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Avaliações são ferramentas estratégicas em 
todas as etapas do ciclo de políticas públicas, 
desde o diagnóstico do problema que se busca 
solucionar, passando pela identificação do pú-
blico-alvo, desenho e implementação da inicia-
tiva, até a análise dos resultados e do impacto 
da política. 

Nos últimos anos, a Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação (SAGI/MDS) tem reali-
zado sistematicamente estudos sobre as diver-
sas fases do ciclo de políticas públicas. Den-
tre os vários exemplos, vale citar a avaliação 
de implementação do microcrédito produtivo 
orientado – política que ganhou força com a 
criação do Plano Progredir. Nesta edição, são 
apresentados os primeiros resultados da par-
ceria entre o Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS) e o Banco Central do Brasil para a 
elaboração de estudos a partir de cruzamentos 
inéditos da base de dados do Cadastro Único 
com o Sistema de Informações de Crédito do 
Banco Central. Os primeiros resultados eviden-
ciam que as famílias incluídas no Cadastro Úni-
co representam 39% das operações de micro-
crédito no Brasil, concentradas em sua quase 
totalidade na região Nordeste.

Sob outra perspectiva, observando a premissa 
de isenção e transparência dos resultados das 
avaliações produzidas, o segundo artigo desta 
edição descreve a experiência do MDS com a 
realização de oficinas devolutivas dos resul-
tados da pesquisa sobre os efeitos do Bolsa 
Família entre povos indígenas. Embora tenha 

sido concluída em maio de 2014, a pesquisa 
foi publicada apenas em novembro de 2016, 
e as ações devolutivas nas sete Terras Indíge-
nas pesquisadas ocorreram na sequência. Vale 
destacar o sentimento externado por muitos 
indígenas nesse processo, de serem respei-
tados e considerados pelo poder público, que 
cumpriu o compromisso assumido no início do 
projeto, ainda em 2013, de retornar a cada co-
munidade estudada para apresentar os resulta-
dos da pesquisa. 

A SAGI também incentiva o desenvolvimento 
de estudos prospectivos, que trazem um olhar 
inovador sobre questões de grande importân-
cia para as políticas públicas. No terceiro arti-
go, pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas 
propõem um Índice de Preços ao Consumidor 
para famílias de baixa renda no perfil do Ca-
dastro Único. Os resultados apresentados são 
insumos valiosos para medir o impacto da in-
flação no custo de vida dos mais pobres, evi-
denciando a vulnerabilidade das famílias de 
baixa renda às flutuações dos preços dos ali-
mentos e das tarifas de serviços públicos.

Desse modo, temas variados como microcrédi-
to produtivo orientado, oficinas devolutivas para 
comunidades indígenas e índice de preços para 
as famílias de baixa renda foram selecionados 
para compor o 32º volume do Caderno de Estu-
dos. São textos inovadores, que dialogam com 
os desafios atuais das políticas sociais, com ex-
tremo rigor metodológico, refletindo assim prin-
cípios basilares do trabalho da SAGI.

Vinícius Botelho 
Secretário de Avaliação  
e Gestão da Informação 
Novembro/2018
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Apresentação
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O Caderno de Estudos chega à sua 32ª edição 
reunindo artigos sobre diferentes aspectos 
de políticas públicas. Fruto de parceria entre 
o Banco Central e a SAGI, o primeiro capítu-
lo versa sobre microcrédito para pessoas de 
baixa renda. O estudo realizado mostra que 
tomar crédito já é uma realidade para esse 
público: 24% dos beneficiários do Bolsa Fa-
mília tinham alguma modalidade de crédito 
ativa em 2017. 

O segundo artigo aborda a experiência com 
ações devolutivas dos resultados da pesquisa 
sobre os efeitos do Programa Bolsa Família nas 
populações indígenas. São discutidos os bene-
fícios de uma iniciativa desta natureza e a im-
portância de um enfoque étnico na condução 
de políticas voltadas a comunidades específi-
cas. Realizadas em todas as sete Terras Indí-
genas pesquisadas, as devolutivas mostraram 

respeito por esta população, que diversas vezes 
é tratada às margens das políticas públicas.

A proposta de um Índice de Preços ao Consu-
midor para famílias de baixa renda é o tema do 
terceiro capítulo, elaborado por pesquisadores 
da Fundação Getúlio Vargas. Este novo índice 
reflete a evolução do poder de compra das fa-
mílias mais pobres, possibilitando estimar a 
inflação de janeiro de 2009 a agosto de 2018 
para essa camada da população.

A cada ano, o Caderno de Estudos tem amplia-
do sua abrangência, incluindo temas pouco dis-
cutidos e buscando abordagens inovadoras na 
área de políticas sociais. A expectativa é que 
esta edição contribua para a construção de 
iniciativas cada vez mais aderentes às necessi-
dades da sociedade brasileira, por meio de um 
debate transparente e plural. 

Boa leitura!
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TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

CADASTRO ÚNICO

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Pesquisa de Qualidade do Cadastro Único para  
Programas Sociais do Governo Federal

Microdados desidentificados da Pesquisa de 
Qualidade do Cadastro Único   2015 a 

2016https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_execu-
tivo/pdf/relatorio_206.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/docu-
mentos/microdado/microdado_0206.rar

Base amostral desidentificada do Cadastro Único

Base amostral desidentificada do Cadastro 
Único com marcação do PBF - dez/2017

2017https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amos-
tra_cad_201712.zip&t=microdado

Base amostral desidentificada do Cadastro 
Único com marcação do PBF - dez/2016  

2016https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amos-
tra_cad_201612.zip&t=microdado

Base amostral desidentificada do Cadastro 
Único com marcação do PBF - dez/2015  

2015https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amos-
tra_cad_201512.zip&t=microdado

Base amostral desidentificada do Cadastro 
Único com marcação do PBF - dez/2014  

2014https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amos-
tra_cad_201412.zip&t=microdado

Base amostral desidentificada do Cadastro 
Único - dez/2013  

2013https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amos-
tra_cad_201312.zip&t=microdado

Base amostral desidentificada do Cadastro 
Único - dez/2012  

2012https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amos-
tra_cad_201212.zip&t=microdado

Caderno de Estudos - 32.indd   12 12/11/2018   09:30



13

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Avaliação da evolução temporal do estado nutricional das 
crianças de 0 a 5 anos beneficiárias do Programa Bolsa 
Família acompanhadas nas condicionalidades de saúde

Estado nutricional de crianças de 0 a 5 anos 
beneficiárias do PBF   2013 a 

2014
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_execu-
tivo/pdf/sumario_138.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/pdf/Microdado_CAD_SISVAN.rar

Perfil das famílias que sofreram repercurssões sobre o 
benefício do PBF em decorrência do processso de revisão 
cadastral

Perfil de famílias com repercussões sobre  
benefício pelo processo de revisão cadastral   2012 a 

2014
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_execu-
tivo/pdf/sumario_143.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/pdf/microdado_143.rar

Pesquisa de avaliação de impacto do Programa Bolsa 
Família - segunda rodada

Dados longitudinais da pesquisa de avaliação 
do Programa Bolsa Família, 1ª e 2ª rodadas  

2009 a 
2012

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
C13%20n17%20-%20PESQUISA%20DE%20AVALIACAO%20
DE%20IMPACTO%20DO%20PROGRAMA%20BOLSA%20FAMI-
LIA_SEGUNDA%20RODADA%20(AIBF%20II).pdf

Pesquisa de avaliação de impacto do Programa Bolsa 
Família - primeira rodada

2004 a 
2007http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/

Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Impacto%20do%20Progra-
ma%20Bolsa%20Fam%C3%ADlia.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/microdados1309/aibf.php

Suplemento especial sobre acesso a transferência de 
renda de programas sociais da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 2006 (PNAD/2006)

Suplemento sobre transferência de renda na 
PNAD 2006   2006 a 

2008
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
S25%20-%20IBGE%20tranferencia%20de%20renda.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publi-
cacoes/renda.zip

Pesquisa domiciliar com os beneficiários do Programa 
Bolsa Família

Pesquisa domiciliar com os beneficiários do 
Programa  

2005http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
S02%20-%20Pesquisa%20domiciliar%20com%20os%20benefi-
ciarios%20do%20programa%20bolsa%20familia.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/
Publicacoes/Pesquisa%20domiciliar%20com%20
os%20benefici%C3%A1rios%20do%20Programa%20
Bolsa%20Fam%C3%ADlia.rar

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
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TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Pesquisa de avaliação de impacto do Benefício de Presta-
ção Continuada - linha de base

Impacto BPC - linha de base  

2008 a 
2010http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/

Pesquisa%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Impac-
to%20do%20Benef%C3%ADcio%20de%20Presta%C3%A7%-
C3%A3o%20Continuada%20Linha%20de%20base.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/pdf/microdado_51.rar

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA DE 

DADOS

Pesquisa de avaliação quantitativa do Programa de Erra-
dicação do Trabalho Infantil

Avaliação PETI  

2008 a 2010
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Pes-
quisa(PETI).pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_16.rar

Suplemento especial sobre aspectos complementares do 
trabalho infantil da Pesquisa Nacional por Amostras de 
Domicílios 2006 (PNAD/2006)

PNAD 2006 - Suplemento sobre Trabalho 
Infantil   

2006 a 2008
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
S31%20-%20IBGE%20trabalho%20infantil.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publi-
cacoes/trabinf.zip

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
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SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(SUAS) E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS

CENSO SUAS

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Censo SUAS 2016 Censo SUAS 2016
2016https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/publicacao_eletronica/

muse/Censo2016/index.html
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/do-
cumentos/microdado/microdado_85.zip

Censo SUAS 2015   Censo SUAS 2015  

2015https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/publicacao_eletronica/
muse/Censo2015/

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/pdf/microdados_2015.zip

Censo SUAS 2014 Censo SUAS 2014  

2014https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/
Censo%20SUAS%202014_Versao_atualizada.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/pdf/microdados_2014.zip

Censo SUAS 2013 Censo SUAS 2013  

2013https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Cen-
soSUAS_2013_completo.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/pdf/microdado_137.rar

Censo SUAS 2012 Censo SUAS 2012  

2012https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/cen-
so/CensoSUAS_2012_final.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/pdf/microdado_134.rar

Censo SUAS 2011 Censo SUAS 2011  

2011https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Censo%20Suas%202011_Final.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/pdf/microdado_130.rar

Censo SUAS 2010 Censo SUAS 2010  

2010https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Cen-
soSUAS_2010.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publi-
cacoes/microdado%202010.zip
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TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

PESQUISA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS MUNICIPAIS - MUNIC

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Suplemento especial da assistência social na Pesquisa de 
Informações Básica Municipais de 2013 (MUNIC/13)

Suplemento da assistência social na MUNIC/13  
2013 a 
2014https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_execu-

tivo/pdf/sumario_140.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_140.zip

Suplemento especial da assistência social na Pesquisa de 
Informações Básica Municipais de 2009 (MUNIC/09)

Suplemento da assistência social  
na MUNIC/09  

2008 a 
2010http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/

S42%20-%20IBGE%20munic_as2009.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/
Publicacoes/Suplemento%20especial%20da%20as-
sist%C3%AAncia%20social%20na%20Pesquisa%20
de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20B%C3%A1si-
ca%20Municipais%20de%202009%20(MUNIC09).rar

Suplemento especial da assistência social na Pesquisa de 
Informações Básica Municipais de 2005 (MUNIC/05)  

Suplemento especial da assistência social na 
Pesquisa de Informações Básica Municipais de 
2005 (MUNIC/05)  

2005 a 
2006

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
S41%20-%20IBGE%20MUNIC%20assistencia_social2005.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/
Publicacoes/Suplemento%20especial%20da%20as-
sist%C3%AAncia%20social%20na%20Pesquisa%20
de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20B%C3%A1si-
ca%20Municipais%20de%202005%20(MUNIC05).rar

PESQUISA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS ESTADUAIS - ESTADIC

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Pesquisa de Informações Básicas Estaduais - ESTADIC 
2014 e da Pesquisa de Informações Básicas Municipais - 
MUNIC 2014

Pesquisa de Informações Básicas Estaduais - 
ESTADIC 2014   2014 a 

2015
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_execu-
tivo/pdf/sumario_151.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/pdf/microdado_151.rar

Perfil dos Estados Brasileiros - ESTADIC 2012 Perfil dos Estados Brasileiros - ESTADIC 2012  

2012http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Sum%C3%A1rio%20ESTADIC-2012.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publi-
cacoes/bases_ESTADIC_2012

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(SUAS) E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS
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SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(SUAS) E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS

PESQUISAS

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Pesquisa de Entidades de Assistência Social Privadas 
Sem Fins Lucrativos (PEAS) - 2014 - 2015

PEAS  
2014 a 
2015https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_execu-

tivo/pdf/sumario_152.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_152.rar

Pesquisa de Acompanhamento de programas e ações em 
Políticas de Desenvolvimento Social -  PADS

Programas sociais e atuação do MDS  
2012 a 
2014https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_execu-

tivo/pdf/sumario_145.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_145.rar

Estudos sobre os Centros de Convivência de Idosos  
Financiados pelo Fundo Nacional de Assistência Social

Centros de Convivência de Idosos - 2011  

2010 a 
2011

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Estudos%20sobre%20os%20Centros%20de%20Conviv%C3%A-
Ancia%20de%20Idosos%20Financiados%20pelo%20Fundo%20
Nacional%20de%20Assist%C3%AAncia%20Social.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_5.rar

Pesquisa quantitativa de avaliação da implementação do 
Projovem Adolescente - serviço socioeducativo

Pesquisa Projovem  

2010 a 
2011

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Pesqui-
sa%20quantitativa%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20
implementa%C3%A7%C3%A3o%20do%20PROJOVEM%20Adoles-
cente%20Servi%C3%A7o%20Socioeducativo_mar2011.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_91.rar

Avaliação do impacto dos programas sociais administra-
dos pelo MDS no Vale do Jequitinhonha - MG

Avaliação de Programas do  
Vale do Jequitinhonha  

2008 a 
2009

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/4%20
Sum%C3%A1rio%20Executivo%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20
do%20Impacto%20dos%20Programas%20Sociais%20Administra-
dos%20pelo%20MDS%20no%20Vale%20do%20Jequitinhonha.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_14.rar

Estudos quali-quantitativos sobre o Programa de Aten-
ção Integral à Família

PAIF - 2009  
2008 a 
2009http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Estu-

dos%20Quantitativos%20e%20Qualitativos%20sobre%20o%20
PAIF_nov2009.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_55.rar
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TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PESQUISAS

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Avaliação da situação de segurança alimentar e nutri-
cional de famílias inscritas no CadÚnico com crianças 
menores de cinco anos de idade, residentes no semiárido 
- SAN semiárido

Situação de SAN de famílias com crianças 
menores de 5 anos no semiárido   2012 a 

2013
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_execu-
tivo/pdf/sumario_142.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_142.rar

Pesquisa de Avaliação da Situação de Segurança Alimen-
tar e Nutricional em Comunidades Quilombolas Tituladas

Situação de SAN em comunidades quilombolas  
2011 a 
2013https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_execu-

tivo/pdf/sumario_135.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_135.rar

Pesquisa de Avaliação de Impacto do Programa P1+2 – 
Linha de Base

Cisternas  

2012http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Pes-
quisa%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Impacto%20
do%20Programa%20P1+2%20Linha%20Base.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_31.rar

Avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos  
modalidade Leite e das famílias dos beneficiários  
consumidores do leite

Avaliação do PAA - Leite  

2010 a 
2011

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Programa%20de%20Aqui-
si%C3%A7%C3%A3o%20de%20Alimentos%20modalidade%20
leite%20(PAA-leite)%20e%20das%20fam%C3%ADlias%20do-
s%20benefici%C3%A1rios%20consumidores%20do%20leite.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_2.rar

Pesquisa de avaliação do Programa Banco de Alimentos - 
segunda avaliação

Avaliação do Programa Banco de Alimentos - 
segunda avaliação  

2010 a 
2011http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/

Pesquisa%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Progra-
ma%20Banco%20de%20Alimentos2011.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_6.rar

Avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos -  
Modalidade Leite

Beneficiários do PAA - Leite  

2009
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Pesquisa%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Progra-
ma%20de%20Aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Alimentos%20
%E2%80%93%20modalidade%20leite%20(PAA%20%E2%80%-
93%20leite).pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_12.rar

Chamada Nutricional Quilombola, 2006 Chamada nutricional quilombola  

2006 a 
2007http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Cha-

mada%20Nutricional%20Quilombola,%202006.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Pu-
blicacoes/Chamada%20Nutricional%20Quilombo-
la%202006.rar
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Estimativas para a prevalência de desnutrição infantil 
nos 1.133 municípios do semiárido brasileiro a partir de 
modelo preditivo com base na Chamada Nutricional.

Prevalência da desnutrição infantil  

2006 a 
2007http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/

Estimativa%20para%20preval%C3%AAncia%20de%20desnutri%-
C3%A7%C3%A3o%20infantil%20nos%201%20133%20munic%-
C3%ADpios%20do%20Semi%C3%A1rido%20brasileiro.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publi-
cacoes/29.zip

Avaliação do Programa Cozinhas Comunitárias -  
primeira avaliação

Cozinhas Comunitárias - Primeira Avaliação  

2006http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Pesquisa%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Progra-
ma%20Cozinhas%20Comunit%C3%A1rias2006-1.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publi-
cacoes/22.zip

 Avaliação do Projeto Hortas Comunitárias Hortas Comunitárias  

2006http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Ava-
lia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Projeto%20Hortas%20Comuni-
t%C3%A1rias.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publi-
cacoes/32.zip

Avaliação dos impactos do Programa de Aquisição de 
Alimentos nas regiões Sul e Nordeste

Impactos do PAA nas regiões Sul e Nordeste  

2005 a 
2006

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Estudo%20do%20impacto%20do%20PAA%20sobre%20os%20
arranjos%20econ%C3%B4micos%20locais%20nas%20regi%-
C3%B5es%20Nosrdeste%20e%20Sul%20do%20Brasil.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_59.rar

Estudo comparativo das diferentes modalidades do Pro-
grama de Aquisição de Alimentos - Região Nordeste 

Estudo comparativo das diferentes modalida-
des do Programa de Aquisição de Alimentos 
- Região Nordeste  

2005 a 
2006http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Estu-

do%20comparativo%20das%20diferentes%20modalidades%20
do%20PAA-Regiao%20Nordeste.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publi-
cacoes/Estudo%20comparativo%20das%20diferen-
tes%20modalidades%20do%20Programa%20de%20
Aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Alimentos%20
-%20Regi%C3%A3o%20Nordeste.rar

Estudo sobre os beneficiários do PAA leite: produtores e 
consumidores

Beneficiários do PAA - Leite  
2005 a 
2006http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/

Estudo%20sobre%20os%20benefici%C3%A1rios%20do%20PAA-
-Leite.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_60.rar

Chamada Nutricional de crianças menores de cinco anos 
em situação de vulnerabilidade social no semiárido e 
assentamentos rurais do Nordeste

Chamada nutricional de crianças menores de 
cinco anos na região Nordeste  

2005 a 
2006

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Chamada%20Nutricional%20em%20crian%C3%A7as%20
menores%20de%20cinco%20anos%20em%20situa%C3%A7%-
C3%A3o%20de%20vulnerabilidade%20social%20no%20Se-
mi%C3%A1rido%20e%20assentamentos%20rurais%20do%20
Nordeste.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publi-
cacoes/Chamada%20Nutricional%20de%20crian%-
C3%A7as%20menores%20de%20cinco%20anos%20
em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20vulnerabili-
dade%20social%20no%20semi%C3%A1rido%20e%20
assentamentos%20rurais%20do%20Nordeste.rar
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TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS - PNAD

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Suplemento especial sobre segurança alimentar e  
nutricional da Pesquisa Nacional por Amostra de  
Domicílios 2013 - (PNAD/2013)

Suplemento especial sobre segurança  
alimentar e nutricional da PNAD/2013   2013 a 

2014
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_execu-
tivo/pdf/sumario_148.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_148.zip

Suplemento especial sobre segurança alimentar e  
nutricional da Pesquisa Nacional por Amostra de  
Domicílios 2009 (PNAD/2009)

Suplemento especial sobre segurança  
alimentar e nutricional da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 2009 (PNAD/2009)  

2009 a 
2010

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
S53%20-%20IBGE%20pnad%20alimentar.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Pu-
blicacoes/Suplemento%20especial%20sobre%20
seguran%C3%A7a%20alimentar%20e%20nutricio-
nal%20da%20Pesquisa%20Nacional%20por%20
Amostra%20de%20Domic%C3%ADlios%202009%20
(PNAD2009).rar

Suplemento especial sobre segurança alimentar e nutri-
cional da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
2004 (PNAD/2004)

Suplemento especial sobre segurança  
alimentar e nutricional da PNAD/2004   

2004 a 
2006

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
S51%20-%20IBGE%20PNAD%20alimentar2004.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Pu-
blicacoes/Suplemento%20especial%20sobre%20
seguran%C3%A7a%20alimentar%20e%20nutricio-
nal%20da%20Pesquisa%20Nacional%20por%20
Amostra%20de%20Domic%C3%ADlios%202004%20
(PNAD2004).rar
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INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Mediotec: perfil e impressões dos alunos no DF Mediotec no DF
2017 a 
2018https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/lista-s.php?stk=a-

no&i=2018&id=207
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/do-
cumentos/microdado/microdado_207.zip

Suplemento de Inclusão Produtiva da Pesquisa de Infor-
mações Básicas Estaduais - ESTADIC 2014 e da Pesquisa 
de Informações Básicas Municipais - MUNIC 2014

Suplemento de Inclusão Produtiva  
da ESTADIC 2014   2014 a 

2015
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_execu-
tivo/pdf/sumario_150.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_150.rar
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TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

PESQUISAS DE OPINIÃO

PESQUISA ARQUIVO MICRODADOS
COLETA 

DE DADOS

Pesquisa de Opinião: Conhecimento e Avaliação dos 
Programas Sociais do MDS pela população de baixa renda 
– primeira rodada

Conhecimento e Avaliação dos Programas 
Sociais do MDS – primeira rodada  

2010 a 
2011http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/

Sum%C3%A1rio_Executivo_Pesquisa_de_Opini%C3%A3o_Data-
folha_primeira_rodada.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_8.rar

Pesquisa de Opinião: Conhecimento e Avaliação dos Pro-
gramas Sociais do MDS – segunda rodada

Conhecimento e Avaliação dos Programas 
Sociais do MDS – segunda rodada

2011 a 
2011http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/

Sum%C3%A1rio%20Executivo%20Pesquisa%20de%20Opini%-
C3%A3o%20Datafolha%20segunda%20rodada.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_7.rar

Pesquisa de opinião: crise economica mundial e progra-
mas sociais do governo e a campanha de recadastramen-
to dos beneficiários do Bolsa Família

Crise econômica mundial e programas sociais 
- Recadastramento do PBF  

2009http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Pesquisa%20de%20Opini%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20
Crise%20economica%20e%20Campanha%20de%20recadastra-
mento%20-%20terceira%20rodada_2009.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_13.rar

Pesquisa de opinião: desigualdade e  
pobreza na opinião dos brasileiros

Desigualdade e pobreza na opinião  
dos brasileiros  

2007 a 
2008

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/9%20
Sum%C3%A1rio%20executivo%20-Pesquisa%20de%20Opini%-
C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Desigualdade%20Pobre-
za%20e%20Pol%C3%ADticas%20Sociais%20do%20Governo.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/microdado_23.rar
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Resumo

A inclusão financeira das famílias de baixa renda é 
um desafio para o poder público, diante das dificulda-
des de acesso a crédito por parte desta população. O 
microcrédito apresenta-se como opção para superar 
essa barreira: apenas em 2017, 39% das concessões 
de microcrédito foram destinados ao público inscrito 
no Cadastro Único. O presente artigo é fruto de uma 
parceria entre o Ministério do Desenvolvimento So-
cial e o Banco Central do Brasil com vistas à elabo-
ração de estudos a partir de cruzamentos inéditos da 
base de dados do Cadastro Único com o Sistema de 
Informações de Crédito do Banco Central.

Microcrédito para o 
público do Cadastro 
Único: uma análise 
prospectiva  1 

1. Este artigo é fruto de uma parceria entre a SAGI/MDS e o Banco Central 

do Brasil (Departamento de Promoção da Cidadania Financeira e Departa-

mento de Estudos e Pesquisas).
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26 Caderno de Estudos: Desenvolvimento Social em Debate nº 31

Introdução

O acesso a crédito – e a serviços financeiros, de ma-
neira geral – é uma ferramenta importante para a es-
tabilidade financeira pessoal e familiar, segurança em 
relação ao futuro, investimento na formação educa-
cional e profissional, ampliação das capacidades la-
borais e apoio financeiro por meio da liberação de cré-
dito em momentos de necessidade não programada.

Conforme o Relatório de Inclusão Financeira, publi-
cação do Banco Central do Brasil (BCB):

A inclusão financeira plena pode ser entendida como “o 
estado no qual toda a população tenha acesso e faça uso, 
de maneira simples, equilibrada e consciente, de serviços 
financeiros que tragam ganhos de bem-estar ao cidadão, 
de maneira conveniente e por preços acessíveis”.  2 

Uma vez incluídos financeiramente, os cidadãos po-
dem usufruir de vários benefícios do Sistema Finan-
ceiro Nacional (SFN), como oportunidades de forma-
ção de poupança e acesso ao crédito para suavizar o 
consumo ou impulsionar negócios. Os pequenos ne-
gócios, que são importante segmento da economia do 
país, respondem pela maior parte dos clientes e das 
operações de crédito com pessoas jurídicas do SFN.

No entanto, o sistema bancário tradicional ainda en-
contra dificuldades de acolher a população de baixa 
renda, que, em muitos casos, não possui renda for-
mal. Assim, os trabalhadores informais, via de regra, 
não têm acesso a essa rede de serviços. Esse cenário 
é preocupante e foco de atenção por parte da agenda 
pública, uma vez que há 22,3 milhões de famílias de 
baixa renda  3 , o que corresponde a mais de 40% da po-
pulação brasileira. Do total de adultos destas famílias 
que exercem atividades produtivas, 57% são traba-
lhadores por conta própria (bico, autônomo)  4 . Dados 
do Banco Central revelam ainda que, mesmo entre os 
microempreendedores individuais (MEI)  5 , somente 
20,5% possuíam conta em instituição financeira em 
dezembro de 2017  6 ; destes, apenas 8,6% possuíam 
operações de crédito no sistema financeiro.

