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Prefácio



Ao longo dos últimos trinta meses, a SAGI pas-
sou por diversas transformações, desenvolven-
do uma nova ótica sobre a avaliação e o monito-
ramento das políticas sociais, ao mesmo tempo 
em que deu continuidade a ações relevantes que 
já estavam em execução. Fortalecemos produ-
tos consagrados da Secretaria, tais como o Ca-
derno de Estudos, o Censo SUAS e diversas fer-
ramentas informacionais. O CECAD (Consulta, 
Seleção e Extração de Informações do Cadastro 
Único), por exemplo, adquiriu novas funcionali-
dades e foi premiado por duas vezes em 2017. 
O MOPS (Mapa de Oportunidades e Serviços 
Públicos) incorporou dados georreferenciados 
do Cadastro Único, possibilitando a geração 
de diagnósticos socioterritorais da população 
brasileira mais vulnerável – e por isso recebeu 
o prêmio de inovação da Escola Nacional de Ad-
ministração Pública (Enap) em 2018. 

Com ampla repercussão na sociedade, o apri-
moramento da gestão de auxílios-doença ge-
rou uma economia estimada em R$ 15 bilhões 
– ação que contou com o apoio da SAGI no de-
senho, no monitoramento e na avaliação. Nesse 
período, a equipe da Secretaria também contri-
buiu para o debate sobre o Bolsa Família, ao cal-
cular que o poder de compra de alimentos do be-
nefício básico do Programa subiu 17% após os 
dois reajustes realizados pelo governo federal 
em 2016/2018, em contraposição às crescentes 
perdas sofridas nos anos anteriores.

Outra ação inovadora é a coordenação da 
maior avaliação de impacto de um programa 
de primeira infância já realizada no mundo – a 
pesquisa sobre o Criança Feliz, que possibili-
tará estabelecer de forma científica a relação 
causal entre o Programa e os efeitos observa-
dos sobre o desenvolvimento das crianças be-
neficiárias. Os dados produzidos pela pesquisa 
têm potencial para serem utilizados ao longo 
de décadas, a fim de analisar os impactos futu-
ros do Programa sobre a vida adulta das crian-
ças que foram beneficiárias. 

Além de produzir e publicar pesquisas, a SAGI 
tem incentivado avaliações independentes 
por meio da disponibilização on-line das ba-
ses amostrais desidentificadas do Cadastro 
Único, com marcação das famílias beneficiá-
rias do Programa Bolsa Família. Já divulga-
mos no Portal da SAGI seis bases, referentes 
aos anos de 2012 a 2017. Antes dessa inicia-
tiva, o MDS fornecia, em média, 1 base/mês 

para pesquisadores. Atualmente, atingimos 
cerca de 1.000 downloads/mês das bases on-
-line do Cadastro Único. Essa ação estimula e 
qualifica as pesquisas sobre políticas sociais 
no Brasil, trazendo transparência e promo-
vendo um debate mais plural na comunidade 
acadêmica. Nos últimos meses, a SAGI tem 
trabalhado em análises longitudinais a fim 
de fortalecer ainda mais essa agenda, o que 
permitirá um estudo acurado sobre diversas 
dimensões dessa população. 

O trabalho desenvolvido pela Secretaria nes-
ses últimos anos influenciou diretamente alte-
rações normativas significativas: a partir das 
propostas discutidas em 2017 pelo Grupo de 
Trabalho Interinstitucional do Benefício de 
Prestação Continuada (GTI-BPC), o Governo 
Federal publicou o Decreto nº 9.462/2018, que 
definiu regras mais objetivas e otimizou os pro-
cessos para gestão do benefício. A SAGI tam-
bém teve papel decisivo no processo que am-
pliou o acesso da população de baixa renda ao 
microcrédito: em 2017, o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) editou a Resolução nº 4.574, 
com vistas a incentivar o direcionamento dos 
recursos do microcrédito ao público inscrito no 
Cadastro Único. A política de avaliação do MDS 
também passou por importante revisão nor-
mativa com a publicação da Portaria nº 2.227/
GM/MDS, que estabeleceu diretrizes para as 
pesquisas realizadas no âmbito do MDS e ino-
vou ao criar o selo Quali-SAGI, a fim de certi-
ficar as avaliações consideradas tecnicamente 
válidas. Desde a sua criação em 2004, esse é 
o momento em que o trabalho da SAGI atinge 
maior relevância, impactando o desenho e o 
aprimoramento de iniciativas para além da es-
fera do MDS. 

A política de capacitação do MDS também 
foi fortalecida ao longo dos últimos anos. Em 
2016, a reestruturação da área de capacitação 
na SAGI potencializou os esforços de forma-
ção do MDS, expandindo o leque de cursos e 
a quantidade do público atendido. Atualmente, 
a SAGI atua em parceria com todas as secreta-
rias do Ministério para a oferta de 30 cursos. 
Apenas em 2017, foram capacitados mais de 
40 mil agentes públicos que trabalham com 
programas sociais do MDS. Isso inclui não 
apenas capacitações sobre iniciativas consa-
gradas, como o Bolsa Família e o SUAS, como 
também de programas mais recentes, como o 
Criança Feliz e o Progredir.



De forma sintética, destacamos a seguir alguns 
resultados obtidos pelo trabalho desenvolvido 
pela equipe da SAGI: 

• 110 milhões de consultas ao CECAD 
em 2018. 

• Construção da linha  
de base para a Avaliação  
de Impacto do Criança Feliz. 

• Resolução CMN nº 4.574/2017, que di-
reciona recursos do microcrédito para 
o público do Cadastro Único.

• Publicação da pesquisa e  
realização de devolutivas nas  
sete Terras Indígenas dos Estudos 
Etnográficos sobre o Programa Bolsa 
Família entre Povos Indígenas.

• Divulgação de seis bases desidentifica-
das do Cadastro Único, com marcação 
Bolsa Família.

• Realização de cooperação técnica com 
o Banco Central para estudo sobre o 
comportamento de crédito das famílias 
inscritas no Cadastro Único.

• Instituição da política de avalia-
ção do MDS (Portaria GM/MDS nº 
2.227/2018).

• Publicação de seis edições do Caderno 
de Estudos (volumes 28 a 33).

•  Decreto 9.462/2018, que otimiza a 
gestão do BPC.

•  Publicação de três edições do Censo 
SUAS (2015, 2016 e 2017).

•  Construção do painel de monitoramen-
to contínuo de indicadores de ações do 
MDS.

• Instituição da política de  
monitoramento do MDS (Portaria GM/
MDS nº 2.527/2018)

•  Realização de 30 cursos sobre ações 
do MDS para mais de 40 mil agentes 
sociais das três esferas de governo.

•  Publicação da série  
Manual do Pesquisador.

Os temas tratados neste prefácio não são exaus-
tivos, constituem apenas amostras do esforço 
feito nesses últimos anos pela equipe da SAGI, 
em diferentes frentes de atuação, para o contínuo 
aprimoramento das políticas sociais. Com isso, a 
Secretaria cumpre sua missão de entregar produ-
tos robustos e confiáveis, qualificar o debate com 
a academia e fornecer subsídios aos gestores 
públicos das três esferas de governo. A gestão 
dos últimos 30 meses honrou o compromisso de 
tornar o trabalho da SAGI mais relevante para a 
realidade brasileira. Pesquisas não podem servir 
somente para fazer discursos; elas precisam sub-
sidiar na prática os programas que influenciam a 
vida da população mais vulnerável. 

Vinícius Botelho 
Secretário de Avaliação  
e Gestão da Informação 
Novembro/2018





Apresentação



O Caderno de Estudos chega à sua 33ª edição 
reunindo quatro artigos e uma entrevista que 
apresentam diferentes perspectivas sobre os 
resultados de ações do MDS ao longo dos úl-
timos anos. O primeiro capítulo traz um balan-
ço das ações desenvolvidas pela Secretaria de 
Avaliação e Gestão da Informação (SAGI/MDS), 
sob uma nova ótica para avaliação, monitora-
mento, gestão da informação e capacitação. 
Somente nos últimos dois anos, a Secretaria 
produziu informações capazes de subsidiar um 
decreto presidencial, uma resolução do Conse-
lho Monetário Nacional (CMN) e um painel de 
monitoramento para o Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS) acompanhar em tempo 
real a gestão de benefícios por incapacidade. 
O artigo apresenta a reorientação do trabalho 
desenvolvido pela SAGI para medir o impacto 
efetivo das políticas públicas na vida da popula-
ção mais vulnerável do país, especialmente dos 
beneficiários dos programas sociais.

