os cuidados de uma

paróquia abriam as portas para a ocorrência de fraudes (Suplicy, 2002). A história nos

ensina que nenhum programa está isento de artifícios engendrados pelo homem para

valer-se de benefícios a ele não devidos. Resta conhecer, contudo, o grau dos desvios

do Bolsa Família. Pelo menos no quesito focalização, como se analisou no tópico

anterior, grande parte dos gastos com o Bolsa Família são destinados à parcela mais

pobre da população.

No que se refere ao impacto financeiro dos programas de renda

universal, para Medeiros et al (2007) estender o Bolsa Família a todas as famílias

brasileiras (o quádruplo das atuais beneficiárias do Bolsa Família), mantidos os

recursos orçamentários atuais, significaria diminuir o valor médio da bolsa de R$ 60,00

para R$ 15,00 mensais. Se o programa fosse mantido focalizado, e em um cenário

bastante generoso, também fosse possível triplicar o seu orçamento as transferências

aos mais pobres saltariam de R$ 60,00 para R$ 180,00. Se triplicado o orçamento do

programa, mas estendido a todo as famílias brasileiras, os valores transferidos seriam

na ordem de R$ 49,50, já acrescidos as economias com os custos de seleção.

Utilizando-se o mesmo raciocínio, para que não houvesse redução no valor da bolsa

paga aos mais pobres, os gastos com o programa deveriam ser na ordem de R$ 32

bilhões, ainda assim, apesar do aumento significativo dos dispêndios, os mais pobres

não desfrutariam de quaisquer vantagens financeiras advindas da mudança no

programa.

Eduardo Suplicy defende uma regra de transição dos programas de

transferência direta de renda, inclusive o Bolsa-Família, em direção à política de renda

de cidadania. Ele advoga a concessão de um benefício individual de cerca de R$ 40,00.

De acordo com estimativas do próprio Senador, o impacto anual seria de R$ 88,8

bilhões.41 O número não é nem um pouco modesto, representa o dobro do gasto com

                                                
41 Resultado dos R$ 40,00 multiplicados por 185 milhões de brasileiros, por sua vez multiplicados pelos 12 meses do
ano.
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saúde42 em 2006 (R$ 44 bilhões) e quase o quádruplo dos gastos com educação43 (R$

23,9 bilhões), efetuados pelo governo federal.

Para além das discussões teóricas sobre moral, justiça, equidade, a

adoção da renda básica de cidadania esbarra em uma limitação concreta, recursos

para financiá-la, talvez seja essa uma das razões pela qual a Lei nº 10.835 não foi

efetivamente implantada no Brasil. Segundo Abrahão et al (2006, p. 8)

O escopo e a escala de cobertura dos bens e serviços sociais que podem ser
ofertados pelo Estado mediante políticas sociais estão diretamente relacionados
às condições econômicas estruturais, bem como conjunturais, que determinam a
disponibilidade de recursos, e ainda ao arranjo político de uma sociedade, pois é
justamente a tensão entre o arranjo político e a escassez de recursos que define
opções de ação, direção e cobertura financeira às ações sociais do Estado, as
quais resultam no Gasto Público Social (GPS).

Soma-se a isso o fato de que as deficiências na qualidade da educação

e saúde demandam, como já descrito anteriormente, maiores recursos financeiros.

Tome-se também como exemplo os gastos na área de assistência social alocados no

Fundo Nacional de Assistência Social, que, por sua natureza, têm potencial para

articular-se com programas de transferência de renda, mormente por meio dos Centros

de Referência de Assistência Social-CRAS44, de modo a permitir um maior

acompanhamento do público mais vulnerável. Pelo gráfico seguinte, percebe-se que

tais gastos nos últimos anos têm apresentado evolução bastante tímida em percentual

do PIB.

Tabela 8 - Evolução dos gastos discricionários* do Fundo Nacional de Assistência Social

Em milhões

Ano R$ % PIB

2003 735,28 0,043%

2004 840,29 0,043%

2005 921,61 0,043%

2006 1.014,21 0,044%
Fonte: SIAFI/PRODASEN
Elaboração Própria
*Exclui os gastos com  o BPC e a renda mensal vitalícia, bem como gastos que foram
transferidos para outras unidades orçametárias, caso de grande parte do pagamento
de bolsa a crianças e adolescentes em situação de trabalho

                                                
42 Apenas os gastos liquidados pelo órgão Ministério da Saúde (Órgão 36000).
43 Apenas os gastos liquidados pelo órgão Ministério da Educação (Órgão 26000)
44 Os CRAS são espaços físicos no qual são desenvolvidos ações e serviços básicos continuados para famílias em
situação de vulnerabilidade social
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7. VALOR DO BENEFÍCIO

7.1. A sustentabilidade do Bolsa Família no tempo

O Bolsa-Família têm sido visto mais como uma política de governo do

que uma política de estado, e a arcabouço legal que o sustenta permite tais afirmações.

Tome-se como exemplo a própria concessão do benefício, que está limitada à

disponibilidade orçamentária e financeira45. A prioridade que foi dada à expansão do

benefício pelo Governo atual, expressa na evolução anual do quantitativo de famílias

atendidas, foi visível. Tal evolução não seria possível se o programa não houvesse sido

eleito prioridade governamental.

O reajuste do valor do benefício bem como da linha de pobreza que

definem o público alvo do programa dependem de iniciativa do Poder Executivo. O §6o

do art. 2º da Lei 10.836/2004 estabelece que os valores dos benefícios e os valores

referenciais para caracterização de situação de pobreza ou extrema pobreza de que

tratam os §§ 2o e 3o poderão ser majorados pelo Poder Executivo, em razão da

dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema. Desde a

instituição do Bolsa Família não ocorreu qualquer reajuste nos valores dos benefícios.