Uma questão relevante nessa temática é o grau de 
educação financeira dos adultos sobre o funciona-
mento bancário, sobre os direitos e deveres de quem 
acessa esses serviços e sobre o impacto que as de-
cisões podem ter sobre a saúde financeira da famí-
lia. O poder público tem procurado ampliar esse grau 
de conhecimento junto às pessoas incluídas no Ca-
dastro Único  7 , que são historicamente excluídas do 
sistema financeiro. Essas ações buscam aumentar 
o conhecimento sobre a gestão do dinheiro, o consu-
mo consciente, o controle das dívidas, a capacidade 
de poupança e investimento.

Em 2017, o Banco Central do Brasil (BCB) e o Mi-
nistério do Desenvolvimento Social (MDS) firmaram 

parceria para o desenvolvimento de estudos e ações 
de cidadania financeira voltadas para o público de 
baixa renda. Nesse trabalho conjunto, foram levan-
tadas diversas informações sobre a relação do pú-
blico do Cadastro Único com o Sistema Financeiro 
Nacional.

O objetivo deste artigo é apresentar dados sobre o 
uso do crédito, em especial do microcrédito, pela 
população de baixa renda  8 . Este é o segundo de 
uma série: o primeiro artigo, “Medidas para focalizar 
o mercado de microcrédito no Brasil para as famí-
lias de baixa renda”, publicado na edição nº 28 do 
Caderno de Estudos, traçou um panorama da polí-
tica de microcrédito produtivo orientado no Brasil, 
abordando a questão da assimetria de informação 
e apresentando estratégias de incentivo às institui-
ções financeiras para a concessão de recursos à 
população de baixa renda. Retomando esse tema, 
o presente artigo discute as principais modalidades 
de crédito formal que esse público acessa, com o 
intuito de analisar o grau de cobertura e inclusão 
creditícia, além de verificar a representatividade do 
microcrédito em relação às outras modalidades.

Este artigo está dividido em cinco seções, além da 
introdução. Um breve histórico da política de in-
clusão financeira da população de baixa renda é o 
tema da segunda seção. Na sequência, discutimos 
o conceito de crédito e apresentamos as principais 

2. Banco Central do Brasil, 2015, p. 8.

3. Com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e inscritas 
no Cadastro Único em janeiro de 2018.

4. Pessoas com idade entre 18 e 64 anos cadastradas em famílias 
com renda familiar per capita de até ½ salário mínimo com cadastros 
atualizados. Janeiro de 2018, Cadastro Único.

5. Criado pela Lei Complementar nº 128/2008 e alterado pela Lei Com-
plementar nº 139/2011 e pela Lei Complementar nº 155/2016, o MEI é 
o indivíduo que trabalha por conta própria e que se legaliza como pe-
queno empresário, com faturamento de no máximo R$ 81 mil por ano, 
sem participação em outra empresa como sócio ou titular, e com no 
máximo um empregado contratado, que deve receber o salário mínimo 
ou o piso da categoria.

6. Disponível no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco 
Central do Brasil (SGS): <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultar-
valores/telaCvsSelecionarSeries.paint>.

7. O Cadastro Único é um instrumento de identificação e caracteriza-
ção das famílias de baixa renda residentes no Brasil, entendidas como 
aquelas com renda familiar mensal de até ½ salário mínimo por pessoa 
ou 3 salários mínimos de renda total. O Cadastro Único é a porta de 
entrada para mais de 20 programas federais, entre eles o Bolsa Família.

8. Ano de referência: 2017.
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modalidades existentes no Brasil. Na quarta seção, 
realizamos uma análise comparativa entre as prin-
cipais modalidades de crédito tomadas pelo públi-
co do Cadastro Único, pelos beneficiários do Bolsa 
Família e pela população em geral. O microcrédito 
é o foco da quinta seção, com a sistematização de 
dados regionalizados das concessões para famílias 
de baixa renda. Na última seção, trazemos algumas 
considerações finais sobre este trabalho.

Breve histórico

O esforço para inclusão financeira da população de 
baixa renda teve início em 2003 com a edição da Lei 
nº 10.735/2003  9 , que determina o direcionamento de 
parte dos depósitos à vista captados pelas instituições 
financeiras para operações de crédito destinadas à po-
pulação de baixa renda e a microempreendedores.

A regulamentação do microcrédito produtivo orienta-
do, principal política de acesso ao crédito para a popu-
lação de baixa renda, ocorreu em 2005, por meio da Lei 
nº 11.110. São objetivos dessa regulamentação:

1. incentivar a geração de trabalho e renda en-
tre os microempreendedores populares;

2. disponibilizar recursos para o microcrédito 
produtivo orientado; e

3. oferecer apoio técnico às instituições de mi-
crocrédito produtivo orientado.

O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 
Orientado (PNMPO) desenvolve-se fundamental-
mente por meio de uma rede de instituições especia-
lizadas na concessão de crédito com a orientação 
técnica necessária ao desenvolvimento sustentável 
dos empreendimentos financiados, sendo um instru-
mento importante para a inclusão social  10 .

A partir de 2009, com a edição do Decreto nº 7.013  11 , 
foi atribuída ao Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) a competência de incentivar a inserção financeira 
das famílias registradas no Cadastro Único. Essa com-
petência se materializou, entre outras ações, por meio 
de projeto de inclusão bancária  12  que objetiva “promo-
ver a inclusão bancária das famílias pobres e extrema-
mente pobres do Brasil”, cuja ação principal é a abertura 
de conta simplificada para pagamento do Programa 
Bolsa Família (PBF).

Nesses últimos anos, novas mudanças normati-
vas fortaleceram a política de microcrédito junto à 
população mais pobre. Em 2017, foi editada a Re-
solução nº 4.574 do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), com vistas a incentivar o direcionamento 
dos recursos do microcrédito ao público de baixa 
renda. Antes dessa normativa, havia uma lacuna 

na definição deste público para o microcrédito: a 
Resolução nº 4.000 do CMN, que dispunha sobre 
o conceito, fazia referência a uma linha de pobre-
za que nunca foi regulamentada, o que contribuía 
para uma insuficiência nas concessões dos recur-
sos do microcrédito para o público de baixa ren-
da. Alterando a normativa, a Resolução CMN nº 
4.574/2017 definiu que o público de baixa renda 
é constituído pelas pessoas inscritas no Cadastro 
Único e criou um mecanismo multiplicador para 
incentivar as instituições financeiras a empresta-
rem para esse público  13 . Ainda em 2017, o Decreto 
nº 9.160 instituiu o Plano Progredir, com o objetivo 
de gerar oportunidades de trabalho e renda às fa-
mílias inscritas no Cadastro Único. Um dos eixos 
do Progredir é justamente o fomento ao empreen-
dedorismo, com ações de estímulo ao microcrédi-
to e à educação financeira.

Em 2018, a política do microcrédito foi aprimora-
da pela Lei nº 13.636, com vistas a simplificar o 
processo operacional e reduzir os custos da con-
cessão. Essa adequação mostrou-se necessária, 
visto que “constam R$ 394 milhões que, pela re-
gulamentação atual, deveriam ser direcionados 
ao PNMPO, mas não estão sendo, devido ao alto 
custo das operações de empréstimo ocasionado 
pela legislação atual”  14 .

Nessa conjunção de esforços para gerar oportuni-
dades às famílias de baixa renda, vale conhecer o 
comportamento de crédito dessa população, princi-
palmente em relação à modalidade de microcrédito.

9. Dispõe sobre o direcionamento de depósitos à vista captados 
pelas instituições financeiras para operações de crédito destinadas à 
população de baixa renda e a microempreendedores, autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Programa de Incentivo à Implementação de 
Projetos de Interesse Social (PIPS), e dá outras providências.

10.  Exposição de Motivos da MP 802/2017.

11. Altera o Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004, que 
regulamenta a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o 
Programa Bolsa Família.

12. Para um rápido entendimento a respeito do projeto, veja o informe 
institucional do MDS “Bolsa Família Informa”, n. 199, 2009, disponível 
em: <http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/
Informes/Informe%20199.pdf>.

13. Para mais detalhes sobre a Resolução nº 4.574 do CMN, consulte 
no Portal da SAGI o artigo “Medidas para focalizar o mercado de 
microcrédito no Brasil para as famílias de baixa renda”, publicado no 
Caderno de Estudos nº 28, disponível em: <https://aplicacoes.mds.
gov.br/sagi/portal/index.php?grupo=53>.

14. Exposição de Motivos da MP 802/2017, que foi convertida na Lei 
no 13.636/2018.
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O que é crédito e quais suas 
principais modalidades?
O crédito é uma fonte adicional de recursos obti-
dos de terceiros (bancos, financeiras, cooperativas 
de crédito, entre outros), que permite que pessoas 

e famílias suavizem seu consumo ao longo da vida, 
consigam atender a emergências e também consi-
gam aproveitar oportunidades tanto relacionadas a 
negócios quanto a consumo pessoal  15 . As principais 
modalidades de crédito direcionadas às pessoas fí-
sicas são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Principais modalidades de crédito destinadas a pessoas físicas

Cartão de Crédito

Rotativo
Operações de financiamento do saldo devedor remanescente após o pagamento parcial de 
faturas de cartões de crédito. Compreende saques em dinheiro com o uso do cartão na função 
crédito.

Parcelado
Compreende o parcelamento das compras realizadas com cartão de crédito ou dos valores 
referentes à fatura do cartão, mediante a cobrança de juros. Inclui as operações de saques em 
dinheiro com pagamentos parcelados com o uso do cartão na função crédito.

À vista
Corresponde às compras realizadas com cartão de crédito, à vista ou parceladas sem incidên-
cia de juros, pelos lojistas.

Cheque especial
Operações de crédito vinculadas à conta corrente, nas quais determinado limite de crédito é 
disponibilizado aos clientes para utilização de acordo com suas conveniências, sem necessi-
dade de comunicação prévia à instituição financeira.

Crédito pessoal

Não  
consignado

Operações de empréstimos a pessoas físicas, sem vinculação com aquisição de bem ou 
serviço e sem retenção de parcela do salário ou benefício do tomador para o pagamento das 
prestações do empréstimo.

Consignado
Operações de crédito com retenção de parcela do salário ou benefício do tomador, para o 
pagamento das prestações do empréstimo – desconto em 
folha de pagamento – nos termos da legislação em vigor. 

Aquisição de bens

Aquisição de 
veículos

Destinados a financiar a compra de veículos automotores.

Aquisição de 
outros bens

Destinados a financiar a aquisição de bens, serviços, máquinas e equipamentos, exceto veícu-
los automotores.

Financiamentos habitacionais (SFH)
Financiamento para aquisição ou construção de unidades habitacionais enquadradas no Siste-
ma Financeiro de Habitação (SFH).

Microcrédito
Operação de crédito realizada com empreendedor urbano ou rural, pessoa natural ou jurídica, indepen-
dentemente da fonte dos recursos e com uso de metodologia específica e equipe especializada. Inclui 
o Microcrédito Produtivo Orientado. Disciplinado pela Resolução 4.152, de 30 de outubro de 2012. 

Fonte: Documento 3040 – Dados de Risco de Crédito. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/crc/port/documento3040.asp>.

Os potenciais tomadores de crédito são submetidos, 
por parte das instituições financeiras, a uma análise 
de capacidade de pagamento por meio de um proce-
dimento nomeado credit scoring. Tal procedimento é 
uma técnica estatística baseada em dados históricos 
do solicitante de crédito, principalmente na compro-
vação de rendimentos e desempenho anterior, com 
o intuito de avaliar sua capacidade de pagamento. O 
método produz um score que o banco pode utilizar 
para classificar os tomadores em termos de risco de 
inadimplência. A comprovação de rendimento é reali-
zada principalmente pela apresentação de algum do-
cumento formal, o que acaba por dificultar o acesso 
ao crédito da população com empregos informais.

Assim, é importante que haja maior disponibilidade 
de informações sobre o pagamento de dívidas e o 
cumprimento de outras obrigações pecuniárias, com 
vistas à formação do histórico de crédito de pessoas 

físicas e jurídicas, facilitando a concessão de crédito 
à população de baixa renda. Uma das medidas para 
viabilizar a expansão sustentável do crédito e a redu-
ção do spread bancário  16 , conforme relatório do Se-
brae  17 , é o Cadastro Positivo  18 , que tem por objetivo 
reduzir a assimetria de informações no mercado de 

15. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/caderno_cida-
dania_financeira.pdf>.

16. Spread bancário é a diferença entre os juros pagos pela instituição 
financeira na captação dos recursos, e os juros recebidos pela institui-
ção em empréstimos.

17.  Disponível em: <http://bit.ly/2z1Ajqj>.

18. O Cadastro Positivo é regulamentado pela Lei no 12.414, de 2011; 
pelo Decreto no 7.829, de 2012; e pela Resolução no 4.172, de 2012.
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crédito e, com isso, melhorar a qualidade da conces-
são de crédito no país. No entanto, o Cadastro Po-
sitivo, até o momento, adota o modelo opt-in  19 , que 
atende às necessidades do sigilo bancário, mas, por 
outro lado, acaba por reduzir a quantidade de infor-
mações disponíveis  20 . Experiências internacionais  21  
ratificam os benefícios apontados e mostram que o 
Cadastro Positivo induziu maior competição no mer-
cado de crédito e, assim, taxas de juros mais justas, 
maior transparência e até redução da inadimplência.

Crédito para o público do 
Cadastro Único
As pessoas de baixa renda têm dificuldade em aces-
sar crédito por meio de instituições formais, visto 
que, em sua maioria, possuem empregos informais 
e alta rotatividade no mercado de trabalho, não con-
seguindo comprovar capacidade de pagamento de 
empréstimos e financiamentos.

No âmbito do Plano Progredir, o MDS firmou Acordo 
de Cooperação Técnica  22  com o BCB para realizar es-
tudos e outras ações na área de cidadania financeira 
junto ao público do Cadastro Único. Com o objetivo 
de analisar a concessão de crédito para as pessoas 
de baixa renda, foi realizado um cruzamento de da-
dos entre o Cadastro Único – base de informações 
sociais da população brasileira de baixa renda – e o 
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central 
(SCR), instrumento de registro e consulta de informa-
ções sobre as operações de crédito, avais e fianças 
prestados e limites de crédito concedidos por institui-
ções financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(Cadastro Único) é um instrumento de identificação e carac-
terização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa 
renda, que pode ser utilizado por políticas e programas sociais 
para a seleção de beneficiários e para o mapeamento de carên-
cias e vulnerabilidades. Por meio de sua base de dados, é pos-
sível conhecer quem são, onde estão e quais são as principais 
características da parcela mais pobre da população.

O público-alvo do Cadastro são as famílias com renda de até 
½ salário mínimo per capita ou três salários mínimos de ren-
da total. Famílias em outras faixas de renda também podem 
fazer parte, desde que a inclusão no Cadastro Único esteja 
vinculada à participação em programas sociais implementa-
dos pela União, estados ou municípios (BRASIL, 2017)  23 .

Vale pontuar algumas questões metodológicas an-
tes de apresentar os resultados desta análise:

1. O volume total de concessões de crédito apre-
sentado difere do volume total que consta no 
sistema de séries temporais do Banco Central 

(SGS)  24  devido a diferenças metodológicas. 
O valor do SGS é baseado no montante infor-
mado pelas instituições financeiras de forma 
agregada, incluindo todas as operações, inde-
pendentemente da responsabilidade total do 
cliente. Os valores informados no SCR (utili-
zados na análise do artigo), por sua vez, são 
superiores a R$ 200,00. Adicionalmente, os 
dados do SGS incluem as concessões quita-
das no decorrer de cada mês, ao passo que, no 
SCR, estas transações não são captadas. Além 
do mais, algumas modalidades detalhadas 
neste artigo podem ser subestimadas devido 
à definição da data de contratação, como, por 
exemplo, crédito imobiliário, cartão de crédito, 
rotativo do cartão de crédito e cheque especial.

2. A base do Cadastro Único contém o público de 
baixa renda em dezembro de 2017, sendo que a 
base do SCR aponta todas as pessoas que to-
maram crédito em instituição formal de crédito 
em algum mês de 2017. A diferença temporal de 
informações pode ocasionar que uma pessoa 
que tenha tomado algum crédito antes de ter se 
inscrito no Cadastro tenha sido identificada in-
devidamente no batimento como de baixa renda 
(não há como saber se esta era a situação antes 
de dezembro de 2017). Além disso, nem todas 
as pessoas de baixa renda estavam inscritas no 
Cadastro, fazendo que não fossem encontradas 
no pareamento. Assim, na comparação entre 
o público PBF e público Cadastro Único com o 
público total, utilizada nas análises a seguir, é 
importante que se considere algum grau de erro 
de focalização. De toda forma, entende-se que 

19. O indivíduo precisa fornecer autorização expressa para que seus 
dados integrem o Cadastro.

20. Atualmente tramita no Congresso Nacional Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP 441/17) que propõe nova metodologia de formação do 
cadastro, via modelo opt-out, em que todas as pessoas fariam parte 
do cadastro, podendo solicitar sua exclusão, e, adicionalmente, propõe 
que sejam consideradas informações relativas a serviços públicos, 
como pagamento em dia de contas como a de água, luz e telefone. 
Essa proposta teria como principais benefícios: mais qualidade na 
concessão de crédito; menos inadimplência; maior acesso da popu-
lação aos serviços financeiros; inclusão de parte da população não 
bancarizada; empréstimos com juros mais baixos para os bons paga-
dores; maior concorrência na concessão de créditos; entre outros.

21. A respeito das experiências internacionais exitosas, consulte 
<http://bit.ly/2CCcvNc >. 

22. ACT MDS nº 2, de 26 de setembro de 2017.

23. Brasil, 2017.

24. Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>.
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os resultados representam o comportamento 
de crédito das pessoas que são de baixa renda.

3. O conceito de microcrédito utilizado pelo SCR 
advém da Lei nº 10.735/2003 e das Resolu-
ções nº 4.000/2011 e 4.152/2012. Deste modo, 
as informações utilizadas neste artigo não se 
referem exclusivamente ao microcrédito pro-
dutivo orientado (MPO), incluindo também o 
crédito para consumo voltado à população de 
baixa renda (sem vinculação com atividade 
produtiva). Não obstante, por determinação 
legal, o montante do MPO deve corresponder 
a no mínimo 80% do saldo das aplicações de 
microcrédito (Artigo 6º da Resolução BACEN 
4.000/2011). Em 2017, o saldo da carteira de 
crédito com recursos destinados a microem-
preendedores (propriamente o MPO) corres-
pondeu a 95% do saldo total da carteira de 
microcrédito, enquanto as novas operações 
de microcrédito produtivo corresponderam a 
98,7% do valor das novas concessões de mi-
crocrédito (recursos direcionados)  25 . Por estes 
motivos, entende-se que os dados gerais das 
operações de microcrédito disponíveis no SCR 
são representativos das operações do MPO.

4. Para a análise do microcrédito, é preciso con-
siderar a metodologia de concessão de crédito 
para grupos solidários: não há obrigatoriedade 
de exigências de garantias reais, o que pode ser 
compensado pelo capital social da comunidade 
(relações de confiança, reciprocidade e partici-
pação). Assim, as garantias podem ser ofereci-
das: individualmente, com o tomador indicando 
um avalista/fiador; ou coletivamente, por meio 
de aval solidário, que consiste na formação de 
grupos, em que cada um é ao mesmo tempo to-
mador de crédito e avalista dos demais. No en-
tanto, quando a instituição informa para o SCR, 
apenas um CPF é registrado como tomador, 
geralmente escolhido pelo grupo. Devido a esta 
peculiaridade do registro, o número de tomado-
res de microcrédito apresentados nesse artigo 
pode estar subestimado.

A Tabela 2 apresenta o resultado do cruzamento de 
informações entre o Cadastro Único e o SCR. Nas 
linhas, o público identificado na base do Cadastro 
Único está dividido em: PBF (beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família) e Apenas CadÚnico (inscritos 
no Cadastro Único, mas que não são beneficiários 
do PBF). Essa separação é importante porque há 
uma diferença de renda per capita para participar do 
PBF em relação a apenas estar registrado no Cadas-
tro Único. O perfil para participar do PBF é de renda 
per capita de até R$ 178,00  26 ; para se inscrever no 
Cadastro, o perfil é mais abrangente: renda de até 
meio salário mínimo per capita ou três salários mí-
nimos no total  27 . Na coluna é possível visualizar o 

quantitativo de pessoas inscritas no Cadastro Único, 
com informação de CPF, que constam como clien-
tes no Sistema de Informações de Crédito do Banco 
Central (SCR): são 18 milhões de registros  28 , o que 
representa 24% de todas as pessoas que constavam 
no Cadastro Único em dezembro de 2017  29 .

Tabela 2 – Resultado do cruzamento de in-
formações entre o Cadastro Único e o SCR, 
2017 – em milhões de pessoas

 
Pessoas no Cadastro Único  

encontradas no SCR 

PBF 9,21

Apenas CadÚnico 9,19

Total 18,40

Fonte: Cadastro Único dez/2017 e SCR acumulado 2017.

Vale destacar que a inclusão financeira é um concei-
to mais amplo do que tomar crédito: é ter a possi-
bilidade de acessar serviços financeiros – inclusive 
linhas de crédito, caso necessite – sob condições 
dignas e com consciência. Assim, não é possível 
afirmar que todos os tomadores de crédito são pes-
soas plenamente incluídas financeiramente na so-
ciedade ou, ainda, que os “não tomadores” sejam 
pessoas excluídas: o uso de crédito não é indicador 
de inclusão financeira e vice-versa.

Com relação ao tipo de crédito captado, a Tabela 3 
apresenta o volume das concessões de crédito por 
modalidade para beneficiários PBF, Apenas CadÚni-
co e público em geral.

25. Fonte: Sistema de Séries Temporais do Banco Central (SGS) – 
séries 20617, 20618, 20620, 20709, 20710, 20712.

26. Público elegível do Bolsa Família, ref. setembro/2019: todas 
as famílias com renda per capita de até R$ 89,00 mensais; famílias 
com renda per capita entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que 
tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

27. Mesmo que esteja fora desse perfil de renda, a família poderá se 
cadastrar, caso participe de algum programa social que requeira a 
inscrição no Cadastro Único.

28. Este estudo pareou as pessoas que tinham CPF informado na 
base do Cadastro Único e com cadastro atualizado há menos de dois 
anos. O total de pessoas com registros de CPF no Cadastro Único em 
dezembro de 2017 é de 48,6 milhões; destes 38,6 milhões possuem 
registros atualizados. Vale destacar que esse número pode estar 
subestimado porque ainda há muitas pessoas sem CPF na base do 
Cadastro Único.

29. Se considerarmos apenas o quantitativo de pessoas entre 18 e 65 
anos no Cadastro Único, essa proporção sobe para 43%.
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Tabela 3 – Volume das concessões  30  por modalidades de crédito – em %

Modalidade Beneficiários PBF Apenas CadÚnico Público em geral* Total

Cartão de crédito

Rotativo 3% 7% 90% 100%

Parcelado 4% 6% 90% 100%

À vista 3% 4% 93% 100%

Subtotal 3% 5% 92% 100%

Cheque especial 1% 2% 97% 100%

Crédito pessoal

Não consignado 1% 3% 96% 100%

Consignado 1% 5% 94% 100%

Subtotal 1% 4% 95% 100%

Aquisição de bens

Veículos 1% 3% 96% 100%

Outros Bens 8% 11% 81% 100%

Subtotal 2% 4% 94% 100%

Financiamento habitacional dentro do SFH 1% 3% 96% 100%

Microcrédito 25% 14% 61% 100%

Outros créditos** 1% 2% 97% 100%

* A coluna refere-se ao público no SCR que não é beneficiário PBF nem Apenas CadÚnico. Vale destacar que os percentuais podem apresentar diferenças considerando possíveis 
inconsistências cadastrais do Cadastro Único e do SCR. 
** Outros créditos: arrendamento mercantil, desconto de cheques, créditos com recurso do BNDES, composição de dívida, crédito rural e créditos na modalidade “outros créditos”. 
Fonte: Cadastro Único dez/2017 e SCR acumulado 2017.

Em termos absolutos, a modalidade de crédito mais 
utilizada em 2017 foi o cartão de crédito  31 , seguido 
de crédito pessoal consignado, aquisição de veícu-
los, cheque especial e crédito pessoal não consig-
nado. Algumas modalidades, como cartão de crédi-
to, assemelham-se mais a dinheiro à vista, já que é 
utilizado significativamente para compras do dia a 
dia, substituindo a função de débito. A respeito da 
função de compras à vista ou parcelado lojista  32 , al-
guns estudiosos entendem que estas não são consi-
deradas dívidas:

Tecnicamente, todas as compras realizadas no cartão de 
crédito criam dívida para o usuário; no entanto, sobre tais 
dívidas não há incidência de juros caso o pagamento seja 
realizado até a data de tolerância máxima. Dessa forma, 
os usuários que pagam devidamente as faturas mensais 
não são considerados endividados. Já os usuários que 
mantêm um saldo devedor sobre o qual passam a inci-
dir juros após o encerramento do prazo de tolerância são 
considerados detentores de dívida no cartão de crédito. 
Nesse sentido, dívida no cartão de crédito pode ser com-
preendida como o saldo devedor remanescente após o 
pagamento da fatura mensal. Dependendo do nível da 
dívida, os indivíduos podem comprometer uma parcela 
significativa de sua renda, tornando-se incapazes de hon-
rar os compromissos financeiros assumidos. (KUNKEL, 
VIEIRA, POTRICH, 2015, p. 170)

Outras modalidades sem destinação específica, 
como crédito pessoal e cheque especial, são utili-
zadas, em grande parte, para pagamentos de dívi-
das anteriores. Dados da pesquisa do SPC Brasil de 
2017 mostram que praticamente 40% das pessoas 
que possuem um empréstimo o fizeram com o pro-
pósito de pagar dívidas, como outros empréstimos, 
cartão de crédito e prestações (SPC, 2017b).

Na Tabela 4 é possível visualizar a proporção de cré-
dito por beneficiários PBF, Apenas CadÚnico e públi-
co em geral.

30. O critério para o cálculo do volume de concessões aqui apresenta-
do é baseado na comparação entre a data de contratação e a data-ba-
se observada em final de período, dessa forma as operações que se 
iniciem e terminem dentro de um mesmo mês não são contabilizadas 
(informações extraídas do documento 3040 do SCR).