Na sequência, é feita uma reflexão sobre o Pla-
no Progredir, lançado há pouco mais de um ano 
e com ações promissoras de inclusão produti-
va. O artigo trata dos desafios enfrentados para 
gerar oportunidades de trabalho e renda às fa-
mílias incluídas no Cadastro Único, com estra-
tégias para educação financeira de microem-
preendedores, intermediação de mão de obra e 
cursos de qualificação profissional.

O Criança Feliz é o tema do terceiro artigo. Por 
meio de visitas domiciliares, as equipes do Pro-
grama fazem o acompanhamento e dão orien-
tações para fortalecer os vínculos familiares e 
estimular o desenvolvimento infantil. O artigo 
aborda a importância dessa iniciativa, sua evo-
lução e principais resultados. 

No quarto artigo, são detalhadas as melhorias 
gerenciais do Bolsa Família, que aprimoraram 
a focalização do Programa. O resultado disso 
é bastante palpável: desde agosto/2017, a fila 
de espera para ingressar no PBF está zerada, 
ou seja, todas as famílias cadastradas com 
perfil para o Programa se tornam beneficiárias 
prontamente, sem ter que aguardar meses, e 
às vezes anos, como em épocas passadas. No 
artigo, a própria equipe gestora do Programa 
revela o marco de 13 meses consecutivos de 
concessão de benefícios a todas as famílias 
elegíveis, resultado nunca antes atingido na 
história do Bolsa Família. 

Por fim, na entrevista desta edição, o ministro 
do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, 
traz o balanço dos dois anos do Programa 
de Revisão de Benefícios por Incapacidade 
(PRBI),  que gerou uma economia de R$ 15 bi-
lhões aos cofres públicos – a maior ação de 
revisão de benefícios por incapacidade da his-
tória do INSS.

Boa leitura!



Tabela – 
Microdados 
disponíveis 
no Portal da 
SAGI





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
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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



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 2017 Censo SUAS 2017
2017 https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/publicacao_eletronica/

muse/Censo2017/
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/pes-
-metadados.php?sl=1#

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



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



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



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



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 SAGI é a secretaria do MDS que subsidia as polí-
ticas sociais federais por meio de ações de monito-
ramento, avaliação, gestão da informação e capaci-
tação de agentes públicos. Este artigo apresenta a 
nova visão da secretaria em todas as suas frentes de 
atuação, buscando promover melhorias efetivas na 
vida dos beneficiários das políticas sociais. Também 
apresenta reflexões sobre o trabalho que vem sendo 
desenvolvido e perspectivas para o futuro.

A nova visão 
de avaliação, 
monitoramento, 
gestão da informação 
e capacitação do MDS



28 Caderno de Estudos: Desenvolvimento Social em Debate nº 31

Introdução

A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 
(SAGI) é a unidade do Ministério do Desenvolvimen-
to Social (MDS) que subsidia as políticas sociais fe-
derais por meio de ações de monitoramento, avalia-
ção, gestão da informação e capacitação de agentes 
públicos. Criada em 2004, mesmo ano de fundação 
do MDS, a SAGI produz e fomenta pesquisas, desen-
volve ferramentas informacionais e indicadores, dis-
ponibiliza bases de dados, painéis de monitoramen-
to e microdados para fornecer informações sobre 
as políticas sociais do MDS em diferentes níveis de 
complexidade e visualização.

A SAGI também apoia a capacitação de agentes 
sociais das três esferas do governo que trabalham 
com iniciativas do MDS, tais como Programa Bolsa 

Família (PBF), Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), Plano Progredir, Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e Criança Feliz. Além disso, a se-
cretaria disponibiliza gratuitamente diversos cursos 
e tutoriais sobre as políticas sociais no Portal EaD e 
publica materiais que orientam sobre as regras de 
gestão dos programas do MDS.

A SAGI é o elo que conecta o ciclo de políticas pú-
blicas, uma vez que fornece subsídios a todos os 
estágios desse processo, desde o desenho e a im-
plementação até os resultados (Figura 1). Estando 
presente em todas as fases do ciclo de políticas 
públicas, o trabalho da SAGI, portanto, é focado em 
prover subsídios para aperfeiçoar continuamente a 
gestão das ações do MDS, incentivar a produção de 
pesquisas e fortalecer o trabalho de inteligência na 
produção e análise de informação estratégica.

Figura 1 – Trabalho desenvolvido pela SAGI inserido no ciclo de políticas públicas

Fonte: Elaboração SAGI/MDS.

A produção e a análise de informação estratégica 
para o MDS têm pautado, cada vez mais, as principais 
publicações da imprensa nacional, especialmente 
os resultados de cruzamentos de bases e projeções 
econômicas de programas sociais. A economia de R$ 
15,7 bilhões gerada pelo Programa de Revisão de Be-
nefícios por Incapacidade (PRBI)  1  e a identificação 
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1. PENTE-FINO corta R$ 10 bi em gastos irregulares com Bolsa Famí-
lia, aposentadoria e auxílio-doença. Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 
jul. 2018.; GOVERNO prevê concluir pente-fino no INSS com corte de 
quase 20% nos auxílios-doença e aposentadorias por invalidez. G1, Rio 
de Janeiro, 28 jul. 2018.
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de que 10% dos beneficiários do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC) tinham renda acima do permi-
tido  2  repercutiram amplamente na imprensa ao longo 
de 2018 e estimularam o debate na sociedade sobre 
a boa governança no setor público.

Da mesma forma, o cálculo do aumento de 16,8% 
no poder de compra dos beneficiários do Progra-
ma Bolsa Família (PBF) – após dois reajustes no 
benefício, em 2016 e 2018  3  – e o cruzamento de 
bases de dados que levou à identificação de qua-
se mil jovens beneficiários do PBF que são meda-
lhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP)  4  viraram notícia em 
muitas publicações, contribuindo para que infor-
mações como essas fortaleçam o Bolsa Família, 
desmistificando estigmas colocados ao programa 
e a seus beneficiários.

Esses são apenas alguns frutos da reorientação do 
trabalho desenvolvido pela SAGI para gerar impac-
to efetivo na vida de milhões de brasileiros benefi-
ciários de programas sociais. Somente nos últimos 
dois anos, foram produzidas informações capazes 
de subsidiar um decreto presidencial  5 , uma resolu-
ção do Conselho Monetário Nacional (CMN)  6  e um 
painel de monitoramento para o Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS) acompanhar a concessão, a 
manutenção e a cessação de auxílios-doença e apo-
sentadorias por invalidez  7 .

O Decreto Presidencial nº 9.462/2018, que otimizou 
os processos para a gestão do BPC, foi resultado 
das propostas discutidas em 2017 pelo Grupo de 
Trabalho Interinstitucional do Benefício de Presta-
ção Continuada (GTI-BPC), coordenado pela SAGI. 
O cruzamento de informações de titulares do BPC, 
realizado no âmbito do GTI, resultou na identificação 
de 151 mil beneficiários com renda muito acima do 
perfil do programa, além de mais de 8 mil beneficiá-
rios com registro de óbito  8 .

A Resolução CMN nº 4.574/2017 contribuiu para 
melhorar a focalização da política de microcrédito 
ao público inscrito no Cadastro Único. Após a Re-
solução, a SAGI realizou estudo em parceria com o 
Banco Central  9  e verificou que as famílias incluídas 
no Cadastro Único já representam 39% das opera-
ções de microcrédito em volume de recursos, con-
centradas em sua quase totalidade na região Nor-
deste  10 . No MDS, o microcrédito à população de 
baixa renda é trabalhado como uma ação do Plano 
Progredir. Essa nova abordagem tornou o microcré-
dito um potencializador de mudanças na vida desse 
público, promovendo mecanismos de indução à in-
clusão produtiva das famílias mais vulneráveis.