Considerado o Índice Nacional de Preço ao Consumidor-INPC, para que o valor da

bolsa mantivesse o mesmo valor de compra ao final de 2003, quando da sua instituição,

seria necessário um reajuste de cerca de 16%. A possibilidade de corrosão pela

inflação do valor real do benefício, devido à simples inércia do governo, é real.

Certamente a redução do poder de compra reduz o impacto do programa na combate à

desigualdade e à pobreza.46.

                                                
45 Lei 10.836, art. 6° Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários do
Programa Bolsa Família com as dotações orçamentárias existentes.
46 Em 04.07.2007, época do fechamento deste trabalho, constava no site do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome a seguinte notícia : O Governo Federal corrigiu os valores dos benefícios do Bolsa Família em
18,25%, com base na variação do INPC entre outubro de 2003 – quando o programa foi criado – e maio de 2007.
Com a recomposição do benefício, o menor valor passa de R$ 15,00 para R$ 18,00 e o máximo de R$ 95,00 para R$
112,00, a partir de agosto. O valor médio nacional que hoje é de R$ 62,00 será de R$ 72,00. A medida será
implementada por decreto do presidente Lula a ser publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias
(http://www.mds.gov.br/noticias/governo-reajusta-os-beneficios-do-bolsa-familia).
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8. CONCLUSÃO

Este trabalho teve por objetivo, com base em pesquisa bibliográfica,

analisar alguns aspectos presentes no Bolsa Família a fim de compreender como esses

aspectos estão sendo operacionalizados para o alcance do objetivo do programa, que é

a melhoria das condições socieconômicas das famílias. Para isso foram analisados: a)

as condicionalidades previstas no programa, seu acompanhamento e possíveis

resultados; b) a focalização do Bolsa Família e; c)  a política de reajuste do valor do

benefício.

No que se refere às condicionalidades, o avanço no seu controle foi

notável, principalmente na área de educação. Contudo diversos números e estudos nos

levam a questionar se, de fato, a exigência das condicionalidades realmente contribui

para a melhoria das condições socieconômicas das famílias. As melhorias dos

indicadores nutricionais das famílias beneficiárias não nos permitem afirmar se são

conseqüência do simples incremento da renda ou de um maior acompanhamento na

área de saúde. Na área de educação, a taxa de evasão escolar pode até ser menor nas

famílias que recebem o Bolsa-Família, mas a taxa de progressão escolar chega a ser

negativa. Sendo assim, a exigência das condicionalidades teria realmente a capacidade

de romper com a miséria intergeracional gerada pela deficiência na educação?

Acreditamos que não.

No que refere à focalização do programa, percebe-se que este tem

conseguido alcançar grande parte da população em situação de pobreza. Deve-se

admitir, porém, que o vazamento do programa – destinação de recursos a pessoas

alheias ao público alvo – não é desprezível, cerca de 21%, mas comparando-se os

programas de transferência de renda brasileiros com programas considerados exitosos

em países vizinhos, o alcance de resultados quanto ao aspecto focalização são muito

parecidos.
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Com relação ao Cadastro Único, instrumento fundamental para a boa

focalização do programa, as estratégias para torná-lo fonte de informações confiáveis

foram diversas e os resultados positivos também foram visíveis. Os esforços de

articulação com estados e, principalmente, com municípios demonstraram ser possível

a cooperação entre os vários entes federativos. Entretanto o cadastramento e a

atualização são ações dinâmicas no tempo, que prescindem de acompanhamento

periódico. Apesar de boa parte das atenções estarem centradas no Bolsa-Família, as

janelas de oportunidades que se abrem com a existência do Cadastro Único são

grandes. Com ele a integração das políticas públicas centradas na parcela da

população mais carente torna-se uma realidade indiscutivelmente possível, basta

vontade para isso.

Com relação à transformação ou substituição do Bolsa Família por um

programa de transferência de renda universal e incondicional parece-nos que as

barreiras financeiras que se opõe a um programa de transferência de renda universal e

incondicional são concretas, talvez essa seja uma das razões pelas quais a Lei nº

10.835/2004, que instituiu a renda básica da cidadania, não foi efetivamente

implementada no Brasil. Contribui ainda para reforçar as barreiras, a demanda por

maiores recursos na área de saúde e educação, dentre outras.

Alguns aspectos presentes na Lei do Bolsa Família, como condicionar o

atendimento à disponibilidade orçamentária e financeira, como também a inexistência

de regras claras quanto ao reajuste do benefício e das linhas de pobreza, podem

qualificá-lo mais como política de governo do que como política de estado. Tais

aspectos podem gerar a dificuldade da manutenção do programa, com resultados

significados, ao longo do tempo. Também é perceptível que a legislação atual, no que

se refere à renda para perda do benefício, expressa nas linhas de pobreza, se opõem a

um dos objetivos originais do programa: a geração de oportunidades para emancipação

das famílias.

Conclui-se, em suma, no que se refere aos aspectos condicionalidades

e focalização, que a qualidade e a forma de sua operacionalização foram positivas.

Deve ser melhor pensada, contudo, a necessidade de exigência das condicionalidades
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dissociada de maiores investimentos por parte do poder público nas áreas de saúde e

educação, como também serem definidos critérios mais objetivos para reajuste do valor

do beneficio e das linhas de pobreza.
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