31. As operações de crédito vinculadas a cartão de crédito são três: 
cartão de crédito – crédito à vista, que engloba compras à vista e par-
celamentos sem juros, cartão de crédito parcelado, que engloba as 
compras com cartão de crédito que são parcelas com juros, e cartão 
de crédito rotativo, que engloba as operações de pagamento da fatura 
com valor menor do que o integral.

32. Crédito parcelado sem acréscimo de juros ao consumidor.
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Tabela 4 – Volume das concessões por público – em %

Modalidade Beneficiários PBF Apenas CadÚnico Público em geral* 

Cartão de crédito

Rotativo 12% 17% 8%

Parcelado 3% 2% 2%

À vista 30% 21% 21%

Subtotal 45% 40% 31%

Cheque especial 4% 6% 11%

Crédito pessoal

Não consignado 6% 8% 10%

Consignado 8% 20% 16%

Subtotal 14% 28% 26%

Aquisição de bens

Veículos 9% 10% 11%

Outros bens 3% 2% 1%

Subtotal 12% 12% 12%

Financiamento habitacional dentro do SFH 3% 5% 6%

Microcrédito 16% 4% 1%

Outros créditos** 6% 5% 13%

Total por público 100% 100% 100%

* Essa coluna refere-se ao público no SCR que não é beneficiário PBF nem Apenas CadÚnico. Vale destacar que os percentuais podem apresentar diferenças considerando possíveis 
inconsistências cadastrais do Cadastro Único e do SCR. 
** Outros créditos: arrendamento mercantil, desconto de cheques, créditos com recurso do BNDES, composição de dívida, crédito rural e créditos na modalidade “outros créditos”. 

Fonte: Cadastro Único dez/2017 e SCR acumulado 2017.

Em termos proporcionais, o público PBF e o Ape-
nas CadÚnico tomaram aproximadamente 6% do 
total de volume de crédito concedido a pessoas 
físicas no SCR em 2017 (2% para PBF e 4% para 
Apenas CadÚnico), o que pode ser considerado 

baixo tanto em quantidade quanto em valor total 
das operações, tendo em vista que mais de 40% 
da população brasileira é inscrita no Cadastro 
Único e o público Bolsa Família equivale a cerca 
de 25%  33  (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Percentual do volume de crédito tomado pela população de baixa renda (Apenas 
CadÚnico + PBF), em proporção ao total de cada modalidade

Fonte: Cadastro Único dez/2017 e SCR acumulado 2017.

Dentro da modalidade microcrédito, 39% dos re-
cursos estão direcionados à população de baixa 
renda. Para as outras modalidades, não específi-
cas à população de baixa renda, a proporção é sig-
nificativamente menor. Tal proporção corresponde 
a 8% para o cartão de crédito, 6% para aquisição 
de bens, 5% para crédito pessoal, 4% para finan-

8% 
3% 5% 6% 4% 

39% 

3% 6% 

Cartão	 de	
Crédito	(total)

Cheque	Especial Crédito	Pessoal	
(total)

Aquisição	de	
Bens	(total)

Financiamento	
Habitacional	SFH

Microcrédito Outros	Créditos Total

33. A respeito do público PBF estar presente em algumas modalidades 
que exigem regras específicas de contratação e muitas vezes compro-
vação de rendimentos (por exemplo, financiamento de veículos), cabe 
informar que as pessoas beneficiárias do PBF podem ter um emprego 
formal, visto que é a renda familiar per capita que delimita a situação 
de pobreza e vulnerabilidade, e não a renda individual. Além disso, há a 
regra de permanência, que faz com que as famílias do PBF permaneçam 
beneficiárias por um período mesmo que a nova renda ultrapasse a linha 
do programa, contanto que fique abaixo de ½ salário mínimo per capita.
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ciamento habitacional dentro do SFH  34  e 3% para 
cheque especial.

No Gráfico 2, é possível visualizar a taxa média de 
juros das operações nas diferentes modalidades 
de crédito. O microcrédito possui uma taxa de juros 
média anual de aproximadamente 28%, uma das 

menores entre as modalidades analisadas. Mesmo 
assim, as operações de microcrédito ainda não são 
tão representativas para o público de baixa renda: 
16% do volume total das concessões de crédito para 
os participantes do Bolsa Família e 4% para o perfil 
Apenas CadÚnico, indicando potencial de expansão 
de atividades para esse público.

Gráfico 2 – Taxa média de juros anual das operações  
de crédito para pessoa física – dezembro de 2017

Fonte: BCB

A disparidade entre as taxas de juros praticadas 
no Brasil aponta para a necessidade de se dedicar 
esforços coordenados – tanto para a população 
de baixa renda como para o público em geral – 
para conscientização sobre as diversas modalida-

des de operações de crédito e sobre o uso respon-
sável do cartão de crédito e cheque especial, que 
contam com taxas de juros anuais acima de 300%. 
Iniciativas de educação financeira vão ao encontro 
dessa necessidade.

A educação financeira é definida pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como “o processo mediante 
o qual consumidores e investidores financeiros melhoram a sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros e, por meio de 
informação, instrução ou aconselhamento objetivo, desenvolvam as habilidades e a confiança necessárias para se tornarem mais cientes 
dos riscos e oportunidades financeiras, para fazerem escolhas baseadas em informação, para saberem onde procurar ajuda e para realiza-
rem outras ações efetivas que melhorem o seu bem-estar financeiro”.

É importante que o cidadão que busca acessar o microcrédito tenha a oportunidade de receber tais informações e conteúdos para que 
suas decisões financeiras e uso do crédito possam ser feitos da forma mais consciente e autônoma possível. Uma das formas encontradas 
para levar essas informações aos integrantes do Cadastro Único foi a disponibilização pelo MDS do curso on-line de Gestão de Finanças 
Pessoais do Banco Central do Brasil. O curso, que é ofertado no âmbito do Plano Progredir, tem carga horária de 20h e busca esclarecer 
conceitos sobre consumo, uso consciente do crédito, orçamento familiar e investimentos. Outros cursos e informações úteis ao cidadão 
estão disponíveis na plataforma <http://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br>.

No Gráfico 3, é possível comparar a proporção de 
recursos por modalidades de crédito para cada pú-
blico. Do total de recursos concedidos ao público em 
geral, 31% foram destinados ao cartão de crédito, 
11% ao cheque especial, 26% para o crédito pessoal 
e apenas 1% para o microcrédito.

34.  O SFH foi criado pela Lei no 4.380/64 com o intuito de “facilitar 
e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia, 
especialmente pelas classes de menor renda da população”.
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Gráfico 3 – Proporção de recursos de acordo com modalidades, para público PBF, Apenas 
CadÚnico e público em geral

Fonte: Cadastro Único dez/2017 e SCR acumulado 2017.

Para o público Apenas CadÚnico, 40% é concessão 
no cartão de crédito, 28% em crédito pessoal e 12% 
em aquisição de bens. Para o público PBF, 87% do 
volume de concessões estão nas modalidades “car-
tão de crédito” (45%), “microcrédito” (16%), “crédito 
pessoal” (14%) e “aquisição de bens” (12%).

O cartão de crédito é a modalidade mais utilizada 
pela população em geral e também pela popula-
ção de baixa renda. Dentro dessa modalidade, a 
maior parte das operações, para os três públicos, 
são operações à vista (esta modalidade não tem 
incidência de juros, mesmo no parcelamento). 
Dentro do crédito pessoal, destaca-se a elevada 
participação do crédito consignado para o público 
Apenas CadÚnico (20% contra 8% para o público 
PBF). O problema mais comum decorrente desse 
tipo de empréstimo é a possibilidade de elevado 
endividamento da população de baixa renda (BA-
RONE, SADER, 2008), sem que os recursos sejam 
utilizados de forma a trazer soluções (e não mais 
problemas) para essas pessoas. Com o objeti-
vo de minimizar essa situação, foi estabelecido 
como limite máximo para a prestação do emprés-
timo 30% do valor do salário, da aposentadoria ou 
pensão, além de limites de prazo para quitação  35 .

Para as modalidades sem destinação específica, o 
cheque especial corresponde a 11% dos recursos 
para o público em geral, 4% para o público PBF e 6% 
para o público Apenas CadÚnico. Essa diferença de 
participação pode ser explicada pela necessidade de 
vinculação a uma conta corrente para acesso a essa 
modalidade, já que aproximadamente 50% dos benefi-
ciários do Bolsa Família titulares de contas bancárias 
as mantêm inativas, sem movimentar valores nelas e 
sem utilizar serviços financeiros (RODRIGUES, 2014). 

O MDS tem realizado esforços para abertura de contas 
correntes simplificadas pelos beneficiários do Bolsa 
Família  36  por meio de projetos de inclusão financeira, 
de forma a fortalecer o relacionamento entre os bene-
ficiários e as instituições financeiras, promovendo, em 
paralelo, ações de educação financeira com vistas à 
conscientização sobre o uso de recursos de crédito.

Com relação à modalidade de aquisição de bens (di-
vidida entre “aquisição de veículos” e “outros bens”), 
a proporção é igual para os três públicos (12%). A 
aquisição de imóveis dentro do Sistema Financeiro 
de Habitação corresponde a 6% para o público em ge-
ral, proporção ligeiramente maior do que para Apenas 
CadÚnico (5%) e PBF (3%), apesar de o financiamento 
habitacional no âmbito do SFH ter sido criado com 
foco na classe de renda mais baixa da população  37 .

O microcrédito é bastante expressivo para o público 
PBF (16%), mas não tão expressivo para o público 
Apenas CadÚnico (4%) e pouco representativo para o 
público em geral (1%). No entanto, pela própria defi-
nição, o microcrédito é um crédito de valor pequeno, 
partindo de R$ 200 a R$ 15 mil  38 .
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35. Os limites de prazo variam de acordo com o órgão pagador. Para 
beneficiários do INSS, atualmente o prazo limite é de 72 meses.

36. Segundo dados do MDS, em março de 2008 havia 4.232 famílias be-
neficiárias do PBF bancarizadas; em dezembro de 2012, o quantitativo 
era de 4.196.023 (BRASIL, 2013, p. 42)

37. É importante observar, porém, que a faixa de menor renda do pro-
grama Minha Casa Minha Vida não consta do SCR.

38. Resolução BCB nO 4.000/2011.
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Em relação às outras modalidades não analisadas 
neste artigo, estas correspondem a 13% dos re-
cursos totais, 5% dos recursos Apenas CadÚnico 
e 6% dos recursos PBF, denotando que o público 
em geral possui uma carteira relativamente menos 
concentrada de crédito do que o público Apenas Ca-
dÚnico e PBF.

As operações de crédito tomadas pela população de 
baixa renda são marcadas pela baixa proporção em 
relação ao total de concessão de crédito destinado a 
pessoas físicas (6% do volume total de recursos em 
2017). No entanto, esse público toma crédito, visto 
que 24% dos beneficiários PBF e 44% dos Apenas 
CadÚnico estavam com alguma modalidade de cré-
dito ativa em 2017  39 .

Em relação ao microcrédito, que será analisado 
com mais detalhes na próxima seção, nota-se que 
apesar de seu baixo valor em relação às outras mo-
dalidades, é a modalidade de crédito que mais está 
focalizada na população de baixa renda, sendo 14% 
dos recursos para o público Apenas CadÚnico e 
25% para o público PBF.

Microcrédito e a população  
de baixa renda
O acesso ao crédito é um dos aspectos mais rele-
vantes no relacionamento do sistema financeiro 
com a população de baixa renda. No entanto, como 
pudemos observar na seção anterior, os índices de 
utilização do sistema de crédito pela população do 
Cadastro Único e do Bolsa Família ainda são muito 
inferiores aos do restante da população. Isso pode 
ocorrer, sobretudo, devido à ausência de informa-
ções bancárias como o histórico de crédito e a mo-
vimentação financeira desta população. Outro ele-
mento de risco é a inexistência de garantias formais, 
uma vez que boa parte da população de baixa renda 
atua no mercado informal, sem registro no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou vínculo de 
trabalhos formais.

Nesse contexto, as ações de microcrédito mere-
cem destaque, visto que se constituem política 
pública voltada para a correção dessa assimetria 
de mercado, ampliando o acesso da população de 
baixa renda ao crédito por meio da disponibiliza-
ção de recursos públicos e do redirecionamento 
de recursos privados através de empréstimos de 
pequeno valor que não exigem garantias formais 
ou comprovação de rendimentos dos empréstimos 
convencionais  40 . Como informado anteriormente, 
as operações de microcrédito compreendem tan-
to o crédito produtivo na modalidade do Progra-
ma Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 
(PNMPO) quanto o crédito para consumo voltado 
à população de baixa renda.

Programa Nacional de Microcrédito  
Produtivo Orientado (PNMPO)

O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 
é a principal ação de microcrédito e compreende emprés-
timos ou financiamentos de baixo valor com o objetivo de 
fomentar o desenvolvimento produtivo, econômico e social 
da parcela mais vulnerável da população, tradicionalmente 
excluída do mercado formal de crédito.

As primeiras experiências brasileiras com microcrédito 
remontam à década de 1970, com iniciativas locais, pro-
movidas por associações privadas sem fins lucrativos em 
parceria com poder público municipal. Não obstante, é a 
partir do final da década de 1990 que a atividade de micro-
crédito alcançou maior amplitude, difundindo-se pelo país 
por meio da ampliação da atuação dos bancos públicos fe-
derais e pelo financiamento de instituições privadas a partir 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) (MATOS et al., 2014).

A maior participação do poder público federal culminou na 
criação do PNMPO, regulamentado pela Lei nº 11.110/2005 
e recentemente alterado pela Lei nº 13.636/2018, que tem 
como objetivo apoiar e financiar atividades produtivas de 
empreendedores formais ou informais, com foco especial 
na população de baixa renda. Por possuir metodologia 
diferenciada, com pequenas amortizações dos emprés-
timos, aval solidário e atendimento individualizado por 
agentes de crédito, o PNMPO conseguiu ampliar o acesso 
ao crédito para os empreendedores de baixa renda, man-
tendo as taxas de inadimplência próximas às do restante 
do mercado.

Os cruzamentos feitos no âmbito da parceria entre 
o BCB e MDS evidenciam que as operações de mi-
crocrédito são aquelas em que há maior acesso da 
população de baixa renda. Essa questão pode ser 
analisada tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado 
da demanda. Oferecer esse tipo de operação exige 
maior custo para a instituição financeira, que deve 
dispender recursos para a formação de agentes de 
microcrédito qualificados para realizar tanto a ava-
liação de riscos da operação (capacidade de paga-
mento e necessidade de crédito) quanto o acompa-
nhamento da operação por meio de relacionamento 
direto com o tomador.

Pode-se levantar a hipótese de que parte do público 
não tenha interesse por essa modalidade, buscando 
outras operações mais adequadas às suas necessi-
dades ou que possuam um custo mais baixo (taxa 
de juros ou custos operacionais da transação). Inde-

39.  Cruzamento entre Sistema de Informações de Crédito do Banco 
Central e Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

40. Dado o recorte do estudo (janeiro a dezembro de 2017), não é 
possível individualizar a análise apenas para o MPO.
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pendentemente deste risco, é possível afirmar que 
o microcrédito tem potencial de inclusão financeira 
e produtiva da população de baixa renda, sendo ne-
cessário um estudo mais detalhado sobre os perfis 
de público em que poderia haver uma expansão des-
sa modalidade.

O valor das concessões de microcrédito no ano de 
2017 para o público do Cadastro Único e do PBF se 
concentraram entre R$ 1.000,00 e 5.000,00 (54%), 
com uma grande dispersão para valores acima de 
R$ 5.000,00 (44%). Os valores de menor vulto (abai-
xo de mil reais) correspondem a apenas 2% de todas 
as concessões (Gráfico 4). O fato de o valor médio 
estar à direita do valor mediano na distribuição refor-
ça a explicação da concentração nos valores mais 
baixos e a dispersão nos valores mais altos. Por fim, 

ao se analisar o coeficiente de variação da distribui-
ção (razão entre o desvio padrão e a média), que é 
igual a 95%, é possível notar o elevado grau de dis-
persão dos valores em relação ao valor médio.

Uma hipótese que explica essa grande disparidade 
de valores está na metodologia de microcrédito. 
Como forma de evitar o risco de inadimplência e 
buscando se adequar às necessidades de crédito 
e capacidade de pagamento dos tomadores, as pri-
meiras concessões possuem valor mais baixo, com 
possibilidade de aumento progressivo da liberação 
de valores conforme se confirma a capacidade de 
pagamento. É de se esperar, também, que essa cur-
va acompanhe de alguma forma a necessidade de 
crédito dos microempreendedores de baixa renda.

Gráfico 4 – Operações de microcrédito por faixa de valor da concessão  41 

Fonte: Cadastro Único dez/2017 e SCR acumulado 2017.

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000

At
é	
20
0

En
tr
e	
20
0	
e	
50
0

En
tr
e	
50
0	
e	
1.
00
0

En
tr
e	
1.
00
0	
e	
2.
00
0

En
tr
e	
2.
00
0	
e	
3.
00
0

En
tr
e	
3.
00
0	
e	
4.
00
0

En
tr
e	
4.
00
0	
e	
5.
00
0

En
tr
e	
5.
00
0	
e	
6.
00
0

En
tr
e	
6.
00
0	
e	
7.
00
0

En
tr
e	
7.
00
0	
e	
8.
00
0

En
tr
e	
8.
00
0	
e	
9.
00
0

En
tr
e	
9.
00
0	
e	
10
.0
00

En
tr
e	
10
.0
00
	e
	1
1.
00
0

En
tr
e	
11
.0
00
	e
	1
2.
00
0

En
tr
e	
12
.0
00
	e
	1
3.
00
0

En
tr
e	
13
.0
00
	e
	1
4.
00
0

En
tr
e	
14
.0
00
	e
	1
5.
00
0

En
tr
e	
15
.0
00
	e
	1
6.
00
0

En
tr
e	
16
.0
00
	e
	1
7.
00
0

En
tr
e	
17
.0
00
	e
	1
8.
00
0

En
tr
e	
18
.0
00
	e
	1
9.
00
0

En
tr
e	
19
.0
00
	e
	2
0.
00
0

En
tr
e	
20
.0
00
	e
	2
1.
00
0

En
tr
e	
21
.0
00
	e
	2
2.
00
0

En
tr
e	
22
.0
00
	e
	2
3.
00
0

En
tr
e	
23
.0
00
	e
	2
4.
00
0

En
tr
e	
24
.0
00
	e
	2
5.
00
0

En
tr
e	
25
.0
00
	e
	2
6.
00
0

En
tr
e	
26
.0
00
	e
	2
7.
00
0

En
tr
e	
27
.0
00
	e
	2
8.
00
0

En
tr
e	
28
.0
00
	e
	2
9.
00
0

En
tr
e	
29
.0
00
	e
	3
0.
00
0

Ac
im
a	
de
	3
00
00

Nú
m
er
o	
de
	co

nc
es
sõ
es

41. De acordo com a Resolução BCB nº 4.000, o valor limite para 
transações de MPO é de R$ 15.000,00. As operações indicadas no 
gráfico com valor acima deste foram localizadas em cruzamentos 
do SCR com o Cadastro Único, nos quais foram consideradas todas 
as operações de microcrédito, inclusive as do PNMPO. Ou seja, não 
são operações exclusivamente com recursos direcionados, sendo 
normatizadas pela Resolução nº 4.152 – que não têm limite (exceto 
as de PNMPO).
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As operações de microcrédito realizadas com o 
público do Cadastro Único estão concentradas, 
em sua quase totalidade, na região Nordeste e, na 
sequência, na região Sudeste. O Norte conta com 
1%, e as demais regiões representam menos de 
1% (Tabela 5).

Tabela 5 – Concessões de microcrédito de 
pessoas incluídas no Cadastro Único, por 
região do Brasil em 2017 – em % 

Região Concessões Microcrédito 

Norte  42 1,1

Nordeste 93,5

Sudeste 4,7

Sul 0,4

Centro-Oeste 0,3

Total 100,0

Fonte: Cadastro Único dez/2017 e SCR acumulado 2017.

O Ceará se destaca como o estado com o maior nú-
mero de operações de microcrédito para o público 
do Cadastro Único (29%). Em seguida, encontra-se 
o Maranhão e a Bahia, com 13%, seguidos pelos de-
mais estados da região Nordeste (com exceção do 
Sergipe, na décima posição). O primeiro estado da 
região Sudeste, Minas Gerais, aparece na nona posi-
ção em operações de microcrédito com o público do 
Cadastro Único.

A grande participação da região Nordeste no núme-
ro de operações de microcrédito para a população 
de baixa renda pode ser explicada, sobretudo, por 
dois fatores: o grande volume de operações reali-
zadas pelo Banco do Nordeste e a concentração 
da população do Cadastro Único nessa região. Não 
obstante, os dados apontam para a necessidade 
de aumentar o volume de operações em outras re-
giões do país, garantindo um maior acesso ao mi-
crocrédito pelos empreendedores de baixa renda 
fora do Nordeste.

Vale ressaltar que possuem maior percentual do va-
lor das operações concedidas para os beneficiários 
do Bolsa Família os estados de Alagoas (73%), Paraí-
ba (71%), Maranhão (70%), Pernambuco (70%), Piauí 
(70%), Sergipe (70%), Bahia (64%), Acre (64%), Pará 
(63%) e Ceará (62%). De outro lado, nos estados do 
Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso do 
Sul, Paraná e Santa Catarina, os beneficiários PBF 
correspondem a menos de 30% das operações do 
Cadastro Único.

Por fim, cabe destacar a importância que as opera-
ções de microcrédito possuem sobre o montante de 
crédito ofertado para pessoas físicas no Nordeste 
(aproximadamente 20%). Em outras localidades, 
esta modalidade alcança no máximo 1% do valor 
das operações de crédito. Esses resultados sina-
lizam, mais uma vez, o potencial de ampliação do 
microcrédito nas outras regiões do país, visto que 
possui custo mais baixo  43 .

Considerações finais

Este artigo discutiu o uso do crédito e, mais especi-
ficamente, do microcrédito pela população de baixa 
renda. O estudo evidenciou que tomar crédito já é 
uma realidade para esse público: 24% dos beneficiá-
rios PBF e 44% dos Apenas CadÚnico estavam com 
alguma modalidade de crédito ativa em 2017. As 
famílias incluídas no Cadastro Único representam 
39% das operações de microcrédito em volume de 
recursos, concentradas em sua quase totalidade na 
região Nordeste.

Como visto ao longo deste estudo, o Brasil tem 
avançado na inclusão financeira e produtiva dos ci-
dadãos mais pobres. As alterações normativas dos 
últimos anos – aliadas ao Plano Progredir e a ações 
de educação financeira – têm potencial para ampliar 
o acesso ao microcrédito por todo o país. Fruto de 
cruzamentos inéditos da base do Cadastro Único 
com o SCR, o presente artigo buscou fornecer subsí-
dios ao desenvolvimento de políticas públicas cada 
vez mais efetivas para gerar oportunidades e melho-
rar as condições de vida das famílias de baixa renda.

42. Por questão de confidencialidade, os estados de Roraima e Amapá 
foram excluídos da análise, visto que possuíam menos de 100 opera-
ções durante o ano de 2017.

43. A taxa média mensal de juros das operações de microcrédito com 
recursos destinados a microempreendedores (MPO) foi de 2,2%, en-
quanto a taxa média mensal das operações de crédito com recursos 
livres para pessoas físicas foi de 4,2%. Mesmo quando excluídas as 
operações de crédito do rotativo, que geralmente possuem custo maior, 
a taxa média mensal das operações de crédito para pessoas físicas 
alcança 3,3%. Fonte: Sistema de Gestão de Séries Temporais.
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Resumo

Este artigo trata da experiência do MDS em reali-
zar ações devolutivas diretamente com os povos 
indígenas sobre os resultados da pesquisa Estudos 
etnográficos sobre o Programa Bolsa Família entre 
Povos Indígenas. Além de descrever as ações devo-
lutivas em cada uma das sete terras indígenas estu-
dadas, o artigo discute os benefícios de uma inicia-
tiva desta natureza, tais como o esclarecimento do 
funcionamento do Bolsa Família e a mitigação de 
problemas identificados na pesquisa, além de refle-
tir sobre a adequação das políticas públicas univer-
salizantes para povos e comunidades tradicionais. 
Vale destacar o sentimento externado por muitos 
indígenas nesse processo, de serem respeitados 
e considerados pelo poder público, que cumpriu o 
compromisso assumido no início do projeto, ainda 
em 2013, de retornar a cada comunidade estudada 
para apresentar os resultados da pesquisa.

Devolutivas dos 
Estudos etnográficos 
sobre o Programa 
Bolsa Família entre 
Povos Indígenas: um 
olhar focalizado em 
políticas sociais
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Introdução

Com o intuito de subsidiar o aprimoramento con-
tínuo das políticas sociais, a Secretaria de Ava-
liação e Gestão da Informação do Ministério do 
Desenvolvimento Social (SAGI/MDS) realiza di-
versas pesquisas, cujos resultados permitem a 
elaboração de diagnósticos aprofundados acerca 
dos públicos de suas políticas e a obtenção de 
evidências empíricas dos resultados e impactos 
de cada iniciativa.

Entre os anos de 2012 e 2014, a SAGI coordenou 
uma pesquisa qualitativa sobre os efeitos do Progra-
ma Bolsa Família (PBF) entre povos indígenas, deno-
minada Estudos Etnográficos sobre o Programa Bol-
sa Família entre Povos Indígenas, a fim de conhecer 
a forma como o PBF é operacionalizado, percebido 
e utilizado por populações indígenas. Essa pesquisa 
foi realizada em sete terras indígenas (TIs) para en-
tender como os indígenas se apropriam do benefício 
financeiro e quais são os efeitos do programa sobre 
seus modos de vida.

Antes do início da pesquisa, foram realizadas consul-
tas livres, prévias e informadas às comunidades indí-
genas afetadas, em consonância com o que é deter-
minado pelo Decreto nº 5.051/2004, que promulgou 
a Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) sobre povos indígenas e tribais.