Por fim, o Painel de Monitoramento foi importante 
contribuição para o Programa de Revisão de Bene-
fícios por Incapacidade (PRBI) do INSS. Por meio 

da consolidação de informações sobre capacida-
de operacional e ociosidade, o painel informa em 
tempo real a quantidade de pessoas a serem con-
vocadas para revisão em cada agência  11 . Com isso, 
o processo de convocação dos beneficiários de 
auxílios-doença e aposentadorias por invalidez foi 
otimizado: antes de o painel existir, quando a con-
vocação era feita em lotes – gerando patamares ele-
vados de ociosidade –, eram realizadas cerca de 20 
mil perícias/mês; após o uso do painel, o número de 
perícias se multiplicou por 10 vezes. Dessa forma, o 
painel contribuiu para o grande êxito verificado com 
a ação do PRBI  12 .

Este artigo apresenta a nova visão do MDS sobre a 
avaliação e o monitoramento de suas políticas, assim 
como sobre a gestão da informação e a capacitação 
de agentes públicos – uma agenda de governança 
responsável que se inicia a partir do fortalecimento 

2. R$ 5,5 BI EM BENEFÍCIOS que combatem a miséria foram para quem 
tem dinheiro. Folha de S. Paulo, São Paulo, 5 ago. 2018.; ECONOMIA de 
R$ 12 bilhões. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 mar. 2018.

3. BENEFÍCIOS do Bolsa Família sustentam 21% da população do país. 
Valor Econômico, São Paulo, 5 fev. 2018.; BOLSA Família, hoje. Folha 
de S. Paulo, São Paulo, 21 jun. 2018.

4. BENEFICIÁRIOS do Bolsa Família são medalhistas em olimpíadas 
de matemática. O Globo, Rio de Janeiro, 15 jul. 2018.; ESTUDO encon-
tra 999 beneficiários do Bolsa Família que conquistaram 1.288 meda-
lhas em olimpíada de matemática. G1, Rio de Janeiro, 1 ago. 2018.

5. Decreto nº 9.462/2018.

6. Resolução CMN nº 4.574/2017.

7. Painel do PRBI, elaborado pela SAGI em setembro/2017.

8. A íntegra do relatório final do GTI-BPC pode ser acessada no Portal 
da SAGI. Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/
index.php?grupo=176>.

9.O MDS firmou Acordo de Cooperação Técnica com o Banco Central 
para realizar estudos e outras ações na área de cidadania financeira 
junto ao público do Cadastro Único – ACT MDS nº 2, de 26 de setembro 
de 2017.

10. Veja mais sobre esse tema no artigo “Microcrédito para as famílias 
de baixa renda: uma análise prospectiva”, nesta mesma publicação.

11. Para disponibilizar essa informação, o painel calcula um indicador 
para a capacidade ociosa de cada agência, com base em dados de car-
tas em trânsito, perícias agendadas e capacidade de operacionalização.

12. Conheça mais sobre a ação do PRBI na entrevista desta edição: 
“PRBI, o maior programa de revisão de benefícios por incapacidade da 
história do INSS
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das ações já desenvolvidas nas gestões passadas, 
a exemplo do evento Sexta com Debate, das publi-
cações Caderno de Estudos e Censo SUAS, do apri-
moramento de ferramentas, como MOPS, CECAD e 
MapaSAN, do rigor metodológico e da consolidação 
da transparência em pesquisas que já vinham sendo 
elaboradas, como os Estudos etnográficos sobre o 
Programa Bolsa Família entre povos indígenas. Para 
além disso, este artigo se propõe a mostrar como o 
trabalho da SAGI tem, cada vez mais, procurado im-
pactar diretamente a vida da população mais pobre 
do país, especialmente dos beneficiários dos progra-
mas sociais.

Avaliação de políticas públicas

Avaliações de políticas públicas são instrumentos 
necessários para uma tomada de decisão orientada 
para a geração de impacto nos programas e ações. 
Portanto, elas são estratégias confiáveis, com emba-
samento teórico, para o desenho e o aprimoramento 
contínuo das políticas públicas, desde que respeita-
do o rigor metodológico para que se garanta a vali-
dade dos resultados. Para que a avaliação produza 
insumos norteadores, também é preciso reconhecer 
que nenhum estudo é capaz de fornecer uma res-
posta definitiva sobre o impacto de um programa de 
forma isolada. As pesquisas são, portanto, limitadas 
no seu fim, devendo-se buscar sempre o debate.

A partir dessa reflexão, a SAGI, por meio do Departa-
mento de Avaliação (DA/SAGI), iniciou uma agenda 
de fomento à pesquisa e ao debate plural, por meio 
da divulgação de informações que estimulem a pro-
dução de estudos independentes. Essa agenda está 
dividida em dois eixos principais: o da transparência 
e o do rigor metodológico.

A transparência dos dados e a ética da informação 
estão entre os principais valores que a SAGI tem 
perseguido na atual gestão. Para fortalecer essa 
agenda, a secretaria disponibiliza periodicamente 
a série histórica dos microdados desidentificados 
do Cadastro Único. Desde abril de 2018, a base de 
dados exibe a marcação de beneficiários do PBF. 
Antes dessa iniciativa, o MDS fornecia, em média, 
uma base do Cadastro por mês para pesquisadores. 
Desde a divulgação on-line, esse número saltou para 
mil downloads mensais.

Além disso, os dados dos beneficiários do Bolsa Fa-
mília foram publicamente disponibilizados na Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). A 
SAGI firmou uma parceria com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) para disponibilizar 
os dados do PBF e do BPC na PNAD desde 2012. 
Antes dessa iniciativa, a PNAD já perguntava sobre 
rendas provenientes de benefícios como o Bolsa Fa-
mília, porém, na hora de publicar os dados, a infor-

mação de renda aparecia de forma agregada, sem 
especificar suas diversas fontes. Isso fragilizava 
o estudo da existência de beneficiários do PBF na 
PNAD, uma vez que os pesquisadores precisavam 
inferir a renda de forma indireta. A publicação dos 
dados dos programas sociais na PNAD beneficiou 
diretamente o público pesquisador, que agora conta 
com uma informação precisa sobre a renda dos en-
trevistados da pesquisa nacional. O Acordo de Coo-
peração Técnica  13  com o IBGE inclui também o aces-
so mensal aos dados mais atualizados do Cadastro 
Único, para permitir o contínuo aprimoramento da 
informação de renda dos entrevistados na amostra 
da PNAD.

Ainda na pauta de disponibilização de dados, tam-
bém podem ser acessados, no Portal da SAGI, os mi-
crodados das pesquisas realizadas pelo MDS, como 
as Avaliações de Impacto do Programa Bolsa Família 
(AIBF I e AIBF II), o Censo SUAS, entre outras. Essa 
pauta, além de estar relacionada com a transparência 
ativa na disponibilização de informação, tem o objeti-
vo principal de estimular a produção de pesquisas in-
dependentes. A lista de todos os microdados está 
publicada no início deste Caderno de Estudos e tam-
bém pode ser acessada no site  14 . Para acompanhar 
os microdados, a SAGI também publica on-line os re-
latórios  15  de todas as pesquisas já realizadas pela 
secretaria desde 2004.

Fonte: SAGI/MDS.
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13. ACT MDS/IBGE nº 21/2018.

14. Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.
php?grupo=165>.

15. Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.
php?grupo=182>.
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Na promoção do debate sobre políticas sociais, vale 
destacar a série Caderno de Estudos: desenvolvi-
mento social em debate, que passou por mudanças 
significativas na linha editorial. A publicação foi re-
direcionada para refletir a posição institucional da 
secretaria sobre os temas abordados, por isso os 
artigos produzidos pela SAGI não são mais autorais. 
Chegando à sua 33ª edição, o Caderno de Estudos 
divulga pesquisas, difunde novas metodologias e 
subsidia discussões sobre as políticas e os progra-
mas sociais geridos pelo Ministério.