A Convenção nº 169 da OIT
Em 19 de abril de 2004 foi promulgada no Brasil a Conven-
ção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
sobre povos indígenas e tribais pelo Decreto nº 5.051. Essa 
Convenção, adotada em Genebra em 27 de junho de 1989, 
foi ratificada pelo Brasil em 25 de julho de 2002 e aprovada 
pelo Congresso Nacional em 20 de junho de 2002. Trata-se 
de um instrumento legal que procura garantir aos povos 
indígenas e tribais de todo o mundo a manutenção de seus 
modos de vida, reconhecendo suas próprias instituições e 
fortalecendo suas identidades, línguas, religiões e cultura 
no âmbito dos Estados onde habitam.

A Convenção estabelece que esses povos não podem go-
zar de seus direitos humanos fundamentais caso seus cos-
tumes, leis e valores não sejam reconhecidos e garantidos 
pelos Estados nos quais se encontram e, por isso, toda e 
qualquer ação dos governos que os afete deve ser objeto de 
consulta e esclarecimento a eles no sentido de se obter sua 
anuência e as condições em que tais ações poderão ocorrer.

Essas consultas, previstas especialmente nos artigos 6º e 
7º da Convenção, devem ser feitas de modo apropriado, 
considerando as instituições representativas desses povos 
e fornecendo as condições para promover não somente a 
sua participação livre como também esclarecida a respeito 
do significado dessas ações e suas consequências para seu 
modo de vida.

Os direitos previstos nessa Convenção não devem impedir 
que esses povos exerçam os direitos reconhecidos a todos 
os cidadãos do país e assumam obrigações corresponden-
tes. Aplica-se também a essa Convenção a realização de 
pesquisas ou estudos sobre esses povos, cujos resultados 
deverão ser considerados como critérios fundamentais 
para a execução das atividades de desenvolvimento previs-
tas. (BRASIL, 2004)

A pesquisa foi realizada com êxito em todas as sete 
TIs planejadas. Embora tenha sido concluída em 
maio de 2014, foi publicada apenas em novembro 
de 2016  44 . No início da pesquisa, foi pactuada com 
os povos indígenas estudados a realização de ofici-
nas devolutivas, que foram realizadas somente em 
2017/2018. Sem a pretensão de expor com exaus-
tão os resultados da pesquisa, este texto tem por 
objetivo trazer considerações sobre a realização 
dessas devolutivas.

Este artigo está dividido em três blocos. O primeiro 
descreve a pesquisa, sua metodologia e os resulta-
dos mais expressivos. No segundo, discorre-se so-
bre cada uma das sete devolutivas, ressaltando-se 
seus aspectos principais. No terceiro, são apresen-
tadas algumas considerações finais sobre essa ex-
periência.

PBF e populações indígenas

Além de focar nos segmentos da população com 
menor renda  45 , o Bolsa Família procura incluir popula-
ções com características socioculturais específicas, 
como os povos indígenas. A temática indígena está 
presente no PBF desde sua criação, em 2004  46 ; anos 
depois, a Portaria MDS nº 341/2008 estabeleceu 
o ingresso prioritário de famílias indígenas no PBF. 
Assim, as famílias identificadas no Cadastro Único 
como indígenas e com perfil de renda para receber 
esse benefício têm prioridade na concessão em rela-
ção às demais famílias com renda equivalente.

Em todo território nacional, vivem mais de trezentas 
sociedades indígenas, falantes de uma grande di-
versidade de línguas distribuídas nos troncos Tupi, 

44. Disponível em: <http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/pdf/relatorio_153.pdf> e <http://aplicacoes.mds.gov.br/
sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_139.pdf>.

45. Público elegível do Bolsa Família, ref. setembro/2019: todas 
as famílias com renda per capita de até R$ 89,00 mensais; famílias 
com renda per capita entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que 
tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. 

46. Povos e comunidades tradicionais foram alvo de procedimentos 
específicos no PBF.
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Macro-Jê e Aruak, e nas famílias Karib, Pano, Maku, 
Yanoama, Mura, Tukano, Katukina, Txapakura, Nam-
bikwara e Guaikuru, além de línguas isoladas. Trata-
-se de coletividades com configurações particulares 
de costumes e de histórias de colonização e de rela-
ção com o Estado.

De acordo com o censo demográfico realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em 2010  47 , a população indígena brasileira era, à 
época, composta de 817.963 indígenas, dos quais 
502.783 viviam na zona rural e 315.180 habitavam 
as zonas urbanas brasileiras. O censo apontou que 
em todos os estados há populações indígenas; em 
80,5% dos municípios brasileiros residia pelo me-
nos um indígena autodeclarado. Em comparação 
com os dados do censo de 2000, houve um aumen-
to de 11% das pessoas que se declararam indíge-
nas no Brasil.

O IBGE apontou que esse aumento de registro de 
indígenas autodeclarados se deveu em parte por 
esse segmento populacional estar saindo de uma si-
tuação de invisibilidade em busca de melhores con-
dições de vida  48 . De modo similar, a Funai registra 
existirem grupos que estão requerendo o reconhe-
cimento de sua condição indígena junto ao órgão 
federal indigenista.

Em paralelo ao aumento da população autodecla-
rada indígena, ocorreu o aperfeiçoamento do Ca-
dastro Único, instrumento para identificar o públi-
co-alvo de diversas políticas sociais, dentre elas o 
Bolsa Família. As estratégias para realizar cadas-
tramento diferenciado das populações indígenas 
começaram a partir de 2004 (BRASIL, 2014). Entre 
2008 e 2010 esse processo se consolidou e adqui-
riu maior envergadura com o desenvolvimento da 
versão 7 do sistema (V7), ao aperfeiçoar a identi-
ficação das populações indígenas e quilombolas. 
Essa versão do Cadastro Único utiliza o princípio 
da autodeclaração da família como pertencente a 
uma etnia indígena:

A partir da V7, a família que se identifica como indígena 
deve informar obrigatoriamente a etnia a que pertence, 
além de dizer se reside ou não em terra indígena, e, em 
caso afirmativo, o nome da terra em que vive. Na ver-
são anterior (V6), a marcação de indígenas era feita no 
campo de raça-cor, o que eventualmente gerou erros 
de marcação já que algumas famílias tinham o fenóti-
po indígena, mas desconheciam se de fato pertenciam 
a alguma etnia, identificando-se indevidamente como 
sendo indígena. (BRASIL, 2014, p. 14)

Com maior detalhamento das informações coleta-
das, foi possível fazer comparações mais precisas 
dos dados do Cadastro Único com os dados de pes-
quisas realizadas pelo IBGE e pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea). Assim, por meio 

de mutirões de cadastramento e busca ativa  49 , o 
Cadastro Único se consolidou como base de dados 
mais completa sobre as características da popula-
ção brasileira (IPEA, 2013).

Em 2012, quando se iniciou o processo de discussão 
da pesquisa, havia 85.459 famílias indígenas bene-
ficiárias do PBF, distribuídas pelas cinco regiões do 
país. Dados de 2018 indicam aumento de 38% de fa-
mílias indígenas que são beneficiárias do PBF, totali-
zando 117.620 (Gráfico 1). Já o público em geral do 
programa no mesmo período varia entre 12 milhões 
e 14 milhões de famílias beneficiárias.

Gráfico 1 – Famílias indígenas beneficiárias 
do Bolsa Família

Fonte: CECAD 2.0. SAGI/MDS.

Dado que o censo apontava, em 2010, um total de 
817.963 indígenas no Brasil, a população indígena 
correspondia a 0,43% da população do país. No 
Gráfico 2, é possível observar o crescente aumento 
da proporção de famílias indígenas em relação ao 
total de beneficiários do PBF, com um quantitativo 
superior à proporção de indígenas na população 
brasileira. Atualmente, a proporção de famílias indí-
genas beneficiárias do Bolsa Família é praticamen-
te o dobro da proporção de indígenas na população, 
isto é, 0,85% das famílias beneficiárias são indíge-
nas, tendo chegado a 0,89% em julho de 2017.
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47. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Programa Bolsa 
Família: uma década de inclusão e cidadania. Organizadores: Tereza 
Campello, Marcelo Côrtes Neri.  Brasília, DF: Ipea, 2013.

48. “Em 2000, as autodeclarações indígenas aumentaram substancial-
mente em relação a 1991, enquanto, em 2010, mantiveram-se em pata-
mares similares” (IBGE, 2012, p. 7).

49. O cadastramento dessas famílias requer maiores esforços e aten-
ção. Devem ser consideradas especificidades decorrentes de razões 
históricas e culturais, de acordo com o contexto das diversas etnias. O 
distanciamento geográfico é um fator relevante, visto que, na maioria das 
vezes, os povos indígenas vivem em locais isolados e de difícil acesso.
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Gráfico 2 – Proporção de famílias indígenas 
beneficiárias do PBF em relação ao total da 
população brasileira

Fonte: CECAD 2.0. SAGI/MDS.

À medida em que o Programa Bolsa Família se ex-
pandiu e passou a incluir cada vez mais famílias 
indígenas, o MDS se voltou para a inclusão desse 
segmento populacional em diferentes momentos, 
com alguns destaques como o Relatório de Gestão 
da SENARC (2005-2006), o Guia de cadastramento 
de famílias indígenas (2012) e a publicação Diversi-
dade no Cadastro Único: respeitar e incluir (2014).  50  
Em 2016, foi lançado um guia da Secretaria Nacio-
nal de Assistência Social (SNAS) chamado Trabalho 
social com famílias indígenas: proteção social bási-
ca para uma oferta culturalmente adequada (2016), 
que trouxe subsídios teóricos e técnicos para apoiar 
as equipes de referência do Sistema Único de As-
sistência Social (Suas) no atendimento a famílias 
indígenas. Na próxima seção, serão apresentados a 
metodologia e os principais resultados dos Estudos 
etnográficos sobre o Programa Bolsa Família entre 
Povos Indígenas.

A pesquisa

Em 2012, o MDS solicitou à SAGI estudos sobre 
os efeitos do Bolsa Família nas comunidades indí-
genas, o que levou à realização de duas pesquisas 
qualitativas em 2012 e 2013/2014.

A primeira delas foi um estudo sobre o desenho, a 
gestão, a implementação e os fluxos de acompanha-
mento das condicionalidades  51  de saúde associadas 
ao PBF para povos indígenas  52 . A pesquisa foi reali-
zada em 12 municípios de seis Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI) e consistiu em entrevis-
tas semiestruturadas com os secretários municipais 
de Saúde, os gestores municipais do PBF, os coor-
denadores municipais do PBF na saúde, os chefes 
da Divisão de Atenção à Saúde Indígena (Diasi) em 

cada DSEI e os coordenadores das equipes multidis-
ciplinares de saúde indígena que atuam nas aldeias.

Os Estudos etnográficos sobre o Programa Bolsa 
Família entre Povos Indígenas foram a segunda pes-
quisa realizada, de maior escopo. Após discussões 
internas no Ministério a respeito de qual metodolo-
gia seria a mais adequada para abordar o tema com 
esse grupo específico, optou-se por um desenho (até 
então inédito no MDS) baseado em sete estudos de 
caso etnográficos realizados simultaneamente por 
antropólogos em diferentes Terras Indígenas (TIs) 
distribuídas pelos mesmos seis DSEIs da pesquisa 
anterior. Os estudos de caso comporiam um relatório 
único que traria os principais achados de cada região.

A pesquisa etnográfica é um estudo descritivo da cultura 
dos povos existentes ou de grupos sociais no interior dessas 
sociedades, sendo um método de pesquisa clássico adota-
do pela Antropologia Social a partir das primeiras décadas 
do século XX. Caracteriza-se pela imersão do antropólogo 
no interior dessas sociedades por períodos consideráveis 
de tempo, de modo que ele possa compreender o modo de 
vida, suas relações sociais, políticas, econômicas, relações 
de parentesco, língua, cosmologia, rituais, tradições e todos 
os aspectos culturais que a definem.

Fundamentada na técnica da Observação Participante, a 
pesquisa etnográfica mostrou-se um método qualitativo es-
pecialmente adequado para investigar os efeitos do Bolsa 
Família nas sete TIs. As populações indígenas se diferenciam 
substancialmente entre si e da sociedade mais ampla, sendo 
difícil formular questões objetivas que cobrissem inúmeros 
aspectos de sua realidade. Aliado a isso, nem todos os indi-
víduos dos grupos abordados são falantes do português. E, 
por último, após séculos de relações tensas e desiguais com 
o restante da sociedade, o acesso a esses grupos não é sim-
ples, necessitando de tempo para uma construção mínima 
de confiança entre o pesquisador e os seus interlocutores.

0,60% 

0,65% 

0,70% 

0,75% 

0,80% 

0,85% 

0,90% 

50. O documento faz referência à “identificação de 15 grupos populacio-
nais, entre os quais estão os indígenas, os quilombolas, os extrativistas, 
pessoas em situação de rua e catadores de material reciclável, sob o 
entendimento de que vivenciam características distintas de desproteção 
e exclusão, as quais requerem também um olhar mais atento do poder 
público” (BRASIL, 2014, p. 12).

51. As condicionalidades são compromissos nas áreas de educação 
e de saúde que as famílias devem cumprir em troca do benefício 
monetário que recebem (acompanhamento da frequência escolar das 
crianças e dos adolescentes de 6 a 17 anos, do calendário vacinal 
das crianças de 0 a 6 anos, do peso e da altura, além de dados das 
mulheres em idade fértil para identificação das gestantes e realização 
de pré-natal).

52. Disponível em: <http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/sumario_139.pdf>.
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Assim, foram contratados sete antropólogos, que es-
tiveram junto às famílias e lideranças indígenas das 
TIs selecionadas por um período mínimo de 80 dias 
entre setembro de 2013 e janeiro de 2014; e um oita-
vo pesquisador, responsável pela sistematização dos 
dados de todas as TIs e pela confecção do relatório 
final da pesquisa. Todos os consultores seguiram um 
roteiro básico comum de assuntos a serem aborda-
dos ou observados com os povos indígenas de modo 
a promover alguma comparabilidade entre as situa-
ções e contextos de implementação do PBF.

Em função de sua missão institucional e histórico 
de experiência com a temática indígena, a Funai par-
ticipou de todos os processos de negociação com 
os indígenas e de elaboração da pesquisa realizada 
pela SAGI/MDS. Essa relação foi formalizada em fe-
vereiro de 2014, quando foi assinado um Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) entre os dois órgãos.

Os Estudos etnográficos sobre o Programa Bolsa Fa-
mília entre Povos Indígenas foram desenvolvidos nas 
seguintes TIs:

• TI Jaraguá (SP), das etnias Guarani-Mbya e 
Guarani-Ñandeva;

• TI Parabubure (MT), da etnia Xavante;

• TI Porquinhos (MA), da etnia Canela-
-Apanyekra;

• TI Dourados (MS), das etnias Guarani-
-Kaiowá, Guarani-Ñandeva e Terena;

• TI Takuaraty/Yvykuarusu (MS), da etnia 
Guarani-Kaiowá;

• TI Barra Velha (BA), da etnia Pataxó;

• TI Alto Rio Negro (AM), das etnias Arapa-
so, Baniwa, Bará, Barasana, Baré, Desana, 
Hupd’äh, Karapanã, Koripako, Kotiria, Kubeo, 
Makuna, Mirity-tapuya, Pira-tapuya, Siria-
no, Tariana, Tukano, Tuyuka, Warekena, 
Yuhup’deh.

Mapa 1 – Distribuição geográfica das TIs da Pesquisa

Elaboração: Ricardo Verdum (2016).

A seleção das TIs ocorreu em constante diálogo 
com a Funai, levando-se em conta a diversidade de 
fatores sociais, culturais, econômicos, demográficos 

e políticos, bem como níveis de vulnerabilidades (ali-
mentar e de saúde) e de oferta de serviços públicos 
por municípios de portes distintos.
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No aspecto geográfico, foram escolhidas áreas de 
fronteira (como no Alto Rio Negro e no Mato Grosso 
do Sul) e de diferentes distâncias de centros urba-
nos e metrópoles. A seleção dessas áreas conside-
rou, também, distintas situações da saúde pública 
vividas pelos povos indígenas, diferenças étnicas e 
culturais, grau de mobilização e organização política 
e distância relativa das terras indígenas.

Sabia-se, por exemplo, que a TI Dourados já era locus 
de problemas diversos, como alta mortalidade in-
fantil e elevada densidade populacional, dificuldade 
de relação com o poder público local, entre outras. 
Ressalta-se, portanto, que, tanto pela metodologia 
quanto pelo desenho, a pesquisa não teve pretensão 
de trazer dados que pudessem ser extrapolados à 
realidade ampla dos indígenas do país, pois estes 
não têm representatividade amostral.

Durante o processo de elaboração e execução da 
pesquisa, o Ministério contou com o apoio da equipe 
da Funai, imprescindível para o sucesso dos traba-
lhos de campo dos antropólogos.

Principais resultados da pesquisa

De forma sucinta, pode-se apontar que os pesquisa-
dores identificaram uma exigência demasiadamente 
rígida de documentação feita pelos agentes locais 
do PBF à população indígena, o que estaria dificul-
tando o acesso ao programa. Nesse caso, o Regis-
tro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani) 
não vinha sendo aceito como documento para ca-
dastramento, apesar de ser permitido pela regra do 
Cadastro Único. De modo correlato, havia pouco co-
nhecimento disseminado sobre o que era o Cadastro 
Único e que ele propiciava acesso a outras políticas 
além do PBF.

Essas duas questões pareciam ter uma mesma ori-
gem, a saber, problemas de comunicação ao longo 
das entrevistas e do atendimento de agentes públi-
cos, com potencial para acarretar erros e mal-en-
tendidos que afetam diretamente não só a com-
preensão das regras do PBF, mas também o valor 
do benefício. Assim, foram relatadas situações em 
que os indígenas não reconheciam as informações 
declaradas no Cadastro Único, pois foram pressio-
nados com perguntas que lhes causavam cons-
trangimento ou mesmo falta de compreensão. Uma 
parcela dos beneficiários afirmou que não esteve à 
vontade na hora da entrevista, ou que foram direcio-
nados na resposta a certos tipos de questão, por 
exemplo, incitados a assumir uma renda mensal re-
gular quando na prática o que a pessoa recebia eram 
pagamentos eventuais por serviços pontuais.

A pesquisa evidenciou que o relacionamento com 
os não indígenas, como os atendentes do PBF, era 

alvo de muitas críticas. A carência de funcionários 
qualificados para o trato com a população indígena 
é um problema histórico, bem como as condições 
precárias para a mobilidade das equipes volantes, 
como da saúde. Em alguns casos, os equipamentos 
públicos eram insuficientes ou estavam localizados 
a grande distância dos locais onde a população vive. 
Isso apontou para uma visível falta de articulação 
entre as instituições envolvidas e os agentes que 
operam em nível local (prefeituras, Funai, DSEI/Se-
sai, assistência social).

Para além da falta de articulação, foram registra-
dos relatos de atendimentos abusivos e inadequa-
dos por parte dos atores envolvidos no processo 
operacional do PBF, tal como a obrigatoriedade da 
compra de uma capa protetora para o cartão do PBF, 
imposta por lotéricas, afirmando tratar-se de uma 
“exigência de Brasília” (foram recorrentes relatos de 
ameaças como: “senão, vai bloquear o cartão”). Mui-
tas vezes esses abusos surgem na ausência efetiva 
do poder público, seja como provedor dos serviços 
ou mesmo como fiscalizador. Notoriamente, os es-
tudos de caso apontaram para um fenômeno social 
conhecido como “patronato”, explicado da seguinte 
forma no relatório final da pesquisa pelo antropólo-
go Ricardo Verdum:

Com exceção da TI Jaraguá, constatou-se que, na prá-
tica, o custo com transporte, estadia e alimentação é 
o principal fator de atração da população até as redes 
de comerciantes, e do seu círculo vicioso de crédito/
endividamento, de que são eles agentes promotores […] 
O círculo vicioso de crédito/endividamento que carac-
teriza o sistema de patronagem, mascarado pela cons-
ciência social ou ideologia da “ajuda” e da “facilitação” 
[…] foi encontrado em seis, dos sete estudos de caso, 
interceptando os recursos transferidos pelo PBF. Dado 
o nível atual de desinformação dos indígenas sobre o 
programa, em várias TIs as agências lotéricas e os co-
merciantes são percebidos como parte da estrutura de 
gestão do Programa. Assim, não nos parecerá estranho 
que se produzam em breve críticas tachando o PBF de 
contribuir (não intencionalmente) com a reprodução e 
até renovação (“modernização”) de sistemas e práticas 
de dominação e exploração das populações e povos in-
dígenas em nível local, isso apesar das boas intenções 
dos gestores e técnicos do Programa. Estamos diante 
do que na teoria social é chamado de as condições ini-
maginadas e as consequências não desejadas da ação. 
(BRASIL, 2016, p. 122)

Outra questão identificada em algumas das TIs 
pesquisadas foi a exigência da condicionalidade de 
educação, que acabava por não permitir a escolha 
destas populações, tanto com relação a idades es-
colares para ingressar na escola, quanto à opção por 
outras formas de educação tradicional. Este fator 
contribuiu para que, entre os indígenas, beneficiários 
e lideranças, pairassem muitas dúvidas e sérias des-
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confianças sobre o projeto de futuro do Programa 
para os povos indígenas e o papel da educação na 
preparação dos jovens indígenas.

A obrigatoriedade de frequência escolar foi questionada 
em praticamente todas as TIs investigadas. O cumpri-
mento dessa condicionalidade apresentou dificuldades 
operacionais, que passam pela falta de um sistema de 
registro e acompanhamento eficiente, mas também 
pelo entendimento dos operadores locais de que há 
problemas nos recursos ou condições para as crianças 
frequentarem e terem um aproveitamento satisfatório 
da escola. Foram citados problemas de transporte e 
falta de professores fixos e qualificados  53 . Houve rela-
tos também de problemas recorrentes com a merenda 
escolar: baixa qualidade, quantidade insuficiente, falhas 
na entrega ou entrega com atraso, alimentos sem “segu-
rança de consumo” – em alguns casos, em visível esta-
do de deterioração.

Além da precariedade verificada nos serviços de 
atenção à saúde dos indígenas, o sistema de acom-
panhamento de condicionalidades é falho em várias 
terras indígenas: faltam funcionários qualificados 
para o trato com a população; faltam condições de 
mobilidade às equipes de saúde; em alguns casos 
as instalações são insuficientes ou estão localiza-
dos a grande distância dos locais onde a população 
vive; não há alimentação de dados nos sistemas de 
gestão do programa.

Por fim, mas não menos importante, cabe destacar 
o tratamento preconceituoso e discriminatório da so-
ciedade local e das instituições dispensado aos indí-
genas de forma geral. Esse tratamento transpareceu 
em várias dimensões da vida dessas pessoas, poden-
do ser exemplificados pelas seguintes situações: a) 
preços mais elevados para indígenas no comércio 
local; b) retenção de cartões, senhas e documentos 
pessoais por parte de lotéricas e comerciantes, no 
intuito de “dar crédito” aos indígenas, resultando em 
dívidas impagáveis e tampouco reconhecidas; c) lo-
téricas que impunham a necessidade de os indígenas 
informarem as senhas aos atendentes; d) venda im-
posta por lotéricas de itens não relacionados ao PBF 
a cada saque de benefício (por exemplo, protetor de 
cartão); e) retenção de parte do valor do benefício ou 
até mesmo do valor integral por terceiros que deti-
nham os cartões, sem que os indígenas soubessem 
o valor a receber, já que muitas vezes também não 
tinham o extrato de saque em mãos.

Todas essas situações se enquadram no contexto 
das relações interétnicas vigentes, que perpassam 
as interações das sociedades indígenas com a so-
ciedade nacional e demandam do poder público res-
postas adequadas e condizentes com o respeito à 
diversidade étnica e à igualdade de tratamento, de-
safios ainda grandes para a formulação e implemen-
tação de políticas públicas.

Os resultados da pesquisa foram publicados em 
2016 no Portal da SAGI/MDS em forma de relatório 
e de sumário executivo.

Acesse o relatório final da pesquisa no Portal da SAGI: <https://
aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/
relatorio_153.pdf>.

Um olhar antropológico sobre os conceitos  
por trás das políticas sociais

No relatório final da pesquisa, o antropólogo Ricardo Verdum 
chamou a atenção para a necessidade de se ter um olhar críti-
co aos conceitos de família e residência empregados pelo PBF 
e Cadastro Único, no sentido de “verificar sua aderência aos 
contextos locais de significado, especialmente no campo das 
relações de parentesco, e que efeitos gera no acesso dos indí-
genas ao recurso financeiro” (VERDUM, 2016, p. 14).

A família, para fins do PBF, é “a unidade nuclear composta 
por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por 
outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou 
tenham suas despesas atendidas por aquela unidade fami-
liar, todos moradores em um mesmo domicílio” (Decreto nº 
6.135/2007). Trata-se de um conceito bastante distante da 
realidade da maior parte dos povos indígenas, se formos 
considerar famílias extensas e critérios não econômicos para 
definir quem pertence a determinada família. O conceito de 
domicílio também é utilizado de maneira universalizante 
pelo programa, sendo pouco adaptado ao modo de vida e 
perspectiva cultural de muitas comunidades indígenas.

Além disso, o conceito de pobreza do PBF não se mostra apro-
priado para enquadrar grande parte dos grupos indígenas, 
visto que foca exclusivamente em renda monetária per capita 
mensal. Assim, em muitos casos o território garantido e pre-
servado diz muito mais sobre o ben estar de um povo do que 
a renda mensal familiar por pessoa. Trazer à tona a discussão 
sobre o que é a pobreza para os povos indígenas pode ajudar 
a desenhar ações mais adaptadas, por exemplo, condicionali-
dades mais eficazes para ajudar esses povos a saírem dessas 
situações de vulnerabilidade, incluindo-se questões relativas 
à segurança alimentar e nutricional, práticas agrícolas, meio 
ambiente e questões fundiárias.

A despeito dos 30 anos da Constituição Federal de 1988, 
que reservou um capítulo exclusivo aos povos indígenas, 
garantindo-lhes o respeito a suas organizações sociais, a 
seus costumes, línguas, crenças, tradições e a direitos ori-

53. A configuração de uma educação escolar indígena, que preze pelo 
respeito à diversidade étnica, é um desafio colocado à Educação e di-
ficilmente resolvido. Assim, do mesmo modo, registrou-se a existência 
de estabelecimentos de ensino inadequados aos padrões culturais 
locais nas aldeias, seja em termos de estrutura física, seja em termos 
de material didático.
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ginários sobre as terras que ocupam, há ainda um grande 
caminho a percorrer para incorporar a diversidade cultu-
ral no desenho e implementação das políticas públicas. 
Avanços nas áreas da saúde e da educação, tais como 
secretarias específicas e distritos sanitários especiais 
para povos indígenas não foram suficientes para tornar 
as políticas sociais universais focalizadas ou adaptadas às 
diversidades étnicas existentes. O mesmo ocorre com as 
políticas de desenvolvimento social que, no afã de aten-
der a todos, inclusive povos indígenas, acabam por exigir 
desses povos que se enquadrem em conceitos e regras 
demasiadamente rígidos.

Nesse sentido, é preciso refletir sobre a propriedade de po-
líticas universalizantes quando elas são também acessadas 
por povos e comunidades diversos. E, em vez de fazer po-
lítica pública para os povos e as comunidades tradicionais, 
é preciso fazer políticas públicas com eles (FAVILLA, 2017). 
Sem fazer em conjunto, o Estado não consegue olhar, pen-
sar e realizar políticas adequadas. Nesse sentido, fortalecer 
espaços de construção conjunta – como o Conselho Nacio-
nal de Povos e Comunidades Tradicionais –, obter dados 
sobre essas populações específicas (como foi feito com a 
versão 7 do Cadastro Único) e implantar processos de ca-
pacitação de agentes sociais são estratégias positivas para 
se avançar nessa direção, diminuindo as distâncias físicas, 
linguísticas e culturais. Para isso, devem ser garantidos re-
cursos e condições de funcionamento, continuidade de po-
líticas, aprimoramento de processos e, mais do que tudo, 
abertura para olhar as diferenças e saber respeitá-las.

As oficinas devolutivas

Planejamento e panorama  
geral das devolutivas

Em função das consultas livres, prévias e informa-
das às comunidades afetadas, foi pactuado com 
os povos indígenas pesquisados que eles teriam 
retorno sobre os achados da pesquisa. A esse pro-
jeto deu-se o nome de devolutivas da pesquisa, que 
deveriam estabelecer um diálogo a partir dos resul-
tados da pesquisa e das discussões com diferentes 
áreas do MDS e de outros órgãos.

Em 2014, após elaboração do relatório final com a 
consolidação dos resultados encontrados nas sete 
TIs, a pesquisa foi apresentada às secretarias do 
MDS – Secretaria Nacional de Renda de Cidadania 
(SENARC), Secretaria Nacional de Segurança Alimen-
tar e Nutricional (SESAN), Secretaria Nacional de As-
sistência Social (SNAS), Secretaria Executiva (SE) e, 
à época, a Secretaria Extraordinária para Superação 
da Extrema Pobreza (SESEP). Parte dos achados foi 
também debatida com representantes da Funai, do 
Ministério da Saúde e do Ministério da Educação.

Alguns dos problemas diagnosticados tiveram aten-
ção mais imediata das áreas técnicas, como foi o 

caso das dificuldades de atendimento de famílias 
indígenas pelos Centros de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS), especialmente as que não falam o 
português, e devido ao desconhecimento e até mes-
mo certo preconceito que as administrações munici-
pais têm em relação a esses povos. Nesse sentido, 
pode-se apontar uma discussão ampla na Assistên-
cia Social que levou à confecção do guia Trabalho 
social com famílias indígenas: proteção social básica 
para uma oferta culturalmente adequada. Outros as-
pectos mostraram-se mais difíceis de alterar pronta-
mente ou mesmo não eram da alçada do MDS, como 
mudanças na educação ou no atendimento à saúde. 
No que dizia respeito ao PBF, a SENARC (secretaria 
responsável pelo PBF) se apropriou dos apontamen-
tos da pesquisa de modo a considerar adaptações 
no atendimento a esses grupos, inserindo os acha-
dos da pesquisa na discussão mais ampla que em-
preendiam sobre Grupos Populacionais Tradicionais 
e Específicos (GPTEs).

Em 2016, a SAGI deu início ao processo para a rea-
lização das devolutivas às terras indígenas, coorde-
nando reuniões entre quatro secretarias do MDS  54  
envolvidas com o tema e a Funai  55 , com o intuito de 
planejar as visitas nas comunidades pesquisadas. 
Também participaram dessas reuniões representan-
tes do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades 
Tradicionais (CNPCT), à época vinculado à Secreta-
ria Executiva do MDS, de modo que a metodologia 
e o cronograma dessas oficinas foram construídos 
coletivamente e de forma acordada entre os órgãos 
e setores envolvidos.

Em linhas gerais, foi pactuado que as devolutivas 
contariam com uma equipe multidisciplinar do MDS, 
com representantes de todas as secretarias envol-
vidas com a temática indígena. Os servidores en-
viados às TIs deveriam dialogar tanto com as lide-
ranças e famílias indígenas quanto com as gestões 
locais dos municípios que são referência para as 
comunidades pesquisadas. Essas reuniões teriam 
o objetivo de, simultaneamente, apresentar os pro-
blemas que foram apontados à época do trabalho 
de campo e atualizá-los junto à gestão do PBF e da 
Assistência Social local.

Todas as devolutivas tiveram um formato de pelo me-
nos dois dias de duração, sendo o primeiro dia dedica-
do à reunião com a gestão local do município que as 
famílias indígenas tinham como referência para o uso 
de equipamentos públicos, especialmente os CRAS e 
os locais de saque do benefício do Bolsa Família. O 
segundo dia geralmente foi dedicado às devolutivas 

54. SAGI, SENARC, SNAS e SESAN.

55. Em especial com a Coordenação-Geral de Promoção  
dos Direitos Sociais.
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propriamente ditas, com a realização de reuniões jun-
to às comunidades indígenas pesquisadas.

As devolutivas ocorreram nos seguintes momentos:

Quadro 1 – terras indígenas pesquisadas, 
suas etnias e municípios e período da  
devolutiva

Terras Indígenas (TIs),  
municípios e etnias

Período da  
devolutiva

1. TI Jaraguá, município de São Paulo 
(SP), etnias Guarani-Mbya  

e Guarani-Ñandeva

21 e 22 de  
fevereiro de 2017

2. TI Parabubure, municípios de  
Campinápolis e Nova Xavantina (MT), 

etnia Xavante

7 a 10 de agosto 
de 2017

3. TI Porquinhos, municípios de  
Fernando Falcão, Barra do Corda e 

Grajaú (MA), etnia Canela-Apanyekra

8 a 10 de maio  
de 2018

4. TI Dourados, município de Dourados 
(MS), vizinha à área urbana da cidade, 

etnias Guarani-Kaiowá,  
Guarani-Ñandeva e Terena

21 e 22 de maio 
de 2018

5. TI Takuaraty/Yvykuarusu,  
município de Paranhos (MS), etnia 

Guarani-Kaiowá

23 e 24 de maio 
de 2018

6. TI Barra Velha, município de Porto 
Seguro (BA), etnia Pataxó

12 e 13 de junho 
de 2018

7. TI Alto Rio Negro, municípios de São 
Gabriel da Cachoeira e Japurá (AM), 

etnias Arapaso, Baniwa, Bará, Barasa-
na, Baré, Desana, Hupd’äh, Karapanã, 

Koripako, Kotiria, Kubeo, Makuna, Miri-
ty-tapuya, Pira-tapuya, Siriano, Tariana, 
Tukano, Tuyuka, Warekena, Yuhup’deh

25 e 26 de junho 
de 2018

Fonte: Elaboração SAGI.

A participação de integrantes da Caixa no processo 
ocorreu com mais intensidade a partir da terceira ofi-
cina (TI Porquinhos, maio de 2018), permanecendo 
até o final.

As viagens foram precedidas de planejamentos en-
tre todos os atores envolvidos, de acordo com os 
calendários propostos pelas coordenações regio-
nais da Funai, que articulavam diretamente com 
os indígenas as datas mais adequadas para rece-
berem as equipes do MDS, da Funai e da Caixa. A 
partir desse cronograma buscou-se agendar as re-
uniões com os respectivos gestores municipais do 
PBF e do Cadastro Único, incluindo os secretários 
de assistência social, além de gestores estaduais, 
não somente da Assistência Social, mas também 
de áreas relacionadas.

O formato das reuniões foi planejado como uma ex-
posição dialogada, isto é, cada secretaria do MDS 
apresentaria os temas relacionados a sua área de 
atuação, seguida pela abertura para os indígenas per-
guntarem. A equipe do MDS aproveitou as ocasiões 
para indagar aos presentes se os problemas identifi-
cados na pesquisa ainda aconteciam, qual a percep-
ção dos beneficiários quanto a essa situação, como 
viam os resultados da ação, se havia mudado algo. 
A interrupção da exposição do MDS para dúvidas era 
bem-vinda e prontamente respondida, aproveitando-
-se para esclarecer diversos pontos do PBF ou do 
Cadastro Único que o público indígena tinha dúvidas.

A ordem de apresentação dos assuntos também 
foi planejada, sempre iniciando pela SAGI com os 
resultados da pesquisa, seguida da SENARC, com a 
apresentação sobre o Cadastro Único e o Programa 
Bolsa Família; depois a SNAS, discorrendo sobre os 
CRAS, o SUAS  56  e a publicação produzida pela Secre-
taria a respeito do trabalho com famílias indígenas 
e, por fim, a SESAN, apresentando programas de se-
gurança alimentar como o Cisternas  57  e o Fomento 
Rural  58 . A Funai e a Caixa também tiveram momen-
tos de interlocução para esclarecer dúvidas.

Como já mencionado, a pesquisa evidenciou que há 
entre os povos indígenas pesquisados grande des-
conhecimento a respeito do Cadastro Único e das 
regras do PBF. Perguntas muito frequentes referiam-
-se ao motivo de os valores pagos serem diferentes 
de família para família e ainda variarem ao longo dos 
meses, o que causava suspensão ou bloqueio de be-
nefícios. Portanto, foi dada especial ênfase à expla-
nação da SENARC, secretaria responsável tanto pelo 
Cadastro Único quanto pelo PBF.

A compreensão de todo o processo comunicativo 
não teria êxito se a língua utilizada fosse somente 
o português, visto que grande parte desses povos 

56. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema públi-
co que organiza os serviços de assistência social no Brasil. Com um 
modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e os recursos 
dos três níveis de governo, isto é, municípios, estados e União.

57. O Programa Cisternas tem como objetivo a promoção do acesso à 
água para o consumo humano e para a produção de alimentos por meio 
da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo. Tem 
sido implantado predominantemente na região do semiárido brasileiro.

58. O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, ou Fo-
mento Rural, tem como objetivo apoiar a estruturação produtiva das 
famílias rurais mais pobres e o desenvolvimento do projeto produtivo 
de cada uma, a fim de que ampliem ou diversifiquem a produção de 
alimentos e as atividades geradoras de renda. Combina duas ações: o 
acompanhamento social e produtivo e a transferência direta de recur-
sos financeiros não reembolsáveis às famílias para investimento em 
projeto produtivo.
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não compreende bem essa língua, especialmente o 
público feminino. Assim, a ação contou com a tra-
dução simultânea para a língua materna dos indíge-
nas em cada comunidade. A exposição da equipe do 
MDS buscou ser clara e objetiva, com palavras de 
fácil entendimento e uso de exemplos para facilitar 
a compreensão.

A seguir será feito um breve relato das oficinas de-
volutivas em cada uma das sete TIs, com destaque 
para os temas de maior interesse para cada povo 
e eventuais encaminhamentos de solução das si-
tuações narradas. Os relatos são apresentados em 
ordem cronológica, cada um precedido por informa-
ções básicas sobre o contexto fundiário e populacio-
nal da TI pesquisada no intuito de fornecer o contex-
to dos povos indígenas pesquisados.

Vale destacar que a situação fundiária das terras 
indígenas no Brasil é de fundamental importância 
quando se fala desses povos, pois é com base 
nela que se tem dimensão mais concreta de suas 
condições sociais e de vida, especialmente com 
relação ao acesso a direitos fundamentais e às 
políticas públicas.

TI Jaraguá (SP)

Equipes: MDS (SAGI e Secretaria Executiva-CNPCT); 
Funai/Brasília, Funai/Coordenação Regional Litoral 

Sudeste, Funai/Coordenação Técnica Local São Paulo.
Os Guarani possuem três TIs na cidade de São Paulo: TI Te-
nondé Porã, TI Krukutu e TI Jaraguá. Todas passam, hoje, 
por processo de revisão dos limites demarcatórios. A TI 
Jaraguá (zona oeste) pode ser acessada por terra, a partir 
da SP-330, Rodovia Anhanguera. Na TI há duas aldeias: 
Tekoa Pyau e Tekoa Itu. A TI foi demarcada para os Gua-
rani Mbya e Tupi-Guarani, cujo idioma pertence à família 
linguística Tupi-Guarani. Possuía 1,7 hectares, mas passou 
por processo de revisão de limites que a ampliou para 532 
hectares em 2015, para incluir a área do Pico do Jaraguá. 
Entretanto, em 21 de agosto de 2017 o Ministro da Justiça 
anulou a Portaria Declaratória nº 581, que aumentava essa 
TI. O impasse continua e, portanto, a área que permanece 
é de 1,7 hectares  59 .

No censo de 2010, o IBGE identificou 88 pessoas autode-
claradas pertencentes a este povo, além de 10 pessoas que 
se consideraram indígenas – o número do IBGE possivel-
mente não leva em conta os moradores da Tekoa Pyau (são 
duas aldeias no local, uma fora do perímetro atual da TI, 
em terreno ocupado contíguo à área atual). Em 2013, con-
forme relatório da Funai, consta que viviam na TI Jaraguá 
586 pessoas.

Na primeira devolutiva realizada, não houve reunião 
prévia com a gestão local do PBF, e sim um encon-
tro com as lideranças da comunidade indígena para 

pactuar a forma como tal devolutiva aconteceria. 
Além disso, houve uma reunião com a equipe da 
Coordenação Regional da Funai e representantes 
indígenas, em que foram feitos informes sobre o 
evento, a logística de almoço e deslocamento para 
a terra indígena.

Foram apresentados o sumário executivo e o relatório 
final da pesquisa. Diferentemente das demais TIs, a 
de Jaraguá foi a única que não apresentou problemas 
com retenção de cartões do PBF por terceiros; não ti-
nha problemas com transporte para sacar o benefí-
cio; não sofria com a “venda casada” de itens no mo-
mento de saque do benefício na lotérica; e tinha 
acesso facilitado ao CRAS. Entretanto, as dificulda-
des com documentação civil ou mesmo com o aceite 
do RANI para a inscrição no Cadastro Único eram fre-
quentes, igualmente às outras TIs, assim como a 
grande desconfiança em relação às instituições públi-
cas de qualquer nível de governo. Quanto à documen-
tação civil e ao RANI, a Funai estava buscando solu-
cionar a situação junto aos órgãos competentes.

Devolutiva na TI Jaraguá (SP). Foto: Pedro Stoeckli Pires/SAGI/MDS.

Representantes do MDS informaram que seria lan-
çado um guia com Orientações técnicas para tra-
balho social com famílias indígenas, direcionado 
aos órgãos integrantes do SUAS, especialmente 
os CRAS  60 , tendo sido entregue uma versão pre-
liminar na própria devolutiva. O material foi entre-
gue para a comunidade, recebido pela liderança 
jovem e pelo cacique.

Os participantes da oficina foram ativos na discus-
são, ressaltando os seguintes questionamentos:

59. Conferir: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioam-
bientais/guarani-prometem-resistencia-contra-anulacao-da-terra-indigena-
-jaragua>. Acesso em: 5 out. 2018.

60. O guia foi publicado em março de 2017 como produto direto dos 
resultados desta pesquisa e encontra-se disponível em: <https://www.
mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/cartilhas/
OrientacoesTecnicas_TrabalhoSocialcomFamiliasIndigenas.pdf>
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• o motivo do cancelamento de cartões do 
PBF e se isso estava relacionado ou não ao 
fato de trabalhar (com carteira assinada);

• se o beneficiário do PBF poderia participar 
de outros programas sociais, tais como o 
Minha Casa Minha Vida;

• se quando a criança mudava de escola ha-
veria necessidade de o responsável familiar 
(RF) atualizar essa informação no Cadastro 
Único para não ter o benefício cancelado;

• se o RANI era documento suficiente para 
inscrição no Cadastro Único.

Todos os questionamentos relativos a programas 
sociais foram respondidos pelos representantes do 
MDS. Os indígenas enfatizaram a necessidade de 
apoio da Funai, principalmente nas questões am-
bientais. A sobreposição da TI com o Parque Es-
tadual do Jaraguá é um problema que precisa ser 
equacionado, pois é desta área que os Guarani ob-
têm recursos naturais básicos para sua subsistên-
cia, tais como caça, material para a confecção de 
artesanato e alimentação, de forma geral. Após a 
oficina, houve uma visita guiada pelas três aldeias, 
passando pela escola municipal, ocasião em que 
foram constatados alguns dos problemas aponta-
dos na pesquisa e relatados durante os dois dias 
de reunião.

TI Parabubure (MT)

Equipes: MDS (CNPCT/SE, SAGI, SESAN, SENARC); Funai 
(Sede, Coordenação Regional Xavante e Coordenação 

Técnica Local Campinápolis).
A TI de Parabubure está localizada nos municípios de 
Campinápolis e Nova Xavantina, na porção leste do es-
tado do Mato Grosso, com 224 mil hectares, fazendo 
fronteira com as TIs Chão Preto e Ubawawe, totalizando 
uma área contígua de 289.421 hectares sob o domínio da 
etnia Xavante. A área está inserida no bioma cerrado. O 
IBGE identificou em 2010 uma população autodeclarada 
indígena de 7.732 pessoas, além de 660 que se conside-
ravam indígenas  61 .

Diferentemente do que aconteceu nas outras ações 
devolutivas, ocorreram duas reuniões com gestores 
do PBF: uma com os gestores estaduais e munici-
pais na capital do estado (Cuiabá) e outra com os 
gestores municipais em Campinápolis. Com quatro 
meses de antecedência, foi realizada reunião em 
Cuiabá para apresentação dos achados da pesquisa 
e planejamento da ida a Parabubure. Dessa forma, 
foi possível chegar em Campinápolis com encami-
nhamentos concretos. A gestão municipal já tinha 
respostas para alguns questionamentos apresenta-

dos pela equipe do MDS e Funai quanto à atual situa-
ção das aldeias em relação ao que foi identificado 
no estudo.

As oficinas devolutivas ocorreram em três dias, de 
maneira a contemplar todas as aldeias em que a 
pesquisa foi realizada: Campinas, Estrela e São Pe-
dro. As reuniões propriamente ditas ocorreram em 
espaços diversos nas aldeias, variando entre a esco-
la, a igreja ou o pátio, sempre sendo traduzidas para 
a língua Xavante por alguns de seus líderes.

Devolutiva na TI Parabubure (MT) – Aldeia Campinas. Foto: Vanessa de 
Souza Lanza/CNPCT/SE/MDS.

De maneira geral, dois problemas foram abordados 
com maior frequência: a dificuldade de atendimento 
e comunicação dos indígenas com os funcionários 
do CRAS de Campinápolis, especialmente com as 
mulheres, pelo fato de grande parte delas não en-
tender o português; e os altos custos associados ao 
saque dos benefícios.

Uma orientação básica do PBF é a priorização das 
mulheres como responsáveis familiares (RF), isto é, 
para serem as titulares do cartão de saque do bene-
fício e as responsáveis por fazer o cadastramento de 
toda a família no Cadastro Único. Ocorre que, entre 
os Xavante, são poucos os indivíduos que falam por-
tuguês, sendo que a língua é aprendida apenas por 
alguns homens, de maneira que as mulheres se co-
municam exclusivamente em Xavante. Assim, existe 
uma grande barreira de comunicação entre a gestão 
do CRAS e as indígenas, o que acaba por prejudicar a 
oferta de serviços da assistência social. No caso da 
inserção no PBF, ficam prejudicados o cadastramen-

61. Merece uma distinção aqui entre a “autodeclaração” e o fato de a 
pessoa “se considerar” indígena. Segundo os conceitos utilizados pelo 
IBGE no censo de 2010, quando a pessoa se declara indígena significa 
que ela se identifica com a “raça” ou “cor” indígena. Quando ela apenas 
“se considera” indígena, ela não se identifica apenas com a classifica-
ção de indígena nos quesitos “raça” e “cor”, mas se considera indígena 
de acordo com as tradições, costumes, cultura, antepassados etc. 
(IBGE, 2012a, p. 39). Nos dois casos o IBGE classifica como “indígena”.
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to, a atualização cadastral e as orientações quanto 
às condicionalidades.

Muitas vezes o atendente do CRAS não consegue 
comunicar com clareza os motivos do bloqueio ou 
cancelamento do benefício. Segundo a gestão local, 
devido a esta dificuldade, os indígenas desconfiam 
da honestidade do atendente, pois creditam o blo-
queio ou cancelamento à vontade pessoal do servi-
dor que efetuou o atendimento.

Nesse ponto, destaca-se a atuação de representantes 
da SENARC na oficina devolutiva, que explicaram de-
talhadamente o que era e como funcionava tanto o 
Cadastro Único quanto o PBF. Tais explicações foram 
fundamentais para apaziguar os ânimos acirrados en-
tre indígenas e a gestão local do PBF, bem como para 
os Xavante compreenderem as frequentes dúvidas 
que tinham a respeito de seus benefícios.

Devolutiva na TI Parabubure (MT) – Aldeia Estrela. Foto: Luciana Felix Ferrei-
ra/SAGI/MDS.

Outro obstáculo enfrentado pelos indígenas são os ele-
vados custos da viagem a Campinápolis para que pos-
sam sacar o benefício. Um dos fatores é o deslocamen-
to de famílias inteiras para sacar o benefício, dado que 
as mulheres, como RFs, vão à cidade acompanhadas de 
seus maridos e precisam levar os filhos, pois não têm 
com quem deixá-los. Assim, parte considerável do valor 
recebido pelo benefício é usada no deslocamento.

Cabe ressaltar que os custos altos não são o único 
ponto problemático no deslocamento. As viagens 
são realizadas nas caçambas de caminhonetas sem 
proteção adequada, nas quais muitas vezes as mu-
lheres carregam bebês recém-nascidos no colo, não 
tendo como se segurarem. A estrada que cruza a TI 
é de terra e com trechos bastante acidentados, fa-
zendo com que os carros balancem demais. Outras 
características da precariedade do transporte são a 
grande quantidade de poeira levantada pelos carros 
e as longas viagens sob o sol.

Na chegada à cidade, os indígenas encontram difi-
culdade de sacar o benefício, sendo que por vezes 
a única lotérica da cidade não possui dinheiro (nu-
merário) para todos os pagamentos, de maneira que 
por vezes retornam às aldeias sem sacar o benefí-
cio. Todo o processo é muito desgastante, dado que, 
além das dificuldades do percurso de ida e volta, as 
famílias passam o dia sem se alimentar adequada-
mente porque a compra de comida na cidade acaba 
por onerar ainda mais a viagem. Para a permanência 
durante o dia, não têm lugar onde ficar, local onde 
poderiam descansar à sombra ou tomar água. Rela-
tam também que sofrem preconceito por parte dos 
moradores de Campinápolis.

Parte do problema de não haver dinheiro suficiente 
na lotérica reside no fato de que os indígenas desco-
nhecerem o calendário de saques do Bolsa Família, 
no qual são previstas datas específicas de saque a 
depender do dígito final do número do cartão PBF, e, 
por esse desconhecimento, vão sacar todos no dia 
em que conseguem se mobilizar para irem à cidade.

Nas oficinas devolutivas foi feito encaminhamento 
da contratação de indígenas pelo CRAS, de forma a 
facilitar o atendimento das famílias na língua Xavan-
te. Foi recomendado pela equipe do MDS a utiliza-
ção do IGD-M  62  de Campinápolis como fonte de ren-
da para esta ação.

Devolutiva na TI Parabubure (MT) – Aldeia São Pedro. Foto: Pedro Stoeckli 
Pires/SAGI/MDS.

62. O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é um indicador desenvol-
vido pelo MDS que mostra a qualidade da gestão local do Programa 
Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único, refletindo os compromissos 
assumidos por estados (IGD-E), Distrito Federal e municípios (IGD-M) 
ao aderirem ao programa. O índice varia entre zero e 1. Quanto mais 
próximo de 1, melhor o resultado da avaliação da gestão. Com base 
nesse indicador, o MDS calcula o valor dos recursos financeiros que 
serão repassados aos entes federados.
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A gestão do PBF de Campinápolis ponderou sobre 
os principais problemas encontrados e informou 
quais encaminhamentos havia tomado, dentre os 
quais os seguintes:

1. A lotérica conseguiu um empréstimo na Cai-
xa Econômica, e naquele momento os indí-
genas não ficaram mais na fila por falta de 
dinheiro em caixa, como foi relatado na épo-
ca da pesquisa. Considerou que naquele mo-
mento havia pouco problema com a lotérica.

2. A gestão municipal estava verificando com o 
prefeito a possibilidade de disponibilizar um 
ônibus que fizesse esse trajeto para facilitar 
o deslocamento das famílias indígenas para 
realização do saque sem ter que utilizar ser-
viços precários de fretes alternativos (onero-
sos e inseguros).

3. Foi criada, na estrutura da Prefeitura Munici-
pal, a Secretaria de Assuntos Indígenas, que 
estaria atuando em parceria com a Secreta-
ria de Assistência Social para resolver os pro-
blemas relatados.

4. O problema relacionado às condicionalida-
des da saúde teria sido resolvido depois de 
uma reunião com o DSEI/Sesai. Naquele mo-
mento, a Unidade Básica de Saúde Indígena 
ia até as aldeias para garantir o cumprimento 
das condicionalidades e o encaminhamento 
dos dados.

5. Havia um diálogo com o prefeito para a 
contratação de um indígena no CRAS para 
garantir às famílias maior e melhor acesso 
aos serviços do SUAS, conforme previsto 
em lei municipal.

6. Havia um diálogo com a Coordenação Técni-
ca Local (CTL/Funai) para propor ao prefeito a 
instalação de uma “casa de passagem” que pu-
desse fazer o acolhimento imediato de alguns 
indígenas que vão até o centro da cidade.

TI Porquinhos (MA)

Equipes: MDS (SAGI; SESAN; SENARC; SNAS); Funai 
(Sede; Coordenação Regional Araguaia-Tocantins; 

Coordenação Técnica Local Canela – Barra do Corda); 
Caixa (Regional/Maranhão).