Ainda no eixo da transparência, cabe mencionar a ini-
ciativa da SAGI em estimular debates cada vez mais 
qualificados sobre as políticas sociais – o que tem 
sido feito a partir da criação de uma nova série, o Ma-
nual do Pesquisador, e o fortalecimento de pautas já 
consolidadas, como o evento Sexta com Debate.

Fonte: SAGI/MDS.

A série Manual do Pesquisador se propõe a explicar 
as regras de gestão dos programas sociais do MDS 
ao público acadêmico, como um material de apoio 
para a produção de estudos. O conteúdo é produzido 
pela SAGI em parceria com as secretarias finalísticas 
e contém, além da apresentação dos programas, a le-
gislação que os rege, elegibilidade, público atendido, 
entre outros parâmetros. Estão disponíveis, no Portal 
da SAGI  16 , os manuais do Cadastro Único, Bolsa Fa-
mília, BPC, entre outros. Outro material da SAGI que 
estreita o canal de comunicação com o pesquisador é 
o boletim SAGI em Foco, lançado em março de 2018. 
A publicação tem como objetivo divulgar as principais 
atividades de avaliação da SAGI. O boletim é enviado 
mensalmente por e-mail a pesquisadores  17 .

Além de publicações e boletins, a SAGI realiza o Sexta 
com Debate, evento periódico que, desde 2013, con-
vida especialistas a apresentarem assuntos de inte-
resse para as políticas sociais. Em 2017/2018, temas 
relevantes fizeram parte da série de eventos, como 
políticas de primeira infância  18  e judicialização de po-
lítica públicas  19 . Ademais, o Sexta com Debate tam-
bém é palco do lançamento das edições do Caderno 

de Estudos, quando são realizadas discussões sobre 
os assuntos abordados nos artigos da publicação.

Por fim, é preciso citar a experiência da SAGI com de-
volutivas dos resultados da pesquisa sobre os efeitos 
do Bolsa Família em famílias indígenas  20 . Apesar de a 
pesquisa ter sido concluída em maio de 2014, os resul-
tados somente vieram a público em novembro de 2016, 
e ainda estão sendo assimilados pelos órgãos envol-
vidos. As ações devolutivas nas sete terras indígenas 
ocorreram em 2017/2018, três anos após a finalização 
do estudo. Vale destacar o sentimento externado por 
muitos indígenas nesse processo, de serem respeita-
dos 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  21 .

Como já citado, o rigor metodológico é o segundo 
eixo da agenda de fomento à pesquisa e ao debate 
plural, e se insere no trabalho da SAGI como valor es-
sencial para a produção de pesquisas. Um exemplo 
disso é a avaliação de impacto do programa Criança 
Feliz, coordenada pela SAGI – a maior já realizada no 
mundo sobre um programa de primeira infância –, 
que envolverá mais de 4 mil famílias em 30 municí-
pios. O Criança Feliz funciona com base no acompa-
nhamento do desenvolvimento das crianças de 0 a 
3 anos de famílias participantes do Programa Bolsa 
Família e de até 6 anos com deficiência. O programa 
está presente em 2.672 municípios, onde acompa-
nha 275 mil crianças e 37 mil gestantes.

A pesquisa sobre o Criança Feliz possibilitará esta-
belecer, de forma científica, a relação causal entre 
o programa e os efeitos observados sobre o desen-
volvimento cognitivo das crianças beneficiárias. A 
pesquisa está sendo acompanhada por um comitê 
de especialistas externos ao MDS, formado por pro-
fissionais renomados no âmbito acadêmico e com 
notório conhecimento em avaliações de políticas 
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16. Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.
php?grupo=216>.

17.  Disponível em: <http://mds.gov.br/area-de-imprensa/boletim-sa-
gi-em-foco>.

18. Prof. dr. Ricardo Paes de Barros (Insper), em 20 de outubro de 2017.

19. Dra. Márcia Eliza de Souza (INSS) e dr. Vitor Pinto Chaves (Ministé-
rio Público), em 21 de setembro de 2018.

20. Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simula-
cao/sum_executivo/pdf/sumario_153.pdf>.

21. Conheça mais sobre as devolutivas no primeiro capítulo deste volu-
me: “Devolutivas dos estudos etnográficos sobre o Programa Bolsa Fa-
mília entre povos indígenas: um olhar focalizado em políticas sociais”.
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públicas. A ação ainda vai gerar uma rica base de 
dados para que pesquisadores possam avaliar os 
efeitos do programa em áreas como educação, saú-
de e renda.

Para além de avaliações de impacto, a SAGI elabo-
ra muitos outros estudos para compreender o papel 
das políticas públicas na vida das pessoas. Esses 
estudos têm os mais diversos objetivos. Um deles é 
a avaliação de resultados, que busca estudar o com-
portamento da população beneficiária de um deter-
minado programa após a implementação da ação. 
Um exemplo de avaliação de resultados realizada 
pela SAGI foi o cruzamento exploratório, realizado 
em 2017, entre a base do Cadastro Único e a base 
de dados do Instituto de Matemática Pura e Aplica-
da (Impa), que identificou medalhistas da Olimpíada 
de Matemática beneficiários do Bolsa Família. Nos 
últimos sete anos, esses jovens receberam mais de 
mil medalhas, com muitos exemplos de tetra, penta 
e hexacampeões.

Beneficiários do Bolsa Família, medalhistas das Olimpí-
adas de Matemática e colaboradores da SAGI

A descoberta de beneficiários do Bolsa Família entre os 
medalhistas de matemática empolgou a equipe do Depar-
tamento de Gestão da Informação (DGI/SAGI). O resultado 
foi o levantamento de medalhistas moradores do Distrito 
Federal para oferecer oportunidades de estágio na SAGI. Os 
escolhidos foram o estudante de nível médio Athos Cassemi-
ro Soster, 17 anos, e o universitário Hector Rocha Margittay, 
20 anos.

Estudante do 3º ano do ensino médio, Athos diz estar em-
polgado com a primeira experiência de estágio, fruto da 
sua medalha de bronze na edição de 2014 da OBMEP. Com 
grandes expectativas para o futuro e ansioso para começar 
o curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
Athos elogia a experiência no MDS: “Tenho aprendido coi-
sas bem úteis que posso levar para a área acadêmica. Essa 
experiência tem me dado um norte realmente na profissão 
que eu escolhi”.

Estudante do curso de Letras da Universidade de Brasília 
(UnB), Hector foi medalhista de prata, ouro e bronze nas 
edições de 2008, 2011 e 2014 da OBMEP, respectivamente. 
Interessado pela área de Ciência da Computação, ele conta 
que a oportunidade de estagiar na área de Tecnologia da 
Informação chamou sua atenção. “Eu sabia mexer com pro-
gramação, mas, quando cheguei aqui, abri o meu conheci-
mento na área, o que me fez ver uma grande possibilidade 
de crescer como profissional no que realmente gosto”, diz.

Outro tipo de avaliação realizada pela SAGI é a ba-
seada em processos, que verifica se os recursos 
são geridos de forma eficiente e se os produtos são 
entregues na qualidade, na quantidade e na tempes-
tividade adequadas aos beneficiários. Coordenado 

pela SAGI, o GTI-BPC é um exemplo desse tipo de 
avaliação, que concluiu que aproximadamente 10% 
dos beneficiários não cumpriam o critério de renda 
familiar per capita. Como resultado, o GTI-BPC pro-
pôs uma nova metodologia para aprimorar o proces-
so revisional do benefício. Se confirmados todos os 
indícios de irregularidade identificados, o cancela-
mento desses benefícios economizaria R$ 1,5 bilhão 
por ano aos cofres públicos.