A TI Porquinhos está localizada na porção centro-sul do es-
tado do Maranhão, sobrepondo-se à área dos municípios 
de Barra do Corda, Fernando Falcão e Grajaú, podendo ser 
acessada por terra a partir da BR-226. Faz fronteira com 
duas outras TIs: Bacurizinho e Porquinhos dos Canela-
-Apanyekra (área ampliada); e tem nas proximidades as TIs 
Cana Brava e Canela. A aldeia principal está a cerca de 80 

km a sudoeste do município de Barra do Corda e 45 km a 
oeste da aldeia Ramkokamekrá de Escalvado. Localiza-se a 
leste do município de Grajaú, separada por 75 km de área 
de cerrado. A TI Porquinhos é cortada pelo rio Corda em 
seu alto curso e sofre fortemente com a ação ilegal de ca-
çadores, madeireiros e, eventualmente, carvoarias. Nela 
vive o povo originário Canela-Apanyekra, falante da língua 
Timbira, pertencente à família linguística Jê. Dados demo-
gráficos da TI: 587 pessoas (IBGE, 2010); 711 pessoas (Fu-
nasa, 2010); 690 pessoas (Guimarães, 2012); cerca de 700 
pessoas (Guimarães, 2013).

Devido ao fato de a TI Porquinhos situar-se em lo-
cal de difícil acesso, exigindo mais de três horas de 
viagem de Barra do Corda ou de duas horas de Fer-
nando Falcão, por estradas de terra ruins, a logísti-
ca dessa devolutiva foi a mais elaborada, exigindo 
das equipes que pernoitassem na aldeia, questão 
que não apareceu em nenhuma outra devolutiva. 
Além disso, a Coordenação Regional da Funai res-
ponsável por acompanhar essa TI localiza-se em 
Palmas (TO), a mais de 13 horas de viagem de Bar-
ra do Corda (805 Km). Essa longa distância tem 
marcado a ausência da Funai no acompanhamen-
to histórico desse povo. Somam-se a isso proble-
mas recorrentes com a Coordenação Técnica Lo-
cal do órgão em Barra do Corda, que foi por muito 
tempo dirigida por índios de outra etnia, afastando 
os Canela desta localidade. Por causa disso, uma 
pauta recorrente dos Canela e demais povos Tim-
bira do estado do Maranhão era uma Coordenação 
Regional da Funai totalmente dedicada a eles, fato 
que não ocorreu até o presente momento. Entre-
tanto, a solução encontrada pela Funai foi a cria-
ção de outra Coordenação Técnica Local em Barra 
do Corda, exclusiva dos povos Canela, Apanyekra 
e Ramkokamekra. Mesmo assim, como será visto 
aqui, as dificuldades de relacionamento entre es-
ses povos e a Funai ainda persistiam no momento 
da devolutiva.

O isolamento dos Canela, especialmente dos Apan-
yekra, é um fator fundamental para se compreender 
os problemas por eles enfrentados, não somente 
com relação ao Programa Bolsa Família, mas com 
todos os demais serviços públicos, incluindo o aces-
so a direitos básicos.

Outra particularidade dessa TI é que, embora a sede 
do município de Fernando Falcão os atenda para 
inscrição no Cadastro Único, não há no local quase 
nenhum serviço ou comércio, obrigando os Canela 
a empreender viagens para Barra do Corda, onde há 
maior e melhor estrutura. Com isso, os gastos com 
esses deslocamentos, o tempo disponibilizado e as 
condições em que ocorrem são os principais proble-
mas enfrentados por eles, seja para sacar o benefí-
cio, seja para acessar produtos, serviços e direitos. 
Associados diretamente a isso aparecem os deno-
minados freteiros ou “patrões”, que frequentemente 
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retêm o cartão do PBF dos indígenas como forma de 
garantir-lhes o deslocamento, o saque ou a compra 
de itens necessários, endividando-os em valores fre-
quentemente impagáveis e pouco transparentes. A 
posse dos cartões do PBF é acompanhada da posse 
de documentos pessoais dos beneficiários, deixan-
do-os reféns dessas situações e dificultando, muitas 
vezes, o acesso à saúde pública.

Assim como nas demais TI, os indígenas Canela não 
conhecem bem o Cadastro Único e as regras do PBF, 
não tendo obtido dos órgãos públicos esclarecimen-
tos sobre ambos. Geralmente, não identificam quem 
administra o PBF, não têm clareza se são órgãos 
públicos ou particulares. Não sabem também o que 
é CRAS ou CREAS  63 , embora saibam que existe um 
local na cidade para o qual são levados para “apre-
sentarem papéis e atualizarem o cadastro”. Equipes 
volantes desses equipamentos não se deslocavam 
para a aldeia. Essa falta de informação é um dos gran-
des problemas levantados por essa pesquisa, assim 
como a dificuldade de comunicação entre povos indí-
genas e instituições públicas, especialmente quando 
a maior parte da população não entende o português.

No campo das condicionalidades do PBF, a pesquisa 
verificou problemas no acompanhamento escolar e 
de saúde, inexistindo controle de frequência, mate-
rial didático na língua indígena e até professores, 
que ficariam fora da aldeia por longos períodos. A 
merenda escolar também era vista como insuficien-
te. Quanto à saúde, apesar da insatisfação dos Ca-
nela com o DSEI Maranhão, a pesquisa verificou que 
estava havendo pesagem das grávidas e das crian-
ças recém-nascidas com frequência, muito embora 
não houvesse um acompanhamento mais qualifica-
do de cada gestante, nutriz ou recém-nascido.

Esses problemas foram abordados pelo MDS com a 
gestão local do PBF em Fernando Falcão. Nessa pri-
meira reunião e também na devolutiva compareceram 
gestores estaduais do PBF e da Secretaria de Agricul-
tura Familiar do Maranhão, assim como um represen-
tante da Caixa. Destaca-se ainda que nessa devolutiva 
houve a possibilidade de realizar reunião também com 
a gestão local da Assistência Social de Barra do Corda 
sobre os resultados da pesquisa realizada.

Nessa primeira reunião, foi informado que o trans-
porte dos índios Canela das aldeias para a cidade 
era feito apenas por meio de carros particulares 
que custavam R$ 30,00 da TI para Barra do Corda 
somente de ida, por pessoa, na caçamba das cami-
nhonetes ou caminhões. Não havia serviço público 
de transporte.

Na discussão sobre o “patronato”, os gestores mu-
nicipais tinham a visão predominante de que era 
“uma prática generalizada e que faz parte da cultura 
indígena”. Visão semelhante foi exposta pela Funai 

local, que afirmou ser um problema histórico da re-
lação dos índios com os não índios. Destacam-se 
outras questões discutidas, tais como a dificuldade 
de receber informações sobre as condicionalidades, 
falta de articulação entre a Funai local e outros ór-
gãos estaduais e problemas com as instalações de 
energia elétrica nas aldeias.

Segundo a Coordenação Estadual do PBF, o Governo 
do Maranhão criou uma comissão estadual de povos 
e comunidades tradicionais para pensar as diversas 
políticas públicas específicas para esses povos.

A reunião apresentou os seguintes encaminhamentos:

a. Ações para evitar que os cartões do  
PBF caiam nas mãos de comerciantes e  
freteiros, tais como campanhas  
educativas com indígenas e comerciantes; 
ações repressivas a “patrões”; melhor  
adequação das políticas e programas  
públicos às necessidades dos índios.

b. Intensificação de diálogo entre as adminis-
trações municipais de Fernando Falcão e 
Barra do Corda para haver maior cooperação 
e melhor atendimento aos povos indígenas, 
especialmente no que tange a assistência 
social, transporte, saúde, educação.

Na segunda reunião, com os órgãos da Secretaria de 
Assistência Social do município de Barra do Corda, 
as equipes do MDS e da Funai apresentaram os re-
sultados da pesquisa e enfatizaram a necessidade 
de o município compartilhar responsabilidades com 
o município de Fernando Falcão no atendimento dos 
índios Canela. A equipe do MDS esclareceu que, pe-
las regras do Cadastro Único, se a família tem como 
local habitual de uso de comércio e de serviços pú-
blicos outro município, que é o caso dos Canela de 
ambas as terras indígenas em relação à Barra do 
Corda, eles poderiam ser cadastrados em Barra do 
Corda sem qualquer problema.

A conversa fluiu no sentido de se pensar soluções 
conjuntas para os problemas indicados pela pesqui-
sa, especialmente a questão do transporte dos indí-
genas; do local de apoio a eles nas cidades; do atendi-
mento das famílias pelos CRAS; do acesso a serviços 
de saúde, entre outros serviços públicos. Também foi 
estabelecida a comunicação entre essa administra-
ção municipal e a Funai, para que as ações públicas 
que envolvam os Canela sejam conhecidas por todas 
as instituições participantes e, assim, possam articu-
lar e adaptar melhor essas ações aos desejos e parti-
cularidades culturais desse povo.

63. Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
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Na breve reunião ocorrida entre MDS e Caixa, o ge-
rente da agência em Barra do Corda informou que 
já havia instituído um horário diferenciado para 
abrir a agência aos indígenas antes do horário es-
tabelecido para o público em geral, sendo conhece-
dor do fato de eles terem horário para voltar para 
suas aldeias com os freteiros contratados. Segun-
do esse gerente, a rede de pagamentos do PBF em 
Barra do Corda incluía, além daquela agência, oito 
lotéricas e seis correspondentes bancários. Em 
Fernando Falcão havia apenas uma lotérica e um 
correspondente bancário. Para ele, o único proble-
ma que percebia no atendimento aos indígenas era 
a frequência com que eles alegavam terem perdido 
o cartão do PBF. Disse que tinha casos em que o 
titular já estava na 10ª via, mas que fazia o procedi-
mento normal de cancelamento do cartão anterior 
e a solicitação de emissão de uma nova via, emi-
tindo também ordem de pagamento para saque do 
PBF, quando necessário.

A devolutiva na TI Canela ocorreu no pátio da aldeia, 
debaixo de duas grandes mangueiras. A oficina de-
volutiva contou com tradução de português para a 
língua Kanela. As falas do MDS foram pausadas e 
didáticas, intercaladas com a tradução. Especial 
atenção foi dada à apresentação do Cadastro Único 
e do PBF, dando espaço para as perguntas que sur-
giam. As perguntas sobre o PBF se relacionaram ao 
valor e quem que poderia ser incluído na família de-
clarada; se ser um funcionário inviabilizava receber o 
PBF, entre outras.

Devolutiva na Aldeia de Porquinhos (MA). Foto: Rafael Pereira/Funai.

A partir da fala da SESAN, os temas das semen-
tes e do auxílio na produção agrícola por partes 
de órgãos públicos federais e estaduais foram 
discutidos. Houve também esclarecimentos sobre 
as diferenças entre o Fomento Rural e o Pronaf 
(Programa Nacional de Agricultura Familiar), enfa-
tizando-se que esse segundo se trata de emprés-
timo de dinheiro junto ao banco. Falou-se também 
da Declaração de Aptidão (DAP) e como os índios 
poderiam fazê-la para acessar o programa de Fo-
mento ou o Pronaf.

Finalizando a oficina, o pa´hi (líder) falou, agradecen-
do a presença do MDS, Funai, Caixa e órgãos muni-
cipais e estaduais na aldeia. Reforçou que a comu-
nidade dos Canela de Porquinhos vinha passando 
há anos por muitas dificuldades, e entendia que o 
pessoal do MDS, dos governos municipal, estadual 
e a Funai estava ali para ajudá-los. Destacou que 
precisavam do apoio desses órgãos, pois estavam 
“esquecidos e isolados”. “Somos diferentes, mas em 
direitos somos iguais”, afirmou.

TI Dourados (MS)

Equipes: MDS (SAGI, SESAN, SENARC, SNAS); Funai 
(Sede, Coordenação Regional de Dourados e Técnica 

Local); Caixa (Sede).
A TI Dourados (MS) está localizada no município de Dou-
rados, vizinha à área urbana da cidade, com 3.475 hecta-
res. Na TI há três povos indígenas: Guarani-Kaiowá, Gua-
rani-Ñandeva e Terena. Os dois primeiros falam idioma 
pertencente à família linguística Tupi-Guarani, o segundo, à 
família Aruak. O IBGE recenseou a população vivendo nesta 
terra em 2010 com um total de 10.720 pessoas pertencen-
tes a esses dois povos, além de 418 que se consideraram 
indígenas. Há também um grande número de indígenas 
que integram as redes sociais da TI, mas vivem na periferia 
da cidade de Dourados ou em diversos acampamentos ao 
redor da área.

Essa TI é uma das mais conhecidas no país e 
no exterior em função das muitas mazelas pelas 
quais vem passando desde os anos 1980, notada-
mente, a ocorrência de centenas de mortes, seja 
por assassinatos, suicídios de jovens e mortalida-
de infantil em decorrência de desnutrição (PIMEN-
TEL, 2014). As causas desses problemas vêm sen-
do estudadas e, em grande parte, se relacionam 
com o tamanho da TI, a quantidade de pessoas 
que vivem ali e as condições em que tal sobrevi-
vência ocorre, com recursos naturais inexistentes 
ou insuficientes, mistura de grupos étnicos não as-
semelhados, proximidade da cidade e corte da re-
serva por estrada estadual (MS-156). Todos esses 
fatores vêm impactando sobremaneira na manu-
tenção da identidade étnica dos Guarani e Kaiowá, 
com delimitação de áreas relativamente pequenas 
e dispersas entre si, privando-os muitas vezes do 
acesso a recursos naturais, ou ainda de formas de 
geração de renda para subsistência. Por essas ra-
zões, a TI Dourados foi escolhida para se verificar 
os efeitos do PBF.

A pesquisa constatou que o PBF é uma fonte de re-
curso indispensável para a sobrevivência de muitas 
famílias, garantindo algum equilíbrio na constante 
instabilidade de renda a que estão submetidas. Por 
isso, qualquer bloqueio ou suspensão desse recurso 
coloca as famílias em situação de extrema vulnera-
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bilidade. Assim como em outras terras, os Guarani, 
Kaiowá e Terena demonstraram grande desconhe-
cimento do funcionamento do Cadastro Único e do 
PBF, sendo esses esclarecimentos sempre muito 
bem-vindos para eles.

A reunião com a gestão local em Dourados ocorreu 
na Universidade Federal da Grande Dourados e con-
tou com a presença de representantes de órgãos 
públicos municipais, assim como do Secretário de 
Assistência Social. Foram discutidas questões sobre 
recebimento do benefício, barreiras linguísticas e mau 
atendimento ou preconceito sentido pelos indígenas. 
Foi apontada a falta de atendentes que falassem a lín-
gua indígena, o que poderia melhorar o atendimento. 
Também foi ressaltada a inexistência de transporte 
público que fizesse o trajeto aldeia-cidade.

A devolutiva na reserva de Dourados ocorreu no CRAS 
Bororó, com a participação de vários indígenas Guara-
ni, Kaiowá e Terena. A maioria das falas teve tradução 
para a língua Guarani feita por intérprete.

Devolutiva da TI Dourados (MS). Foto: George Minoru Makita/Caixa.

Após as apresentações dos representantes do MDS, 
o público se manifestou levantando questões de 
atendimento discriminatório que estariam ocorren-
do, bem como problemas de bloqueio devido ao valor 
de recebimento. As críticas ao atendimento precário 
não se limitavam apenas aos órgãos que operavam 
o PBF, mas também aos que lidavam com aposen-
tadorias e pensões, tal como o Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS). Foi informado por um indígena 
que havia muitos cartões do PBF nas mãos de donos 
de mercados: os responsáveis familiares deixavam 
seus cartões empenhados com os comerciantes em 
troca de alimentos. Houve também perguntas sobre 
a composição e variação de benefícios, esclarecidas 
pela equipe do MDS, que enfatizou que “famílias di-
ferentes, valores diferentes”.

Estiveram presentes na devolutiva dentro da TI a pre-
feita de Dourados e três de seus secretários (Educa-

ção, Assistência Social e Agricultura Familiar), além 
do gestor municipal do Bolsa Família. Como encami-
nhamento da reunião, a prefeita informou que haveria 
uma força-tarefa para regularizar e atualizar o cadas-
tro das famílias indígenas, bem como dar oportunida-
de para novas famílias serem cadastradas.

TI Takuaraty/Yvykuarusu (MS)

Equipes: MDS (SAGI, SESAN, SENARC, SNAS); Funai 
(Sede, Coordenação Regional de Ponta Porã e Técnica 

Local); Caixa (Sede).
A TI Takuaraty/Yvykuarusu (MS) fica localizada no muni-
cípio de Paranhos, no sul do estado de Mato Grosso do 
Sul. Também conhecida como Aldeia Paraguasu, devido 
ao nome da fazenda que circunda a terra. Essa terra está 
cercada por fazendas. Distante aproximadamente 465 km 
da capital do estado, Campo Grande, o município ainda 
possuía em dezembro de 2011 cinco terras indígenas re-
conhecidas, Yvykuarusu/Takuaraty, Arroyo Corá, Potrero 
Guasu, Pirajuí, Sete Cerros e, ainda, um acampamento 
indígena, denominado Y´poi. A TI é destinada aos Guara-
ni-Kaiowá, tem 3 mil hectares e localiza-se próxima à fron-
teira com o Paraguai. Segundo o IBGE, 591 pessoas viven-
do no interior da TI se declararam indígenas no censo de 
2010. A língua falada pela população está classificada no 
tronco linguístico Tupi-Guarani.

De forma similar à situação interétnica e histórica 
da reserva de Dourados, as famílias de Takuaraty/
Yvykuarusu também têm sofrido com a disputa terri-
torial. Entretanto, nesse caso, praticamente todas as 
famílias conseguem manter roças para produzirem 
alimentos para si, cultivando principalmente milho e 
mandioca. É comum que os homens adultos traba-
lhem como empregados nas fazendas vizinhas (VER-
DUM, 2016), pois a produção não é suficiente para a 
subsistência. As famílias que não têm pessoas com 
trabalho assalariado dependem das cestas de alimen-
tos que são distribuídas, compostas basicamente de 
carboidratos e com tamanho padronizado, não sendo 
suficientes para famílias maiores. Um outro problema 
apontado é a exposição a agrotóxicos jogados nas 
plantações das fazendas vizinhas e até mesmo a ve-
nenos usados pelos índios para combater as gramí-
neas que invadem suas plantações.

A região de fronteira dessa TI agrega outros elemen-
tos, tais como a frequente circulação dos povos Gua-
rani e Kaiowá entre os dois países, Brasil e Paraguai; 
instalação em acampamentos e a ocorrência do 
sistema de patronato, cujos pivôs são comerciantes 
que atuam tanto do lado brasileiro quanto do lado 
paraguaio da fronteira, havendo também a retenção 
dos cartões do PBF por eles.

A ausência de transporte público ou coletivo subsi-
diado para os indígenas sacarem seus benefícios 
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na cidade os submete, mais uma vez, aos patrões, 
que vão até as aldeias buscar as mulheres para le-
vá-las à lotérica e aos seus estabelecimentos co-
merciais, onde elas são coagidas a gastar a maior 
parte de seus recursos. Foi mencionada a imposi-
ção pela lotérica de aquisição de um “protetor” do 
cartão do PBF quando as famílias iam sacar o be-
nefício. Os indígenas também reclamavam muito 
de mau atendimento e de ausência de pessoas que 
falassem seu idioma no CRAS, acarretando dificul-
dades na comunicação.

Na reunião prévia com representantes da gestão 
municipal de Paranhos estavam presentes a secre-
tária de Assistência Social e outros profissionais da 
gestão, como o gestor do PBF e as assistentes so-
ciais do CRAS e CREAS. Participaram também três 
servidores da Coordenação Regional da Funai e um 
da representação local.

De maneira bem semelhante à reunião em Dourados, 
no município de Paranhos a discussão passou por 
problemas como a falta de comunicação entre os ór-
gãos públicos das diversas esferas e a Funai. Tam-
bém foram colocadas questões sobre recebimento 
do benefício, barreiras linguísticas, atendimento ina-
dequado e preconceito sentido pelos indígenas.  O 
gestor do PBF local informou que naquele momento 
eram atendidas entre 800 e 850 famílias, distribuí-
das nas aldeias em geral e que, na equipe municipal, 
havia duas servidoras que falavam a língua Guarani.

Uma das questões que a própria gestão municipal 
apontou foi a dificuldade para a emissão de docu-
mentos, o que levava à falta de acesso a outros pro-
gramas sociais. Paranhos não contava com servi-
dores autorizados a emitirem documento civil e, por 
isso, eram feitos mutirões de emissão. Foi sugerida 
a opção de usar os recursos do IGD em ações e mu-
tirões de emissão de documentação.

Constatado que o número de servidores atualmente 
não é suficiente para o atendimento de todo o públi-
co-alvo, os representantes da SENARC enfatizaram 
que os recursos do IGD poderiam ser usados para 
melhorar a estrutura da gestão (contratações tem-
porárias, compra de veículos e equipamentos, etc.).

Na devolutiva dentro da TI, a reunião ocorreu no pá-
tio da quadra de esportes da escola. Os indígenas 
apresentaram questionamentos sobre cortes nos 
benefícios. O MDS respondeu e aproveitou para 
explicar como era feito o cálculo da renda e quan-
do a família atinge o teto para receber o PBF. Foi 
esclarecido o cálculo de renda quando há pessoas 
aposentadas e sobre contrato de experiência com 
carteira assinada.

Durante as perguntas foram mostrados alguns com-
provantes de pagamento do benefício. Um dos com-

provantes continha a mensagem de que havia uma 
inconsistência na renda da família. O exemplo serviu 
para que o representante da SENARC explicasse si-
tuações em que isso pode ocorrer e a importância 
de a atualização cadastral ser feita com frequência, 
em especial quando alguém da família passa a tra-
balhar ou ter mais renda.

Devolutiva da TI Takuaraty/Yvykuarusu (MS). Foto: Pedro Stoeckli Pires/
SAGI/MDS.

Na fala do representante da Caixa, foi enfatizado que 
não era necessário comprar nada quando as famílias 
fossem sacar o benefício nas lotéricas, tais como jogos 
ou protetores de cartão. Acrescentou que os valores ti-
nham de ser pagos integralmente e vir acompanhados 
do comprovante de pagamento. As lotéricas também 
não tinham direito de reter o cartão do beneficiário. Em 
casos de abuso, os indígenas poderiam buscar ajuda 
no CRAS ou pelo 0800 da Caixa ou do MDS. Ao final do 
evento, as famílias que ainda tinham questões especí-
ficas sobre seu benefício foram organizadas em fila e 
foi feito um atendimento para cada um dos presentes.

TI Barra Velha (BA)

Equipes: MDS (SAGI, SNAS, SENARC); Funai (Sede, Coor-
denação Regional Sul da Bahia e Coordenação Técnica 

Local Porto Seguro); Caixa (Sede, Regional de Porto 
Seguro, Itabuna e Itabela).

Localizada no sul do estado da Bahia, no município de Por-
to Seguro, é acessível por via terrestre a partir da BR 101. 
A TI está homologada com 8.627 hectares e foi incluída, 
juntamente com a TI Águas Belas (também homologa-
da, com cerca de 1.200 ha), na TI Barra Velha do Monte 
Pascoal, identificada pela Funai com uma área de 52.748 
hectares. Contígua a esta, está a TI Cahy-Pequi (ou Come-
xatiba), em processo de identificação (cerca de 18 mil hec-
tares) e, nas redondezas, a TI Imbiriba, com menos de 400 
ha. As quatro TIs são habitadas pelos Pataxó, linguistica-
mente classificados na família Maxacali. O IBGE identificou 
na TI Barra Velha, no censo de 2010, uma população de 
2.402 pessoas que se declararam indígenas, mais 587 que 
se consideram.
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O litoral sul da Bahia foi um dos primeiros a ser colo-
nizado pelos portugueses no século XVI e, por essa 
razão, já naquele momento as populações indígenas 
lá residentes foram drasticamente reduzidas e sub-
metidas (PINHEIRO, 2014). A região de Barra Velha 
reuniu, em 1861, toda a população indígena do sul 
da Bahia em uma única aldeia, por ordem do governo 
da Província da Bahia, mas tal aldeamento foi extinto 
em 1887 por esse mesmo governo. Em parte, devido 
a uma estratégia de certa invisibilidade diante da po-
pulação regional, os Pataxó viveram relativamente 
isolados até meados do século XX.

Em 1961, os Pataxó foram gravemente afetados 
pela criação do Parque Nacional do Monte Pascoal, 
que incidia exatamente sobre o território tradicio-
nal Pataxó. A legislação sobre parques nacionais 
proíbe a permanência de populações de qualquer 
tipo no seu interior e, com isso, os Pataxó foram 
formalmente expropriados de seu território (PI-
NHEIRO, 2014). A partir desse episódio, os Pataxó 
migraram e se dispersaram em várias aldeias, que 
é o caso das atuais Águas Belas e Mata Medonha, 
além de aumentar o contingente populacional em 
outras, tal como a de Imbiriba. A tensão territorial 
gerada a partir da sobreposição da área do Parque 
Nacional à terra indígena tradicional dos Pataxó 
permanece até hoje sem resolução por parte dos 
órgãos competentes.

A TI Barra Velha foi demarcada apenas em 1980 e 
homologada em 1991 justamente em função des-
se imbróglio jurídico, excluindo dela áreas de man-
guezais essenciais à sobrevivência dos Pataxó. Em 
2006, foi criado um Grupo Técnico pela Funai para 
rever os limites da TI, cujo relatório final com os es-
tudos antropológicos foi entregue em fevereiro de 
2008. A identificação da nova delimitação da TI foi, 
entretanto, aprovada apenas em 2012, com 52.784 
hectares (PINHEIRO, 2014, p. 18). Assim, a pesquisa 
sobre essa TI chegou num momento muito próximo 
à conclusão desse longo processo de reivindicação 
dos Pataxó.

A inserção dos Pataxó na comunidade externa à 
aldeia é bastante ampla, dado que a aldeia é muito 
próxima às vilas de Corumbau e Caraíva, sendo esta 
última de forte apelo turístico, na qual vendem arte-
sanato aos turistas. Inúmeras famílias Pataxó vivem 
nas referidas vilas ou em cidades próximas.

A oficina devolutiva ocorreu na Aldeia de Barra Ve-
lha, a aldeia-mãe. Diferentemente do que ocorreu em 
todas as demais TIs, não houve necessidade da utili-
zação de intérpretes. Todos os indígenas compreen-
diam e falavam português. Outro ponto que merece 
destaque foi a predominância das mulheres na reu-
nião, a que creditamos ao chamamento realizado 
pela Funai no qual foram identificadas como públi-
co-alvo as responsáveis familiares.