A avaliação econômica é outro modelo no qual a 
SAGI tem buscado se especializar, mais especifica-
mente nos últimos dois anos, no âmbito do trabalho 
desenvolvido em parceria com o INSS de revisão 
dos benefícios por incapacidade (auxílios-doença e 
aposentadorias por invalidez), o PRBI. Desde o início 
do programa, foi gerada uma economia de R$ 15,7 
bilhões. A SAGI esteve diretamente envolvida nas 
avaliações dos resultados dessa ação, contribuindo, 
inclusive, com a metodologia de cálculo para proje-
tar o impacto financeiro no cenário contrafactual.

Ademais, a SAGI também faz avaliações de imple-
mentação, que têm como objetivo verificar se uma 
política é executada conforme foi desenhada e pla-
nejada. Um exemplo desse tipo de avaliação foi o 
desenvolvimento do Painel PRBI – ferramenta para 
otimizar o processo de convocação dos beneficiá-
rios para a revisão. O painel informa, em tempo real, 
a quantidade de pessoas que podem ser convoca-
das para a revisão médica em cada agência da pre-
vidência social e emite um alerta sempre que identi-
fica uma agência com previsão de ficar ociosa. Ele 
se baseia em dados de cartas em trânsito, perícias 
agendadas e capacidade operacional. Após a imple-
mentação do painel, a quantidade de perícias reali-
zadas aumentou em 10 vezes.

Ao longo dos últimos anos, a SAGI tem se consolida-
do como uma secretaria especializada e autônoma 
da Esplanada para fazer avaliação de políticas públi-
cas. Esse modelo, institucionalizado na política de 
avaliação do MDS (Portaria nº 2.227/2018), preserva 
a independência das outras secretarias do Ministério 
e coloca o DA/SAGI como parceiro e detentor de um 
papel consultivo no campo da avaliação para auxiliá-
-las nas pesquisas sobre seus programas e ações.

Monitoramento de  
políticas públicas
A nova visão de monitoramento da SAGI passa 
pela leitura de pesquisas estatísticas, como a 
PNAD, e de registros administrativos, como o Ca-
dastro Único, para permitir a compreensão sobre o 
estado da política social no passado, no presente 
e no futuro. A construção dessa nova orientação 
da secretaria, capitaneada pelo Departamento de 
Monitoramento (DM/SAGI), começa com a agenda 
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de levantamento dos indicadores que serão acom-
panhados no painel de monitoramento do MDS. Os 
indicadores estão sendo listados a partir da leitura 
dos mais de 100 Estudos Técnicos já produzidos 
pela SAGI. A listagem documenta informações 
detalhadas sobre cada indicador, como descrição 
da metodologia, forma de cálculo, destinação, re-
sultados, fonte de informação, periodicidade etc. 
Após análise dos estudos, foi encontrado um total 
de 237 indicadores, sendo o indicador “popula-
ção em situação de pobreza e extrema pobreza” 
o mais recorrente, abordado em 15 estudos.  Den-
tre os indicadores mapeados, 167 foram conside-
rados no âmbito da Política de Monitoramento e 
são passíveis de acompanhamento no Painel de 
Monitoramento.

Outra frente de trabalho é a construção de indicado-
res não listados nos estudos técnicos, mas que são 
relevantes para as secretarias finalísticas do MDS 
– por exemplo, indicadores de acompanhamento 
dos benefícios do INSS e dos batimentos do Bolsa 
Família com o Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged). Viabilizar a construção e o 
acompanhamento de indicadores é uma agenda que 
ganhou força nesta gestão e que requer o esforço 
contínuo da SAGI no desenvolvimento e aprimora-
mento da metodologia.

Em paralelo ao levantamento e à construção de in-
dicadores de monitoramento das políticas sociais, 
encontra-se a agenda de disponibilização de dados 
dos programas sociais de forma pública para pes-
quisadores, iniciativa que fortalece a construção de 
indicadores – uma vez que torna mais transparente 
o acesso aos dados e estimula o debate crítico e plu-
ral sobre as ações do MDS.

Três iniciativas têm se destacado nessa direção: a 
disponibilização dos dados da PNAD sobre os bene-
ficiários do Bolsa Família no site do IBGE; dos dados 
amostrais desidentificados das famílias e pessoas 
inscritas no Cadastro Único no Portal da SAGI; e, mais 
recentemente, o desenvolvimento de análises longitu-
dinais dos programas do MDS por meio de pesquisas 
estatísticas, permitindo a avaliação da focalização 
desses programas e um diagnóstico robusto para a 
agenda de desenvolvimento social do país.

Concomitante a essa agenda, tem-se a integração 
de ferramentas informacionais. Na nova visão de 
monitoramento, a SAGI identificou a necessidade 
de organizar os dados administrativos disponíveis 
nas diversas ferramentas de acesso público desen-
volvidas pela equipe do Departamento de Gestão 
da Informação (DGI/SAGI). O objetivo dessa pauta 
é facilitar o acesso pela sociedade e mitigar a dis-
crepância de informações, permitindo o uso combi-
nado de diferentes funcionalidades antes disper-
sas em várias ferramentas.

Fonte: Portal da SAGI.

O VIS Data é o projeto mais ambicioso de integra-
ção de ferramentas já realizado pela SAGI. Com ele, 
pretende-se reunir e organizar dados sociais de di-
versas bases de dados, antes dispersos, além de 
disponibilizar recursos e funcionalidades para que 
os usuários possam visualizar e analisar essas in-
formações de formas diferentes, por exemplo, em 
gráficos, mapas, tabelas e relatórios sintéticos. Para 
compor o VIS Data, foram reunidos o Data Social, o 
MI Vetor, o Painel de Monitoramento (PIC), as Tabe-
las Sociais e o Atlas Social.

Em suma, a nova visão de monitoramento do MDS 
valoriza a gestão da SAGI na proposição, validação, 
cálculo e disseminação de indicadores de monito-
ramento, vistos como instrumentos necessários ao 
acompanhamento de planos, políticas, programas, 
serviços e ações do MDS. São princípios da nova vi-
são de monitoramento a transparência e a confiabili-
dade das informações. Também se preocupa com a 
construção de uma plataforma on-line de visualiza-
ção dos indicadores e um painel de monitoramento 
que seja capaz de subsidiar a produção de conheci-
mento em prol da avaliação das políticas públicas.

Gestão da Informação

O desenvolvimento e o aprimoramento de siste-
mas capazes de administrar informações sobre as 
políticas do MDS de forma segura é outra frente de 
atuação da SAGI. O Departamento de Gestão da In-
formação (DGI/SAGI) atua na identificação de ne-
cessidades e problemas de informação nos níveis 
estratégico e gerencial, organizando e administran-
do bases de dados de planos, programas e ações 
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do Ministério, além de  desenvolver ferramentas in-
formacionais – como relatórios, tabuladores e gera-
dores de gráficos e mapas. Todo esse cuidado com 
a gestão da informação tem o objetivo de disponibi-
lizar dados úteis, confiáveis e tempestivos para auxi-
liar a gestão dos programas e a tomada de decisões.

A agenda de governança de TI vem sendo fortale-
cida no MDS com a finalidade de garantir mais ro-
bustez aos sistemas e à segurança dos dados do 
Ministério. A primeira e mais relevante decisão 
tomada nessa direção foi a integração em 2017 do 
DGI/SAGI ao Sistema de Administração dos Recur-
sos de Tecnologia da Informação (Sisp) – a estru-
tura do governo federal que organiza a área de tec-
nologia da informação nos órgãos públicos. Há 
dez anos o DGI tentava, sem sucesso, a integração 
ao Sisp. Essa adesão se fazia necessária para me-
lhorar a estruturação da área, expandindo a equipe 
e qualificando-a com profissionais de tecnologia 
da informação. Ao encontrar apoio na gestão 
atual, o DGI/SAGI finalmente aderiu ao Sisp e já 
conseguiu expandir a equipe com a contratação 
de quatro profissionais, além de executar novas 
atividades previstas no plano de trabalho. Além 
disso, a SAGI passou também a presidir o Comitê 
Executivo de Tecnologia da Informação do Minis-
tério do Desenvolvimento Social (CETI/MDS) e ins-
tituiu em parceria com a Diretoria de Tecnologia 
da Informação (DTI) um grupo de estudos sobre 
viabilidade técnica para organizar, documentar e 
otimizar a execução das demandas de TI do Minis-
tério. Trata-se do fortalecimento de várias ações 
de governança digital com o objetivo de melhorar 
a administração da tecnologia da informação no 
MDS e garantir mais solidez aos debates no âmbi-
to da gestão da informação.

Fonte: Portal da SAGI.

Esse esforço da SAGI em aprimorar cada vez mais o 
trato da informação vem sendo reconhecido a cada 
ano. Um exemplo é o portal Mapa de Oportunidades 
e Serviços Públicos (MOPS), que ganhou uma ver-
são atualizada e foi premiado, em 2018, no 22º Con-
curso Inovação no Serviço Público, promovido pela 

Escola Nacional de Administração Pública (Enap). O 
MOPS integra, em um só lugar, a base do Cadastro 
Único com duas outras ferramentas desenvolvidas 
anteriormente pelo DGI/SAGI: o Identificador de Do-
micílios em Vulnerabilidade (IDV) e os Mapas de 
Avaliação de Vulnerabilidade Social (MAVS). Na sua 
versão mais atual, ele traz informações georreferen-
ciadas sobre populações vulneráveis e equipamen-
tos públicos em mapas dos municípios brasileiros, 
sendo um instrumento importante à gestão de políti-
cas, possibilitando a construção de diagnósticos so-
cioterritoriais e de cartogramas.

Fonte: Portal da SAGI.

O CECAD (Consulta, Seleção e Extração de Infor-
mações do Cadastro Único), ferramenta de vi-
sualização de dados do Cadastro Único, também 
passou por atualizações que expandiram suas 
funcionalidades. Em 2017, foi formado um grupo 
de trabalho com estados e municípios para ana-
lisar o uso da ferramenta e torná-la mais aderen-
te ao trabalho dos gestores públicos. A chamada 
versão 2.0 do CECAD tem atualmente 6 milhões 
de visitas mensais. Ainda em 2017, o CECAD re-
cebeu prêmios da ENAP e do E-gov como exemplo 
de inovação na administração pública.

Não é à toa que o CECAD se tornou ferramenta-cha-
ve para a gestão de políticas públicas: ele proces-
sa uma base de dados de 80 milhões de pessoas 
(cerca de 40% da população brasileira), atualizada 
mensalmente e com mais de 340 variáveis. Além de 
atender demandas de técnicos e gestores de pro-
gramas sociais, o CECAD é acessado por mais de 
360 instituições, como companhias de energia elé-
trica, que oferecem descontos na conta de energia 
de famílias pobres. Mais de 20 programas federais 
utilizam seus dados, tais como o Bolsa Família, a 
Tarifa Social de Energia Elétrica, a Carteira do Idoso 
e a Isenção de pagamento de taxa de inscrição em 
concursos públicos.
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O aprimoramento da governança da gestão da infor-
mação passa, também, pelo provimento de sistemas 
informacionais a todas as áreas do MDS. Ao longo 
dos seus quase 15 anos de existência, o DGI/SAGI 
já desenvolveu mais de 50 ferramentas para atendi-
mento das secretarias do Ministério, dos gestores 
das políticas e dos cidadãos em geral.

Entre as ferramentas mais recentes, destaca-se o 
Meu CadÚnico, primeiro aplicativo desenvolvido 
exclusivamente para o público inscrito no Cadastro 
Único. O Meu CadÚnico permite o acesso às infor-
mações fornecidas pelos beneficiários de progra-
mas sociais ao MDS, como o número de identifica-
ção social (NIS), o comprovante de cadastramento, 
informações sobre programas sociais ou sobre os 
centros de assistência social mais próximos. Desen-
volvido para celular e tablet, ele é a versão mobile 
da ferramenta Consulta Cidadão, criada em 2017 
pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SE-
NARC) em parceria com a SAGI. Somente no último 
ano, o Consulta Cidadão registrou mais de dois mi-
lhões de acessos e emitiu mais de 400 mil compro-
vantes de cadastramento aos beneficiários de pro-
gramas sociais.

As ferramentas desenvolvidas para o Progredir – 
plano de ações do governo federal para gerar em-
prego e renda e promover a autonomia das pessoas 
inscritas no Cadastro Único – também são exem-
plos do trabalho pioneiro do MDS na disponibiliza-
ção de informações ao público de baixa renda. Vale 
destacar uma grande inovação do Progredir: toda 
a interface entre a política e o seu público é reali-
zada virtualmente, por meio de sistemas elabora-
dos pelo DGI/SAGI. A opção por um Portal para que 
as famílias beneficiárias acessem diretamente os 
serviços do Progredir é uma estratégia que propor-
ciona mais autonomia aos participantes do plano. 
Com efeito, o Portal Progredir permite que as pes-
soas inscritas no Cadastro Único se inscrevam di-
retamente em cursos de qualificação profissional, 
manifestem interesse pelo microcrédito, busquem 
vagas de emprego e até elaborem currículos para 
enviar às empresas.

Integração das ações de 
capacitação
A política de capacitação do MDS tem evoluído ao 
longo dos últimos anos. Até 2016, ela estava disper-
sa nas várias secretarias do Ministério, o que por ve-
zes resultava em duplicidade de esforços: enquanto 
a SAGI realizava algumas ações pontuais, outras 
eram oferecidas por núcleos de capacitação espa-
lhados nas demais secretarias.

Em 2016, a reestruturação da área de capacitação na 
SAGI – que passou a ser o hub de capacitação do Mi-

nistério – potencializou os esforços de formação do 
MDS, expandindo o leque dos cursos ofertados e do 
público atendido. As equipes de capacitação da SE-
NARC se fundiram à SAGI, possibilitando o fortaleci-
mento das competências do Departamento de For-
mação e Disseminação (DFD/SAGI) e promovendo o 
intercâmbio de experiências e práticas exitosas.

Curso de Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.  
Foto: Bruno Baranda/DFD/SAGI/MDS

Outro resultado do esforço de integração das equipes 
foi a concentração das ações de Educação a Distância 
(EaD) do MDS em uma única plataforma: o Portal EaD/
MDS. Até 2017, o Ministério contava com dois portais 
de cursos on-line. O lançamento de um portal consoli-
dado expandiu e fortaleceu a oferta de ensino a distân-
cia. Não somente a quantidade de cursos e tutoriais 
foi ampliada, mas também as temáticas abrangidas, 
que passaram a incluir tópicos de segurança alimen-
tar, controle social, educação financeira e orçamento 
governamental. Como resultado, em menos de um ano 
já haviam sido lançados quatro novos cursos e dez no-
vos tutoriais no Portal EaD/MDS, além de cinco salas 
virtuais para discussão de tópicos específicos.

Fonte: Portal EaD do MDS.
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Atualmente, o DFD/SAGI coordena 30 cursos pre-
senciais e a distância voltados aos profissionais que 
trabalham diretamente com políticas sociais nos 
estados e municípios, atuando em parceria com to-
das as secretarias do MDS. Apenas em 2017, foram 
capacitados mais de 40 mil profissionais que traba-
lham com programas sociais nos estados e municí-
pios brasileiros. Isso inclui iniciativas consagradas 
como o Bolsa Família e o Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS), assim como programas mais 
recentes, a exemplo do Criança Feliz e do Progredir.

Próximos passos

O trabalho da SAGI não se limita ao que vem sendo exe-
cutado atualmente, é preciso avançar em outras frentes. 
A primeira delas é viabilizar mais informações estatísti-
cas sobre os programas sociais, a partir de parcerias, a 
exemplo da que foi firmada com o IBGE. Uma agenda de 
coleta contínua de informações sociais é relevante para 
a compreensão e o monitoramento das políticas públi-
cas no Brasil, assim como ajuda a repensar as próprias 
pesquisas estatísticas, para que haja cada vez mais in-
formações acerca das políticas sociais.