Devolutiva na TI Barra Velha (BA) – Aldeia Barra Velha.  
Foto: Rafael Pereira/Funai.

Um gargalo encontrado foi a existência de muitos indí-
genas sem registro civil. Os indígenas de Barra Velha 
desconhecem o que é o Rani, e a Funai de Porto Seguro 
já não emite este documento há bastante tempo.

Muito foi questionado pelos indígenas sobre a pos-
sibilidade de credenciamento dos comerciantes que 
possuem negócio dentro da aldeia como corres-
pondentes bancários Caixa Aqui, de modo que pu-
dessem ser canal de pagamento do benefício PBF, 
evitando o oneroso deslocamento para o saque, sen-
do esta a principal reclamação em relação ao rece-
bimento do benefício. Entretanto, a Caixa considera 
inviável tanto a instalação de lotérica na aldeia quan-
to o credenciamento de comerciantes locais, pelos 
aspectos financeiros, econômicos e de segurança.

Para evitar as grandes viagens de Barra Velha a Porto 
Seguro, atualmente o CRAS conta com equipe volante 
que visita todas as aldeias da TI para cadastramento e 
atualização cadastral, assim como para atendimento de 
famílias com o benefício bloqueado ou cancelado, com 
visitas periódicas a cada 45 ou 60 dias. Trata-se de gran-
de avanço, mas ainda insuficiente, dado que em cada 
visita são solucionados apenas os casos mais urgentes, 
ficando as demais demandas sem atendimento.

Ainda, quanto à alta demanda de emissão de docu-
mento civil e o problema de deslocamento dos indí-
genas a Porto Seguro para solicitá-lo, a gestão mu-
nicipal reconhece a dificuldade de realizar mutirões 
de emissão de documentos, por falta de recursos 
humanos e financeiros, ao que o MDS recomendou a 
utilização do IGD-M para custear as despesas.

TI Alto Rio Negro (AM)

Equipes: MDS (SAGI, SENARC, SESAN); Funai (Sede,  
Coordenação Regional de São Gabriel da Cachoeira); 

Caixa (Sede e Manaus).
A TI Alto Rio Negro, localizada nos municípios de São Ga-
briel da Cachoeira e Japurá, no estado do Amazonas, é ha-
bitada por mais de 26 mil indígenas (SESAI/MS, 2013) de 20 
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diferentes etnias, falantes de línguas indígenas dos troncos 
Aruak, Tukano e Makú. São elas: Arapaso, Baniwa, Bará, Ba-
rasana, Baré, Desana, Hupd’äh, Karapanã, Koripako, Kotiria, 
Kubeo, Makuna, Mirity-tapuya, Pira-tapuya, Siriano, Taria-
na, Tukano, Tuyuka, Warekena, Yuhup’deh. A terra indígena 
foi homologada pela Portaria s/n de 14 de abril de 1998, 
após longo processo de demarcação, em muitas etapas.

Diferentemente das demais devolutivas, nessa foi 
necessário trazer os indígenas de suas comunidades 
para a sede do município de São Gabriel da Cachoei-
ra, visto que as características socioambientais da 
região importam em uma logística muito sofisticada 
e de alto custo para os deslocamentos às comunida-
des indígenas, principalmente por transporte fluvial. 
Com a parceria da Funai, o MDS buscou representan-
tes das comunidades indígenas, e a reunião ocorreu 
na sede da Federação das Organizações Indígenas 
do Rio Negro (FOIRN), em São Gabriel da Cachoeira. 
Também foi a única devolutiva com mais de um dia 
de reunião com o mesmo público indígena.

Na primeira reunião no município, estiveram presen-
tes a Secretária de Assistência Social de São Gabriel 
da Cachoeira, a gestão local do PBF e Cadastro, re-
presentantes da Prefeitura, da Secretaria de Saúde 
do município, além de integrantes do CRAS.

Vários temas levantados pela pesquisa foram discu-
tidos, merecendo destaque os relativos aos seguin-
tes assuntos:

a. Dificuldades de comunicação nas línguas 
indígenas entre os órgãos públicos, espe-
cialmente o CRAS, e as famílias indígenas, 
ocasionando incompreensão das regras do 
PBF, bloqueios e suspensões, entre outros. A 
comunicação com a Central de Atendimento 
0800 da Caixa ou do MDS também era invia-
bilizada pela mesma razão.

b. Dificuldades com a logística para realização 
dos saques do benefício, associadas ao tem-
po necessário para o deslocamento à cidade 
e seus elevados custos. Desconhecimento 
das regras para saque do programa, seja do 
calendário de pagamentos, seja do tempo 
máximo para saque do benefício mensal.

c. Problemas com a única lotérica existente 
para o saque do benefício e ausência de 
agência bancária da Caixa no município.

d. Questões associadas aos fatores acima 
com o sistema de “patronato” por barquei-
ros e comerciantes que também retêm os 
cartões do PBF para garantir exclusividade 
e crédito aos índios, quando estes estão na 
cidade e sem condições de se manter com 
suas famílias.

e. Dificuldades com a documentação neces-
sária para se inscrever no Cadastro Único 
e para sacar o benefício; informações 
desencontradas entre o que era necessário 
pelas regras do Cadastro ou PBF e o que era 
cobrado pelo cartório ou pelo CRAS.

f. Acesso dificultado ou mesmo inexistente 
das equipes de saúde do DSEI e do CRAS 
para atendimento nas comunidades indíge-
nas, além de horário de atendimento restrito 
no CRAS na sede do município.

g. Situações de insegurança alimentar e de 
saúde pública, com muitas famílias indíge-
nas em acampamentos prolongados à beira 
do Rio Negro em São Gabriel da Cachoeira, 
especialmente de etnias de contatos mais 
recentes, como as Hupd’äh e Yuhupd’eh, que 
se deslocam de suas comunidades para 
sacar o benefício ou resolver problemas na 
cidade, e que, uma vez sem recursos para 
retornar às suas aldeias, ficam em situação 
de vulnerabilidade.

Para melhorar a comunicação das equipes do CRAS 
com os indígenas, a gestão local informou que contra-
tou pessoas que falavam algumas das línguas mais 
utilizadas pelos 20 povos da região, tais como Tuka-
no, Baniwa e Nheengatu. O horário de funcionamento 
do CRAS havia sido aumentado, e as equipes busca-
vam ajudar os indígenas, fosse por meio de ligações 
aos números 0800, fosse dando explicações sobre o 
Cadastro, o PBF e a emissão de documentação. Além 
disso, já existiam equipes volantes do CRAS e, no ano 
de 2018, já haviam sido feitas três viagens a comunida-
des de rios diferentes para realização de cadastramen-
to, atualização cadastral, aproveitando para repassar 
informações e orientações sobre documentação.

Os atendimentos de saúde nas aldeias por equipes 
do DSEI também estavam acontecendo em forças-
-tarefa a partir de polos que contemplavam cerca 
de 30 comunidades. A situação de insegurança ali-
mentar de famílias indígenas acampadas em São 
Gabriel da Cachoeira estava minimizada a partir da 
distribuição de cestas básicas pela administração 
municipal e pela Funai, havendo também atendimen-
tos de saúde.

Com relação às dificuldades de atendimento pelos 
números 0800 da Caixa, ficou acordado que a ges-
tão municipal enviaria para a representação estadual 
da Caixa, em Manaus, uma lista de pessoas aptas a 
falar em nome dos beneficiários para tirar dúvidas e 
resolver seus problemas.

A devolutiva com os indígenas foi feita na Casa 
dos Saberes, uma maloca tradicional no espaço da 
FOIRN, em São Gabriel da Cachoeira.
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Devolutiva da TI Alto Rio Negro, Casa dos Saberes – FOIRN, São Gabriel da 
Cachoeira (AM). Foto: Otávio Luiz de Araújo/SAGI/MDS

Seguindo a mesma lógica de todas as devolutivas, o 
MDS fez apresentação dos resultados da pesquisa, 
explicou a razão pela qual estava ali novamente e lem-
brou de seu comprometimento com aquela devolutiva 
a partir dos termos de consentimento livre e esclare-
cido, assinados em 2013 pelas lideranças de diversas 
comunidades representadas na FOIRN. Os principais 
problemas apontados na pesquisa continuavam pre-
sentes e foram colocados por diversos indígenas.

Destaca-se a presença de uma representante do car-
tório da cidade para esclarecer os diversos mal-en-
tendidos sobre a emissão de documentos civis para 
os indígenas e a natureza administrativa do Rani, 
aceito para a inscrição no Cadastro Único, mas não 
para desbloqueio do cartão do PBF ou saque do be-
nefício pelo responsável familiar. A presença de re-
presentantes da SENARC e da Funai foi fundamental 
nesse diálogo.

Algumas peculiaridades étnicas foram ressaltadas 
em relação à documentação e foram encontradas 
também em outras terras indígenas: o fato de as fa-
mílias queimarem os documentos da pessoa quando 
ela morre, criando problemas para requerer pensões 
no caso de cônjuges; as dificuldades de atualização 
da documentação quando há casamentos e separa-
ções, visto que a mudança nos nomes depende de 
processo judicial e estes demoram, e, consequente-
mente, nomes divergentes em vários documentos 
da mesma pessoa eram frequentes. Ainda com rela-
ção ao tema da documentação, indígenas relataram 
limitações para se emitir CPF no município, parecen-
do ser necessário o deslocamento para Manaus.

Diante de tantos problemas relacionados a docu-
mentação, representantes da Funai sugeriram a for-
mação de um grupo ou de reuniões e articulações 
mais frequentes entre todos os órgãos implicados 
nos três níveis de governo para dar os encaminha-
mentos necessários.

A discussão sobre as dificuldades de logística para 
sacar o benefício ocuparam um bom tempo da de-
volutiva, havendo sugestões, por parte de alguns 
indígenas, que houvesse não somente a instalação 
de uma agência da Caixa em São Gabriel, como tam-
bém mais correspondentes bancários. Sugeriu-se a 
instalação de terminais de autoatendimento em al-
gumas comunidades de calhas de rio específicas em 
que houvesse fornecimento de luz elétrica, de modo 
a minorar os custos e o tempo de deslocamento dos 
indígenas. Outra sugestão foi a de levar os recursos 
de barco, com apoio do Exército e da Marinha. Todas 
essas sugestões foram anotadas pelos representan-
tes da Caixa, que ficaram de levá-las aos superiores 
para avaliação.

Percebeu-se, como nas demais devolutivas e na 
pesquisa como um todo, uma grande confusão 
que os indígenas fazem entre o Cadastro Único e 
o Bolsa Família. Por isso, a presença do MDS foi 
de extrema valia para prestar os devidos esclare-
cimentos sobre cada um deles. A utilização de 
exemplos concretos de uma família hipotética para 
a explicação do cálculo do benefício, por exemplo, 
foi bem-vinda e apaziguou as dúvidas de muitos. 
As perguntas sobre o PBF versaram sobre: a) a pos-
sibilidade de receber ou não o Seguro-Defeso e o 
PBF; b) quando a mulher é a RF e morre, como o 
marido faria para receber; c) se o benefício é per-
dido se demorar mais de 3 meses para ser sacado; 
d) se o benefício era para a vida toda, isto é, se os 
pais ficassem sozinhos e velhos, sem os filhos, se 
eles poderiam continuar recebendo o benefício; e) 
se com o cartão poderia sacar todo o benefício ou 
teria que comprar ou usar uma parte do dinheiro no 
comércio; f) se a família não fosse pegar o benefí-
cio em 6 meses, teria como ressarcir esses valores; 
g) se haveria o cancelamento do benefício no caso 
de no acompanhamento de saúde ou de educação 
constatasse o não cumprimento dessas condicio-
nalidades por 2 anos.

Questões sobre os cartões também foram feitas 
aos representantes da Caixa e foram esclarecidas. 
Da mesma forma que foi pactuado com os gestores 
municiais do PBF e do Cadastro, estendeu-se aos 
representantes da FOIRN e da Funai local a possi-
bilidade de enviar à Caixa uma lista de pessoas au-
torizadas a falar em nome dos beneficiários pelo 
número 0800, de modo a minimizar os problemas 
de comunicação oriundos da diferença de idiomas. 
Sobre isso, o MDS informou também a existência do 
Consulta Cidadão, sistema de informação disponível 
no site do Ministério, em que o beneficiário poderia 
consultar diretamente a sua situação no PBF ou no 
Cadastro Único.

Ao final, o representante da Coordenação Regional 
da Funai, que também é indígena, ressaltou a ne-
cessidade de que todas as instituições que lidavam 
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de alguma forma com os povos indígenas conver-
sassem mais entre si e articulassem as suas ações, 
apesar das dificuldades.

Com a TI Alto Rio Negro, foi concluída a última devo-
lutiva, com todas as sete comunidades pesquisadas 
tendo recebido os resultados da pesquisa e o esclare-
cimento de uma série de questões sobre o Bolsa Famí-
lia e o Cadastro Único. Na próxima seção, serão feitas 
algumas reflexões mais gerais sobre essa experiência.

Considerações finais

A realização das ações devolutivas foi um compro-
misso assumido pelo MDS desde a concepção da 
pesquisa. Trata-se de uma iniciativa rara na atuação 
pública, apesar de sua importância tanto para fins 
de prestação de contas ao público envolvido quanto 
para a própria política, que pode constatar na prática 
se houve mudanças. Realizadas em todas as sete ter-
ras indígenas pesquisadas, as devolutivas mostraram 
o respeito do MDS por esta população, que diversas 
vezes é tratada às margens das políticas públicas.

As devolutivas contaram com a mobilização das 
diversas áreas do MDS, dos diferentes níveis fe-
derativos da Funai e de servidores municipais que 
trabalham diretamente com o PBF. Os indígenas 
demonstraram grande interesse e satisfação pela 
ida de representantes do governo às TIs, esperando 
melhorias no atendimento de suas múltiplas deman-
das. O grande número de expositores – do MDS, 
da Funai e da Caixa – fez com que os indígenas se 
sentissem respeitados e ouvidos. Assim, as viagens 
cumpriram o objetivo de retornar aos povos indí-

genas estudados os resultados obtidos, indicando 
que o poder público tem ciência das dificuldades e 
obstáculos a superar, e busca apontar soluções por 
meio da escuta e articulação com as comunidades, 
a Funai e os órgãos públicos envolvidos na gestão 
do Bolsa Família.

Resultado importante da ação devolutiva foi a cons-
tatação de inadequações do Bolsa Família à realida-
de dos povos indígenas. Por exemplo, as condicio-
nalidades de saúde e de educação, que na estrutura 
global do programa são pensadas com o objetivo de 
garantir direitos, no contexto indígena acabam sen-
do interpretadas como meras obrigações. Os con-
ceitos de família e pobreza também mostram pouca 
aderência ao contexto indígena.

Fazer políticas universais em um país plural e de 
dimensões continentais como o Brasil ainda perma-
nece como grande desafio à administração pública, 
acostumada a pensar setorialmente e de forma pa-
dronizada para todo o país. A falta de abertura para 
conhecer a diferença e levá-la em consideração na 
formulação das políticas é uma das maiores dificul-
dades existentes. Para pensar políticas públicas que 
atendam à diversidade étnica brasileira é preciso le-
var os horizontes da implementação para além do 
indivíduo. Povos indígenas são coletividades, cujo 
território e características específicas fazem parte 
da constituição de sua própria identidade. A ação 
do Estado precisa evoluir para incluir respeitando de 
fato as diferenças, em diálogo permanente com as 
comunidades indígenas afetadas – e a experiência 
com as devolutivas dos Estudos etnográficos sobre o 
Programa Bolsa Família entre Povos Indígenas foi um 
avanço nesse sentido.
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Resumo

Este texto apresenta estudo preliminar do desenvol-
vimento de um Índice de Preços ao Consumidor para 
famílias de baixa renda no perfil do Cadastro Único. O 
desenvolvimento do indicador começou com investi-
gações da estrutura de consumo de famílias de baixo 
poder aquisitivo na Pesquisa de Orçamentos Fami-
liares (POF) de 2008/2009, visando identificar quais 
produtos e serviços mais comprometem o custo de 
vida das famílias mais pobres. Além disso, após a 
construção da estrutura de gastos de tais famílias, 
foi possível estimar a inflação para este grupo social 
de janeiro de 2009 a agosto de 2018.

1. Este artigo foi produzido pelos seguintes pesquisadores da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV-IBRE): Igor dos Reis Lino e André Furtado Braz.

Inflação para famílias 
de baixa renda: um 
estudo preliminar  1 
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Introdução

Os índices de preços ao consumidor calculados no Bra-
sil, entre os quais o IPC  2  e o IPCA  3 , possuem cestas de 
consumo diferentes, mas apresentam pelo menos uma 
característica em comum: as faixas de renda familiar 
em que se encontram as populações representadas têm 
como limite inferior o valor de um salário mínimo. Nos úl-
timos anos, porém, com a ampliação do alcance de pro-
gramas sociais, como o Programa Bolsa Família, houve 
uma demanda por se conhecer e avaliar periodicamente 
os perfis de despesa deste estrato demográfico.

A inflação não é equivalente para todas as famílias. 
Cada uma tem o seu perfil particular de consumo. Um 
tradicional conceito econômico, a Lei de Engel  4 , sus-
tenta que as famílias de menor renda dedicam parce-
las maiores de seus gastos à alimentação, enquanto 
as que se situam nos estratos superiores despendem 
de frações elevadas de seus orçamentos com educa-
ção, saúde e lazer. Em outras palavras, ao passo que 
aumenta o rendimento, a elasticidade da procura de 
bens de primeira necessidade tende a zero.

O desenvolvimento de um índice de preços ao consumi-
dor parte inicialmente da escolha do grupo social ou da 
população-objetivo. Tal definição permitirá a construção 
de cestas de produtos e serviços que melhor retratarão 
os hábitos de consumo das famílias de baixa renda 
no perfil do Cadastro Único  5 . A principal fonte de da-
dos para a elaboração da cesta de consumo e, portan-
to, de uma estrutura de ponderação para um índice de 
preços é a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 
que apura os hábitos de consumo das famílias. Reali-
zada pelo IBGE, a última pesquisa disponível se refere a 
2008-2009. Portanto, a partir de dados levantados pela 
referida pesquisa, realizou-se o cálculo de um índice de 
preços ao consumidor, voltado às famílias com renda 
mensal per capita de até meio salário mínimo. A escolha 
dessa camada social se deu pelo fato de ser este o perfil 
prioritário para a família se inscrever no Cadastro Único.

A relevância do indicador proposto neste estudo é 
identificar descolamentos entre a taxa de inflação 
aferida para o conjunto da população e a tocante às 
famílias de baixo poder aquisitivo. Complementar-
mente, dada a explícita concentração de renda e a 
ênfase de combate à pobreza e à desigualdade das 
políticas sociais, um índice de preços focado neste 
estrato da população é fundamental para a avaliação 
de tais ações. Nesta faixa de renda estão 19,05% de 
todos os domicílios das 27 unidades da federação, 
conforme plano amostral da POF 2008/2009  6 .

Metodologia

O Índice de Preços ao Consumidor, para famílias 
no perfil do Cadastro Único (IPC-PCU), mede varia-
ções intertemporais de preços de um conjunto fixo 

de bens e serviços componentes de despesas habi-
tuais de famílias com nível de renda de até 0,5 salá-
rio mínimo per capita mensal.

Sua pesquisa de preços se desenvolve sistematica-
mente ao longo do mês calendário, cobrindo as capi-
tais de sete unidades da federação – Bahia, Distrito 
Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e São Paulo –, as quais somam 
23,75% do estrato de renda definido para este estudo.

Os bens e serviços que integram a amostra do IPC-PCU 
estão distribuídos em oito grupos ou classes de des-
pesa: “Alimentação”, “Habitação”, “Vestuário”, “Saúde e 
Cuidados Pessoais”, “Educação, Leitura e Recreação”, 
“Transportes”, “Despesas Diversas” e “Comunicação”.

2. Produzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) mede a variação de preços de um conjunto fixo de bens 
e serviços componentes de despesas habituais de famílias com nível de 
renda situado entre 1 (um) e 33 (trinta e três) salários-mínimos mensais.

3. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é produzido pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), A população-objeti-
vo do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais compreendi-
dos entre 1 (um) e 40 (quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a 
fonte de rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões (isso 
equivale a aproximadamente 90% das famílias brasileiras).

4.Em 1857, Ernst Engel (1821-1896) publicou um estudo sobre as condi-
ções de produção e consumo no Reino da Saxônia, no qual ele formulou 
uma lei empírica sobre a relação entre receita e despesa com alimentos. 
A lei de Engel, como ficou conhecida desde então, afirma que a proporção 
de renda gasta em alimentos diminui à medida que a renda aumenta. Sua 
declaração original baseava-se principalmente em um exame de cerca de 
duzentos orçamentos de trabalhadores belgas (HOUTHAKKER, 1957).

5.O Cadastro Único é um instrumento de identificação e caracteri-
zação das famílias de baixa renda residentes no Brasil, entendidas 
como aquelas com renda familiar mensal de até ½ salário mínimo por 
pessoa ou 3 salários mínimos de renda total. Além do Bolsa Família, 
cerca de vinte programas sociais federais utilizam o Cadastro Único 
para selecionar os beneficiários. Em junho/2018, havia 77,4 milhões 
de pessoas de baixa renda registradas no Cadastro Único.

6.A Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009 visa mensurar as 
estruturas de consumo, dos gastos e rendimentos das famílias, e pos-
sibilita traçar um perfil das condições de vida da população brasileira a 
partir da análise de seus orçamentos domésticos. Além das informações 
referentes à estrutura orçamentária, várias características associadas às 
despesas e rendimentos dos domicílios e famílias são investigadas, via-
bilizando o desenvolvimento de estudos sobre a composição dos gastos 
das famílias segundo as classes de rendimentos e disparidades regionais 
nas áreas urbanas e rurais, Assim, a Pesquisa de Orçamentos Familiares 
que possui múltiplas aplicações, contribui, por exemplo, para subsidiar o 
estabelecimento de prioridades na área social com vistas à melhoria da 
qualidade de vida da população, incluídas as políticas públicas temáticas 
nos campos da nutrição, orientação alimentar e de produção e distribui-
ção de alimentos, saúde, entre outros, em que são particularmente úteis 
as quantidades adquiridas de alimentos para consumo no domicílio.
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No cálculo das estimativas mensais do IPC-PCU, uti-
lizam-se três elementos fundamentais: uma amos-
tra de bens e serviços, um vetor de ponderações 
referentes a essa amostra e um sistema de acom-
panhamento de preços. Com esses elementos de-
vidamente conjugados por meio de um sistema de 
cálculo, obtém-se o resultado mensal do índice.

Estrutura da amostra de  
bens e serviços
A cesta de bens e serviços integrantes do IPC-PCU 
foi selecionada a partir da POF, elaborada pelo IBGE 
entre 2008/2009, e está calcada na estrutura média 
de despesas de consumo de famílias residentes em 
todos os estados brasileiros, com renda mensal de 
até 0,5 salário mínimo per capita.

No recorte feito com os microdados da POF, foi pos-
sível observar, conforme o Gráfico 1, que a região 
Nordeste concentra mais da metade (55,38%) do 
total de domicílios com o nível de renda supracita-
do, seguida pelas regiões Norte (17,74%), Sudeste 
(12,43%), Centro-Oeste (9,53%) e Sul (4,92%).

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos  
domicílios com renda mensal per capita  
de até 0,5 salário mínimo, segundo região 
do Brasil

Fonte: POF 2008/2009, elaboração própria.

Estrutura de pesos

A estrutura de pesos do IPC-PCU, que expressa a 
importância monetária dos bens e serviços compo-
nentes do orçamento doméstico, está baseada nas 
despesas de consumo obtidas pela POF 2008/2009. 
Com os dados dessa pesquisa, determinam-se os 
pesos a serem usados no cálculo do índice.

Na definição da estrutura básica de pesos, adota-
ram-se os seguintes procedimentos:

1. na fase inicial de depuração dos dados, ex-
cluíram-se da estrutura original, além das 
que não se associavam a consumo, as ru-
bricas que identificavam bens e serviços de 
baixa magnitude no orçamento doméstico;

2. na composição final, organizaram-se os gas-
tos em conjuntos segundo a natureza das 
despesas, com a seguinte estruturação: um 
índice geral, 8 grupos, 11 subgrupos, 69 itens 
e 225 subitens.

As ponderações originais da estrutura básica encon-
tram-se no Anexo 1 e, por serem de base móvel, va-
riam mensalmente.

Estrutura de cálculo

Cálculo em nível da capital

O cálculo do IPC-BR da FGV ocorre como descrito 
a seguir. De início, calcula-se, no nível das capitais, 
para o período de referência “t”, em determinado 
local de compra “l”, o relativo simples do insumo, 
relacionando-se preços do insumo para períodos 
consecutivos (t-1, t). Em seguida, a média geomé-
trica desses relativos simples, em nível de local de 
compra “l”, de “n” insumos afins, gera o relativo de 
subitem. A partir desta fase de cálculo, usando-se 
a fórmula de Laspeyres  7 , definem-se relativos pon-
derados de “itens”, de “subgrupos”, de “grupos” e o 
relativo geral da capital. Em nível inter-regional, a 
agregação se efetiva a partir do relativo de subitem 
ao relativo geral.

Ao contrário do IPC-BR, o IPC-PCU não foi desenvol-
vido com estruturas de consumo para cada uma das 
unidades da federação. Devido à baixa representati-
vidade amostral, em nível municipal, de famílias com 
o escopo econômico proposto para este indicador, a 

17,74%

55,38%

12,43%

4,92%
9,53%

0 0 0 0 0

7. O índice de Laspeyres constitui uma média ponderada de relativos 
(índices elementares), sendo os fatores de ponderação determinados a 
partir de preços e de quantidades do período base. Por conseguinte, no 
índice de Laspeyres, a base de ponderação é o ano-base, daí a denomi-
nação método do período-base (RIBEIRO, 2012).

17,74%

55,38%

9,53%

12,43%

4,92%%
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estrutura de consumo do IPC-PCU foi elaborada em 
nível nacional, a partir da amostra de famílias nas 
mais diversas regiões do país. Portanto, este índice 
não conta com estruturas de consumo detalhadas 
para cada cidade, conforme disponível no IPC-BR.