Uma lacuna histórica que a SAGI também tem traba-
lhado para resolver é a escassez de análises longitu-
dinais dos benefícios sociais. Nos últimos tempos, a 
secretaria tem se aprofundado nessa agenda, a fim 
de possibilitar a avaliação de como os beneficiários 
se comportam ao longo do tempo. Essa iniciativa 
caminha junto com o aumento da transparência e da 
organização dos dados disponibilizados no Portal 
SAGI. A ideia é promover uma aproximação maior 
com a academia, disponibilizando on-line dados e 
outros materiais para o monitoramento das pesqui-
sas realizadas sobre os programas do MDS.

Na gestão da informação, é importante dar conti-
nuidade à integração de ferramentas e dados. Essa 
agenda exige dedicação da SAGI, devido à sua com-
plexidade, mas garante ganhos ao unificar as fontes 
de informação, mitigando divergências entre elas.

Também se faz necessário fortalecer o papel dos 
comitês externos de avaliação, a exemplo do que 
foi instituído no âmbito da pesquisa de avaliação 
do programa Criança Feliz. Para que isso ocorra, é 
preciso criar uma agenda estruturada que oriente o 
trabalho permanente dos comitês em parceria com 
a SAGI, privilegiando o debate com a academia na 
busca do constante aprimoramento das pesquisas 
de avaliação sobre as políticas sociais.

Na área de capacitação, é importante conhecer 
melhor o perfil dos recursos humanos na área da 
assistência social nos estados e municípios bra-
sileiros. Aprofundar essa compreensão permite 
focalizar os cursos já oferecidos e aprimorar as 
estratégias de capacitação, a fim de atender as 
demandas necessárias para a operação mais efi-
caz dos programas.

Em uma gestão voltada para resultados – que pos-
sibilitou apenas neste ano a edição de um decreto 
presidencial e de uma resolução do Banco Central, 
110 milhões de consultas ao CECAD, a elaboração 
da maior avaliação de impacto do mundo em polí-
ticas de primeira infância e a capacitação de 40 mil 
agentes sociais –, sabemos que avançamos a pas-
sos largos e que ainda há muito a ser feito. Que o 
compromisso da SAGI com a ética da informação, 
a transparência dos dados, a excelência técnica e a 
inovação seja perpetuado, garantindo assim a con-
tínua melhoria das políticas voltadas à população 
brasileira de baixa renda.
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Resumo

O Progredir é um plano de ações do governo federal 
para gerar emprego e renda e promover a autonomia 
das pessoas inscritas no Cadastro Único. Iniciado 
em 2017, já apresenta resultados expressivos junto 
a seu público-alvo e vem ampliando progressiva-
mente suas ferramentas e rede de parceiros para 
promover o acesso e o direcionamento de oportu-
nidades de inclusão produtiva, buscando otimizar 
programas, planos ou projetos em andamento e 
coordenar e articular ações de modo a potencializar 
a efetividade da política social, facilitar resultados e 
ampliar seu alcance.

Plano Progredir: 
enfrentando a 
desigualdade pela 
inclusão produtiva  1 

1. Este artigo foi elaborado pela equipe da Secretaria de Inclusão 
Social e Produtiva (SISP/MDS). Autores: Eduardo Dalbosco, Joyce 
Paola Teixeira Sobrinho, James Theodoro da Silva, Rogério Schmidt 
Campos, Ellen Patrícia Oliveira Martins, Ronaldo Nóbrega Medeiros, 
Alessandra Xavier Nunes, Lara Rodrigues Ferreira Montenegro de 
Araújo, Marcelo Sabóia, Adriely Santiago de Toledo, Carolina Machado 
Fleury Curado, Rodrigo Zerbone, Marina Silvestre de Alencar Sousa e 
Cláudia Queiroz de Castro.
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Introdução

Nos anos 2000, o crescimento econômico expressi-
vo de diversos países de renda média e baixa propi-
ciou um aumento de gastos em programas sociais 
destinados a reduzir a pobreza e a desigualdade. 
Muitos desses programas, como as transferências 
condicionadas de renda, surgiram com o objetivo de 
quebrar o ciclo intergeracional da pobreza, investin-
do na formação de capital humano das crianças das 
famílias mais pobres.

A experiência demonstrou, contudo, que uma pro-
porção significativa das famílias beneficiárias das 
políticas de transferência condicionada de renda 
não lograva oportunidades de emancipação econô-
mica e social. Isso levou a uma onda de interven-
ções inovadoras de políticas sociais que vinculam 
programas e pacotes integrados de serviços, que, 
além do apoio à renda, também agregam qualifica-
ção técnica e profissional, incentivo ao empreende-
dorismo, intermediação de mão de obra e acesso a 
serviços básicos.

Com o objetivo de se intensificar as ações de inclu-
são produtiva voltadas à emancipação econômica 
das famílias de baixa renda, em 2016 o Ministério do 
Desenvolvimento Social criou a Secretaria de Inclu-
são Social e Produtiva (SISP), que representou um 
marco institucional ao ser concebida exclusivamen-
te para desenvolver os diferentes aspectos do eixo 
de inclusão produtiva, com ações articuladas e inter-
setoriais de promoção e ampliação das oportunida-
des inclusivas e do protagonismo social das famílias 
de baixa renda.

Para viabilizar esse trabalho organizado pela SISP, 
o Governo Federal lançou, em setembro de 2017, o 
Plano Progredir  2  – um plano de ações para gerar 
emprego e renda e promover a autonomia das pes-
soas inscritas no Cadastro Único, ou seja, popula-
ção com renda per capita mensal de até meio salá-
rio mínimo. A intersetorialidade governamental do 
Progredir é garantida pela convergência de esforços 
do MDS com os ministérios da Educação; do Traba-
lho; da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que 
compõem o Grupo Gestor do Plano.

Este artigo tem por objetivo apresentar inicialmente 
um breve histórico das ações de inclusão produtiva 
no Brasil e os resultados alcançados com a evolu-
ção destas ações, especialmente no âmbito do Pla-
no Progredir. Na segunda seção apresentamos o 
plano, identificando seu público-alvo e eixos de atua-
ção. Na sequência, as estratégias e parcerias firma-
das para sua execução. A quarta seção apresenta 
informações de avaliação e monitoramento do pla-
no, concluindo-se com a análise sob uma nova pers-
pectiva para as ações de inclusão produtiva.

Contextualização histórica das 
ações de inclusão produtiva
No Brasil, a agenda de erradicação da pobreza e da 
fome avançou significativamente nas últimas déca-
das: mais de 25 milhões de brasileiros saíram da si-
tuação de pobreza extrema  3  e, em 2014, o país saiu 
do Mapa Mundial da Fome (FAO) graças à redução 
de 84,7% do número de brasileiros em situação de 
subalimentação no período de 1990 a 2014.

Os resultados positivos advêm de uma atuação com-
prometida em promover ações assistenciais e de pro-
teção social, tais como a implementação do Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal  4  – 
um registro de 76 milhões de brasileiros em situação de 
vulnerabilidade, com mais de 340 variáveis que traçam o 
perfil socioeconômico dessa parcela da população – e 
de programas de transferência condicionada de renda, 
como o Programa Bolsa Família, incentivos para a agri-
cultura familiar e maior inclusão educacional de jovens.

Todavia, restava ainda a necessidade de impulsio-
nar iniciativas direcionadas para a geração de ren-
da e inserção dos mais vulneráveis ao mercado de 
trabalho formal. Além disso, a própria persistência 
da informalidade e do trabalho por conta própria na 
configuração do mercado de trabalho exige um olhar 
atento para a implementação de ações de inclusão e 
desenvolvimento social junto à população economi-
camente ativa de baixa renda.

Essa situação reafirma a necessidade de construir 
estratégias de inclusão produtiva para esse público, 
sobretudo gerando oportunidades ocupacionais no 
mercado formal, com exercício do trabalho decente, 
ampliação da renda familiar, construção de trajetó-
rias profissionais mais duradouras e especialização 
de atividades.