Em termos matemáticos, o cálculo de relativos pode 
ser expresso em três etapas distintas:

Relativo do insumo

Onde,

 = preço do insumo “j”, do subitem “s”, no local 
de compras “l”, no período de referência “t”;

 = preço do insumo “j”, do subitem “s”, no local 
de compras “l”, no período de referência “t-1”;

 = relativo do insumo “j”, do subitem “s”, no local 
de compras “l”, no período de referência “t”.

Relativos em nível de subitens

Os subitens são compostos por insumos afins, con-
templando a diversidade de marcas e formas de co-
mercialização. Seus relativos derivam da média geo-
métrica de relativos médios dos insumos afins 
integrantes de cada subitem.

Onde,

= relativo do subitem “s”;

 

= relativo médio do insumo “j” e

p = número de cotações de preços do insumo “j”;

n = número de insumos do subitem “s”;

 = relativo do insumo “j”, do subitem “s”, no local 
de compras “l”, no período de referência “t”.

Relativos em nível de itens, subgrupos, 
grupos e geral

Calculam-se relativos em nível de item, subgrupo, 
grupo e geral por meio de média aritmética pondera-
da de relativos de subitens.

Onde,

= ponderação do subitem “s”, no período de re-
ferência “t”.

 = relativo do subitem “s”, no período de referência “t”;

 = relativo ao grupamento x , no período de refe-
rência “t”;

 = número de subitens pertencente ao grupamen-
to x ;

ax = número de subitens pertencente ao grupamen-
to “geral”;

x = grupamento ao nível de item, subgrupo, grupo e 
geral.

O índice IPC-PCU referente ao mês t, It é correspondente 
ao       , onde é igual ao grupamento “geral”.

Resultados

O grupo Alimentação, como se esperava, é o que 
apresenta o maior aumento de ponderação quando 
se afunila a faixa de renda. Enquanto para a popu-
lação alvo do IPC-BR – famílias com renda mensal 
entre 1 e 33 salários mínimos – o peso dos gastos 
com alimentação é de 24,60% (Tabela 1), para o 
índice com faixa de até 0,5 salário mínimo a pro-
porção sobe a 40,17%, uma diferença de quase 16 
pontos percentuais (pp). Outro grupo que também 
ganha peso, porém em menor escala, é o grupo 
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Vestuário, aumentando de 4,95% no IPC-BR para 
6,71% no IPC-PCU.

Todos os demais grupos sofrem redução em suas 
ponderações. As maiores diminuições se verificam em 
Educação, Leitura e Recreação (5,43 pp) e em Trans-
portes (4,39 pp). No primeiro grupo há poucos serviços 
consumidos pelas famílias de menor renda, pois em 
sua maioria são quase todos de alto valor monetário e, 
portanto, mais demandados por famílias de maior po-
der aquisitivo. A ponderação do grupo cai substancial-
mente de 8,03% no IPC-BR para 2,60% no IPC-PCU. Em 
vista disso, fica evidente que flutuações nos preços de 
alguns bens e serviços acometem em grau superior ou 
inferior dependendo da faixa de renda da população. 

Tabela 1 – Comparação das ponderações dos 
grupos, por índice – referência ago/2018

Subitem Descrição IPC-PCU (%) IPC-BR (%)

1  Alimentação 40,17 24,60

2  Habitação 22,47 25,28

3  Vestuário 6,71 4,95

4
Saúde e cuidados 
pessoais 11,64 12,64

5
Educação, leitura  
e recreação 2,60 8,03

6 Transportes 12,64 17,03

7 Despesas diversas 2,17 3,23

8 Comunicação 1,60 4,25

Fonte: FGV-IBRE

A Tabela 2 seleciona os dez subitens com maior 
peso na estrutura do IPC-PCU e os compara com o 
IPC-BR. Dos dez, apenas dois subitens – aluguel re-
sidencial e refeições em bares e restaurantes – pos-
suem peso menor na faixa de até 0,5 s.m. per capita 
do que na de 1 a 33 s.m. Somados, o peso dos dez 
subitens onera 32,98% da renda das famílias repre-
sentadas pelo IPC-PCU, enquanto que os mesmos 
subitens comprometem apenas 23,60% do orçamen-
to das famílias que integram o IPC-BR.

Tabela 2 – Dez maiores ponderações  
do IPC – PCU

Descrição IPC-PCU (%) IPC-BR (%)

Tarifa de ônibus urbano 8,13 3,34

Tarifa de  
eletricidade residencial 4,84 3,82

Gás de bujão 4,02 0,93

Arroz 2,74 0,29

Aluguel residencial 2,68 4,18

Refeições em bares e restau-
rantes 2,48 6,64

Frango inteiro 2,17 0,29

Pão francês 2,10 0,87

Taxa de água  
e esgoto residencial 2,04 1,80

Salão de beleza 1,77 1,43

Subtotal 32,98 23,60

Fonte: FGV-IBRE

Ainda observando os dados da Tabela 2, constata-se 
a importância que as tarifas públicas exercem no or-
çamento das famílias menos favorecidas. As despe-
sas somadas de ônibus urbano, energia e gás de bu-
jão comprometem 17%, ou seja, mais da metade do 
peso dos dez itens com maior representatividade no 
orçamento doméstico. Esses preços são regulados 
e sujeitos a reajustes derivados do preço do barril do 
petróleo e de desvalorizações cambiais. Por essa ra-
zão, com muita frequência acumulam aumentos que 
superam a inflação média, obrigando as famílias de 
menor renda a renunciarem a demanda de itens me-
nos essenciais para garantirem o acesso a serviços 
básicos, cabendo aqui atuação de políticas públicas, 
para que os menos favorecidos consigam pagar por 
tais serviços.

Já na Tabela 3, o critério de seleção é dado pela es-
trutura do IPC-BR. A soma dos dez maiores pesos 
é de 35,56%. Destes, apenas três – tarifa de ônibus 
urbano, tarifa de eletricidade residencial e taxa de 
água e esgoto – possuem peso menor no IPC-BR do 
que no IPC-PCU.

Tabela 3 – Dez maiores ponderações  
do IPC – BR

Descrição IPC-BR (%) IPC-PCU (%)

Refeições em bares  
e restaurantes 6,64 2,48

Plano e seguro de saúde 4,46 0,25

Aluguel residencial 4,18 2,68

Tarifa de  
eletricidade residencial 3,82 4,84

Gasolina 3,36 1,35

Tarifa de ônibus urbano 3,34 8,13

Automóvel novo 3,11 ND

Condomínio residencial 2,69 0,06

Empregada doméstica 
mensalista 2,16 ND*

Taxa de água e esgoto 
residencial 1,80 2,04

Subtotal 35,56 21,84

*ND = não disponível. 
Fonte: FGV-IBRE.

Nos 12 meses finais da série histórica, findada em 
agosto de 2018, observa-se, conforme Gráfico 2, 
que a taxa de inflação apurada pelo IPC-PCU foi de 
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1,95%, abaixo do IPC-BR (4,15%). Semelhantemente, 
sob a perspectiva de longo prazo, nos últimos nove 
anos – de janeiro de 2009 a agosto de 2018 – a infla-
ção acumulada para o grupo de mais baixa renda foi 

de 70,08%, enquanto que para o IPC-BR foi de 75,38% 
(Gráfico 3). É possível observar, a partir do Gráfico 
4, a trajetória dos valores absolutos dos índices de 
preços desde janeiro de 2009.

Gráfico 2 – Var. % acumulada em 12 meses

Fonte: FGV-IBRE.

Gráfico 3 – Var. % acumulada de jan/2009 a ago/2018

Fonte: FGV-IBRE.
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Gráfico 4 – Trajetória dos números índices (Base: dez/2008 = 100)

Fonte: FGV-IBRE.

O Gráfico 5 apresenta a razão entre o IPC-BR e o IP-
C-PCU desde janeiro de 2009. Nele é possível obser-
var que na maior parte do tempo a inflação foi menor 
para as famílias de baixo poder aquisitivo. Entretanto, 
é importante ressaltar que há dois momentos da série 
histórica em que o padrão se inverte: num intervalo 
curto, de fevereiro a junho de 2013, e noutro mais lon-

go, de abril de 2016 a janeiro de 2017. Não coinciden-
temente, período este de safras abaixo do esperado, 
afetadas por prolongadas adversidades climáticas. O 
que afetou fortemente as famílias mais pobres, pois, 
como observado anteriormente, despendem muito de 
seu orçamento com alimentação.

Gráfico 5 – Razão entre IPC-BR/IPC-PCU

Fonte: FGV-IBRE.

Complementando a análise anterior, o Gráfico 6 apre-
senta a trajetória da inflação dos alimentos, desde 
janeiro de 2016, para o IPC-BR e o IPC-PCU. Como 

se pode observar, a inflação do grupo Alimentação 
para as famílias contempladas no IPC-PCU acelerou, 
chegando a superar a do IPC-BR a partir de junho de 
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2016, mantendo-se acima até fevereiro de 2017. Após 
esse período, com a queda nos preços dos alimentos, 
o indicador recuou para patamares abaixo do IPC-BR. 

Tal efeito colaborou para que o índice agregado do 
IPC-PCU retomasse sua trajetória inferior, conforme 
fora observado anteriormente no Gráfico 4.

Gráfico 6 – Trajetória dos números índices do grupo Alimentação, de jan/2016 a ago/2018

Fonte: FGV-IBRE.

Considerações finais

A proposta deste novo índice é oferecer uma com-
preensão pormenorizada da estrutura de consumo das 
famílias mais humildes, mostrando quais produtos e 
serviços são mais relevantes em suas cestas de con-
sumo, bem como permitindo o cálculo da inflação para 
a mesma população. Os resultados apresentados por 
este indicador servirão para medir o impacto da infla-
ção no custo de vida dos mais pobres, servindo de refe-
rência para a execução e avaliação de políticas sociais.

Os resultados deste índice experimental aponta-
ram que a inflação para esse estrato demográfico 

foi menor do que a inflação apurada pelo IPC-BR. 
No entanto, ficou evidente a vulnerabilidade das 
famílias de baixa renda às flutuações de preço 
dos alimentos – grupo que mais compromete 
seus orçamentos – e das tarifas públicas de ser-
viços básicos.

O desenho do índice de inflação para as famílias de 
baixa renda (até 0,5 salário mínimo per capita) exi-
ge cuidados. O indicador apresentado neste estudo 
é de caráter preliminar e é prevista sua atualização 
com informações mais recentes do orçamento das 
famílias pela nova POF 2017/2018, a ser lançada 
pelo IBGE.
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ANEXO 1

Estrutura de ponderação do IPC-PCU por grupo, subgrupo, item e subitem.

Referência: janeiro/2009.

Código Descrição Pond. (%)

0 IPC – TODOS OS ITENS 100,00

1 ALIMENTAÇÃO 38,07

11 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 33,03

1101 ARROZ E FEIJÃO 5,47

110101 ARROZ 3,54

110107 FEIJÃO-CARIOCA 0,96

110111 FEIJÃO-PRETO 0,34

110115 FEIJÃO-MULATINHO 0,62

1103 HORTALIÇAS E LEGUMES 1,49

110301 ABÓBORA 0,06

110309 AIPIM / MANDIOCA 0,11

110313 ALFACE 0,11

110315 ALHO 0,20

110319 BATATA-INGLESA 0,21

110333 CEBOLA 0,23

110335 CENOURA 0,06

110345 COUVE 0,03

110363 PIMENTÃO 0,04

110371 TOMATE 0,42

110377 COENTRO 0,05

1105 FRUTAS 0,98

110503 ABACAXI 0,03

110507 BANANA-NANICA (D’ÁGUA) 0,04

110511 BANANA-PRATA 0,32

110513 BANANA DA TERRA 0,06

110527 LARANJA-PERA 0,13

110534 MAÇÃ 0,15

110537 MAMÃO PAPAYA 0,03

110555 UVA 0,04

110569 MELANCIA 0,13

110573 MANGA 0,05

1107 MASSAS E FARINHAS 2,54

110703 FARINHA DE MANDIOCA 0,93

110707 FARINHA DE TRIGO 0,22

110711 FARINHA E FLOCOS DE CEREAIS 0,26

110715 MACARRÃO 0,75

110737 FUBÁ DE MILHO 0,38

1109 PANIFICADOS E BISCOITOS 3,29

110901 BISCOITOS 1,24
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110911 PÃO FRANCÊS 1,89

110913 PÃO DE FORMA 0,04

110917 BOLO PRONTO 0,11

1111 ADOÇANTES 1,04

111101 AÇÚCAR REFINADO 0,65

111103 AÇÚCAR CRISTAL 0,39

1113 DOCES E CHOCOLATES 0,36

111303 BOMBONS E CHOCOLATES 0,20

111329 BALAS E DOCES 0,16

1115 LATICÍNIOS 2,51

111503 IOGURTE NATURAL OU COM POLPA DE FRUTA 0,20

111505 LEITE CONDENSADO 0,05

111507 LEITE EM PÓ 0,79

111511 LEITE TIPO LONGA VIDA 1,14

111513 MANTEIGA 0,07

111521 QUEIJO PRATO 0,20

111527 SORVETE E PICOLÉ 0,04

1117 AVES E OVOS 3,31

111701 FRANGO EM PEDAÇOS 0,54

111703 FRANGO INTEIRO 2,21

111707 OVOS 0,57

1119 CARNES BOVINAS 4,87

111901 ACÉM 0,43

111903 ALCATRA 0,34

111907 PATINHO 0,25

111909 CHÃ DE DENTRO 0,32

111911 CONTRAFILÉ 0,42

111913 COSTELA BOVINA 1,30

111917 FÍGADO BOVINO 0,47

111927 CARNE MOÍDA 0,75

111929 MÚSCULO 0,23

111931 PÁ / PALETA 0,20

111932 PEITO BOVINO 0,16

1121 CARNES SUÍNAS 0,02

112112 BACON / TOUCINHO 0,02

1125 PESCADOS FRESCOS 1,40

112507 CAMARÃO 0,07

112515 CORVINA 0,07

112517 FILÉ DE PEIXE DE ÁGUA DOCE NÃO ESPECIFICADO 1,00

112529 SARDINHA 0,07

112536 PESCADA 0,19

1127 CARNES E PEIXES INDUSTRIALIZADOS 1,54

112711 CARNE SECA 0,43

112719 LINGUIÇA 0,41

112723 MORTADELA 0,25
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112731 PRESUNTO 0,03

112733 SALSICHA E SALSICHÃO 0,21

112737 SARDINHA EM CONSERVA 0,21

1129 ÓLEOS E GORDURAS 1,29

112907 MARGARINA 0,33

112911 ÓLEO DE SOJA 0,96

1131 CONDIMENTOS 0,36

113115 EXTRATO DE TOMATE 0,21

113153 TEMPEROS PRONTOS 0,15

1133 VEGETAIS EM CONSERVA 0,03

113355 MILHO EM CONSERVA 0,03

1135 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 1,95

113505 CAFÉ EM PÓ 1,00

113517 REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL 0,74

113521 SUCOS DE FRUTA 0,20

1136 BEBIDAS ALCOÓLICAS 0,27

113601 CERVEJA 0,17

113603 BEBIDAS DESTILADAS 0,10

1139 ALIMENTOS PRONTOS CONGELADOS 0,30

113901 ALIMENTOS PREPARADOS E CONGELADOS DE CARNE BOVINA 0,09

113921 ALIMENTOS PREPARADOS E CONGELADOS DE AVES 0,21

12 ALIMENTAÇÃO FORA 5,04

1201 RESTAURANTES 2,23

120101 REFEIÇÕES EM BARES E RESTAURANTES 2,23

1203 BARES E LANCHONETES 1,74

120301 DOCES E SALGADOS 0,34

120309 SANDUÍCHES 1,28

120314 CAFÉ DA MANHÃ 0,12

1207 BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO ALCOÓLICAS 1,08

120703 CAFEZINHO 0,06

120705 REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL FORA DE CASA 0,30

120707 CERVEJAS E CHOPES 0,54

120709 OUTRAS BEBIDAS ALCOÓLICAS 0,17

2 HABITAÇÃO 23,74

21 ALUGUEL E ENCARGOS 2,66

2101 ALUGUEL E CONDOMÍNIO 2,66

210101 ALUGUEL RESIDENCIAL 2,60

210103 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 0,06

22 SERVIÇOS PÚBLICOS DE RESIDÊNCIA 9,27

2201 SERVIÇOS PÚBLICOS DE RESIDÊNCIA 9,27

220101 TARIFA DE ELETRICIDADE RESIDENCIAL 4,18

220103 GÁS DE BUJÃO 3,33

220111 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO RESIDENCIAL 1,76

23 MOBILIÁRIO 1,89

2301 MÓVEIS 1,63
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230111 MÓVEIS PARA RESIDÊNCIA 1,63

2307 COLCHÕES 0,27

230703 COLCHÕES E COLCHONETES 0,27

24 ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO 0,45

2401 ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO 0,45

240103 LENÇOL E FRONHA 0,34

240105 TOALHAS EM GERAL 0,10

25 ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS 4,72

2501 ELETRODOMÉSTICOS 1,98

250123 GELADEIRA E FREEZER 1,04

250129 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 0,20

250131 LIQUIDIFICADOR 0,11

250143 VENTILADOR E CIRCULADOR DE AR 0,13

250145 FOGÃO 0,46

250147 FORNO ELÉTRICO E DE MICRO-ONDAS 0,04

2503 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 2,74

250301 APARELHO DE SOM 0,41

250317 APARELHO DE TV 1,06

250319 COMPUTADOR E PERIFÉRICOS 0,22

250326 APARELHO TELEFÔNICO CELULAR 0,60

250329 APARELHO DE DVD E BLU-RAY 0,44

26 UTENSÍLIOS DIVERSOS 0,59

2601 ARTIGOS DE DECORAÇÃO 0,08

260101 CORTINA 0,04

260115 TAPETE 0,04

2603 LOUÇAS E PANELAS 0,44

260305 COPO DE VIDRO OU PLÁSTICO 0,20

260309 PANELAS EM GERAL 0,24

2605 OUTROS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,07

260511 GARRAFA TÉRMICA 0,05

260525 PILHA 0,03

27 ARTIGOS DE CONSERVAÇÃO E REPARO 3,80

2701 MATERIAL PARA LIMPEZA 1,56

270101 ÁGUA SANITÁRIA 0,15

270105 AMACIANTE 0,08

270111  DESINFETANTE 0,06

270113  DETERGENTE 0,10

270119  INSETICIDA 0,02

270135  SABÃO EM BARRA 0,57

270137  SABÃO EM PÓ 0,57

2703  MATERIAL PARA PINTURA 0,21

270303  MATERIAL DE PINTURA 0,21

2707  MATERIAL ELÉTRICO 0,10

270703  LÂMPADA 0,04

270705  MATERIAL ELÉTRICO – DIVERSOS 0,06
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2711  MATERIAL PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA 1,93

271101  MATERIAL PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA 1,93

28  SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA 0,36

2803  OUTROS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA 0,36

280307  CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS 0,36

3  VESTUÁRIO 7,91

31  ROUPAS 5,63

3101  ROUPAS MASCULINAS 1,89

310101  BERMUDA MASCULINA 0,44

310105  CALÇA COMPRIDA MASCULINA 0,60

310111  CAMISA MASCULINA 0,73

310115  AGASALHO MASCULINO 0,03

310117  ROUPA ÍNTIMA MASCULINA 0,09

3103  ROUPAS FEMININAS 2,13

310301  BERMUDA FEMININA 0,26

310307  BLUSA FEMININA 0,74

310309  CALÇA COMPRIDA FEMININA 0,53

310313  ROUPA ÍNTIMA FEMININA 0,15

310319  AGASALHO FEMININO 0,03

310331  VESTIDO E SAIA 0,42

3105  ROUPAS INFANTIS 1,61

310501  AGASALHO INFANTIL 0,06

310503  BERMUDA INFANTIL 0,35

310505  BLUSA DE MALHA INFANTIL 0,53

310507  CALÇA INFANTIL 0,30

310513  ROUPA INFANTIL PARA PRÁTICA ESPORTIVA 0,04

310517  VESTIDO E SAIA INFANTIL 0,21

310525  ROUPA ÍNTIMA INFANTIL 0,10

32  CALÇADOS 1,86

3201  CALÇADOS MASCULINOS 0,64

320101  SANDÁLIA MASCULINA 0,10

320105  SAPATO MASCULINO 0,24

320107  TÊNIS MASCULINO 0,30

3203  CALÇADOS FEMININOS 0,79

320303  SANDÁLIA FEMININA 0,51

320305  TÊNIS FEMININO 0,13

320307  SAPATO FEMININO 0,15

3205  CALÇADOS INFANTIS 0,43

320505  SANDÁLIA INFANTIL 0,22

320509  SAPATO INFANTIL 0,08

320511  TÊNIS INFANTIL 0,13

33  ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO 0,36

3301  RELÓGIOS E BIJUTERIAS 0,23

330101  BIJUTERIAS EM GERAL 0,16

330105  RELÓGIO 0,07
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3303  CINTOS E BOLSAS 0,12

330301  CINTO E BOLSA 0,12

35  SERVIÇOS DO VESTUÁRIO 0,07

3501  SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 0,07

350101  ALFAIATE E COSTUREIRA 0,07

4  SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS 11,32

41  SERVIÇOS DE SAÚDE 1,07

4101  HOSPITAIS E LABORATÓRIOS 0,50

410103  EXAME DE LABORATÓRIO 0,28

410105  EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM 0,22

4103  MÉDICO, DENTISTA E OUTROS 0,57

410301  DENTISTA 0,09

410305  MÉDICO 0,29

410309  PLANO E SEGURO DE SAÚDE 0,19

42  PRODUTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS 4,82

4201  MEDICAMENTOS EM GERAL 4,63

420105  GASTROPROTETOR 0,24

420111  ANALGÉSICO E ANTITÉRMICO 1,07

420114  ANTIINFLAMATÓRIO E ANTIBIÓTICO 0,93

420115  ANTIGRIPAL E ANTITUSSÍGENO 0,52

420116  ANTIALÉRGICO E BRONCODILATADOR 0,29

420118  CALMANTE E ANTIDEPRESSIVO 0,47

420123  ANTICONCEPCIONAL 0,16

420125  DERMATOLÓGICO 0,17

420126  VITAMINA E FORTIFICANTE 0,41

420131  ANTIMICÓTICO E PARASITICIDA 0,16

420133  REMÉDIO PARA DIABETE 0,09

420135  REMÉDIO PARA OSTEOPOROSE 0,06

420137  REMÉDIOS OFTAMOLÓGICOS 0,06

4203  APARELHOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS 0,19

420303  ÓCULOS E LENTES 0,19

43  CUIDADOS PESSOAIS 5,43

4301  ARTIGOS DE HIGIENE E CUIDADO PESSOAL 4,07

430101  ABSORVENTE HIGIÊNICO 0,11

430105  ARTIGO DE MAQUILAGEM 0,09

430109  CREME DENTAL 0,26

430113  PROTETORES PARA A PELE 0,34

430115  DESODORANTE 0,17

430119  ESMALTE PARA UNHA 0,14

430121  FRALDA DESCARTÁVEL 0,15

430125  PAPEL HIGIÊNICO 0,21

430127  PERFUME 1,93

430131  SABONETE 0,25

430133  SHAMPOO, CONDICIONADOR E CREME 0,42

4303  SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS 1,36
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430301  SALÃO DE BELEZA 1,36

5  EDUCAÇÃO, LEITURA E RECREAÇÃO 2,75

51  EDUCAÇÃO 2,75

5101  CURSOS FORMAIS 0,34

510101  CURSO DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,12

510103  CURSO DE ENSINO MÉDIO 0,03

510105  CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) 0,06

510107  CURSO DE ENSINO SUPERIOR 0,13

5103  CURSOS NÃO FORMAIS 0,19

510303  CURSO DE INFORMÁTICA 0,08

510304  CURSO PREPARATÓRIO – VESTIBULAR/CONCURSO 0,02

510319  CURSOS DIVERSOS 0,09

5105  MATERIAL ESCOLAR E LIVROS EM GERAL 0,91

510503  MATERIAL ESCOLAR (EXCLUSIVE LIVROS) 0,74

510513  LIVROS NÃO DIDÁTICOS 0,16

5201  JORNAIS E REVISTAS 0,11

520105  REVISTA EM GERAL 0,11

5301  BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 1,19

530103  BICICLETA 0,58

530113  JOGOS PARA RECREAÇÃO 0,61

6  TRANSPORTES 12,50

61  TRANSPORTE PÚBLICO 9,51

6101  TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 8,25

610101  TARIFA DE BARCO E AEROBARCO 0,40

610105  TARIFA DE ÔNIBUS URBANO 7,60

610107  TARIFA DE TÁXI 0,23

610111  TARIFA DE TREM URBANO 0,03

6103  TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 1,25

610303  TARIFA DE ÔNIBUS INTERURBANO 1,25

62  TRANSPORTE PRÓPRIO 3,00

6201  VEÍCULOS 0,36

620103  AUTOMÓVEL USADO 0,36
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6203  PEÇAS E ACESSÓRIOS 0,54

620309  ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS 0,30

620319  PNEU PARA AUTOMÓVEL 0,24

6205  COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1,40

620501  ETANOL 0,15

620503  GASOLINA 1,25

6207  SERVIÇOS DE OFICINA 0,35

620707  SERVIÇO DE REPARO EM AUTOMÓVEL 0,35

6209  OUTROS GASTOS COM VEÍCULOS 0,34

620903  LICENCIAMENTO – IPVA 0,22

620913  SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO 0,12

7  DESPESAS DIVERSAS 1,56

71  FUMO 0,97

7103  FUMO 0,97

710301  CIGARROS 0,97

72  OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 0,59

7203  LOTERIAS 0,18

720305  JOGO LOTÉRICO 0,18

7205  DESPESAS COM ANIMAIS DOMÉSTICOS 0,21

720501  ALIMENTOS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS 0,21

7209  SERVIÇOS DIVERSOS 0,20

720901  CARTÓRIO 0,09

720905  SERVIÇO RELIGIOSO E FUNERÁRIO 0,12

8  COMUNICAÇÃO 2,14

81  SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 2,14

8101  SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 2,14

810101  TARIFA DE TELEFONE RESIDENCIAL 0,61

810103  PACOTES DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 0,12

810105  TARIFA DE TELEFONE MÓVEL 1,21

810109  MENSALIDADE PARA INTERNET 0,19
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