Contudo, a dimensão continental do Brasil sempre 
foi um grande desafio para uma estratégia integrada 
de inclusão produtiva. Verifica-se que há inúmeras 
ações de inclusão concorrentes, atuando nos três 
níveis da federação  5 , com diferentes objetivos e pú-
blicos-alvo e com baixa articulação e coordenação 
entre as políticas desenvolvidas. Pela heterogenei-
dade das realidades encontradas em cada estado 
e município brasileiro, a efetividade e os resultados 
dessas iniciativas são de difícil avaliação.

2. Decreto nº 9.160/2017, de 26 de setembro de 2017.

3. Banco Mundial, linha de pobreza de U$ 1,9.

4.  Decreto nº 6.135/2007.

5. Além do Governo Federal, o Brasil é organizado em 26 estados, 
Distrito Federal e 5.570 municípios.
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Como estratégia de enfrentamento dessa realidade 
dispersiva, foi lançada, em 2011, uma política de abran-
gência nacional, o plano Brasil Sem Miséria (BSM)  6 , e 
criada a Secretaria Extraordinária para Superação da 
Extrema Pobreza (SESEP), órgão gestor do plano. Com 
a definição de uma linha administrativa de pobreza, o 
plano se caracterizou como uma intervenção focalizada 
nos cidadãos em situação de extrema pobreza, ou seja, 
nos beneficiários do Programa Bolsa Família  7 , assim 
classificados por declararem renda inferior à linha mo-
netária de US$ 42 por mês  8 (valor referência de 2011). A 
arquitetura do Brasil Sem Miséria espelhou a concepção 
multidimensional da pobreza e uma organização das 
ações em três eixos de intervenção: garantia de renda, 
acesso a serviços públicos e inclusão produtiva. Bus-
cou-se uma ação federativa, com componentes interse-
toriais mobilizados pela identificação e pelo registro dos 
indivíduos em situação de extrema pobreza e a oferta 
de oportunidades de enfrentamento do deficit de opor-
tunidades e acesso a serviços para esse público.

No âmbito da inclusão produtiva, especialmente 
nas áreas urbanas, o carro-chefe da estratégia era 
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec)  9 . Em 2014, o programa esta-
va presente em mais de 80% dos municípios brasi-
leiros, intervindo, sobretudo, na dimensão da quali-
ficação por meio da oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica voltados, prioritariamente, 
às pessoas de baixa renda. Essa intervenção nacio-
nal exigiu articulação de muitos atores: o Ministério 
da Educação (MEC) é o órgão gestor do Pronatec, 
enquanto o Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) utiliza a capilaridade da rede socioassisten-
cial para preencher as vagas de cursos de qualifica-
ção profissional para o público de baixa renda  10 .

Em análises posteriores verificou-se que os melho-
res resultados das ofertas do Pronatec foram obti-
dos a partir de um diagnóstico prévio do mapa de 
demanda do emprego, com a participação direta do 
setor produtivo. A avaliação do programa indicou 
que, para garantir melhores condições de emprega-
bilidade dos concluintes dos cursos de qualificação 
profissional, era decisivo conhecer as vocações eco-
nômicas dos territórios e a capacidade de expansão 
e geração de vagas do setor produtivo  11 .

As mudanças institucionais no Governo Federal em 
2016 e o esgotamento parcial das metas da SESEP 
obrigaram o Ministério do Desenvolvimento Social a 
reestruturar as ações de inclusão produtiva voltadas à 
emancipação econômica das famílias de baixa renda. 
Para isso, foi criada a Secretaria de Inclusão Social e 
Produtiva (SISP), que representou um marco institucio-
nal ao ser concebida exclusivamente para desenvolver 
os diferentes aspectos do eixo de inclusão produtiva, 
com ações articuladas e intersetoriais de promoção e 
ampliação das oportunidades inclusivas e do protago-
nismo social das famílias de baixa renda.

Diagnóstico do problema

O problema identificado para o desenho da políti-
ca pública partiu do reconhecimento da exclusão 
social e produtiva e dos obstáculos provocados 
pela desigualdade social no acesso à renda, bens 
e condições materiais necessárias ao exercício 
pleno da cidadania.

Verificou-se que a baixa dinâmica e a contração eco-
nômica, o desemprego, a precarização dos vínculos 
empregatícios e a informalidade penalizam significa-
tivamente famílias de baixa renda, criando um círculo 
vicioso de reprodução da pobreza intergeracional.

A vulnerabilidade econômica das famílias de baixa 
renda amplia a demanda de proteção social e provo-
ca a fragilidade do tecido social, com consequências 
de risco como a desagregação social, a violência e a 
perda da dignidade humana.

Localizam-se no problema, pela multidimensionalidade 
referida da pobreza, capacidades insuficientes da popu-
lação de baixa renda para a disputa competitiva de vagas 
ocupacionais ou de oportunidades empreendedoras ge-
radoras de renda e de autonomia socioeconômica.

Este diagnóstico impôs uma política afirmativa 
para a focalização do público e para o melhor 
aproveitamento de alternativas de superação dos 
obstáculos verificados.

O Plano Progredir

A compreensão de que a política de inclusão produ-
tiva tem o papel de impulsionar a inserção dos mais 

6. Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011.

7.Os beneficiários do Bolsa Família fazem parte da faixa mais pobre 
do público do Cadastro Único, com cerca de 50 milhões de pessoas 
que participam do programa.

8.O Brasil não tem linha de pobreza oficial, mas conta com uma linha 
administrativa para subsidiar as políticas sociais.

9. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pro-
natec) foi criado pelo Governo Federal em 2011, por meio da Lei no 
12.513, com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT), por meio de programas, projetos e 
ações de assistência técnica e financeira. Conferir: <http://portal.mec.
gov.br/pronatec>.

10. A rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) está presente em 99% dos municípios brasileiros.

11. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. Caderno de Estudos: 
Desenvolvimento Social em Debate nº 30. Brasília, DF: MDS, 2018.
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pobres no mundo do trabalho e criar mecanismos de 
geração de renda, proporcionando protagonismo e 
autonomia para as famílias, determinou o processo 
de planejamento e elaboração de uma política públi-
ca que atendesse a esse objetivo.

Ao recolher experiências já desenvolvidas e iden-
tificar o problema a ser enfrentado, a SISP optou 
por um plano de natureza intersetorial, envolven-
do a dimensão pública e privada, tendo como 
prioridade a focalização do público do Cadastro 
Único e o direcionamento de oportunidades de in-
clusão produtiva. Buscou-se otimizar programas, 
planos ou projetos em andamento e coordenar e 
articular ações, de modo a potencializar a efetivi-
dade da política social, facilitar resultados e am-
pliar seu alcance.

O Plano Progredir, lançado pelo Decreto nº 9.160, 
de 26 de setembro de 2017, inaugura, então, uma 
agenda contemporânea de inclusão produtiva, apro-
ximando o público demandante das oportunidades, 
com a mobilização social em rede e uma ampla e 
facilitada conectividade entre os atores, por meio de 
uma plataforma interativa e amigável.

O plano inova ao criar um espaço público-privado de 
compartilhamento de compromissos e responsabilida-
des, permitindo sucessivas pactuações para que ações 
de inclusão produtiva sejam efetivadas em parceria.

Dessa forma, promove-se não apenas a inclusão 
produtiva com aumento da renda familiar, como co-
labora-se para a redução da desigualdade no país e 
o fortalecimento dos vínculos sociais.

Objetivos e gestão

Conforme dispõe o decreto regulamentador, os obje-
tivos do Plano Progredir são:

• estimular e ampliar o acesso de pessoas 
incluídas no Cadastro Único ao mundo do 
trabalho e propiciar melhores condições de 
emprego e renda;

• articular e coordenar a oferta de serviços para 
inclusão produtiva, de forma a aproximar os 
trabalhadores e os empreendedores de baixa 
renda e o mundo do trabalho, por meio de 
ações de intermediação de mão de obra, quali-
ficação profissional e empreendedorismo;

• incentivar ações municipais e estaduais de 
inclusão produtiva; e

• incentivar ações de órgãos e entidades 
públicas e de instituições privadas que pro-
movam a inclusão do público-alvo do Plano 
Progredir no mundo do trabalho.

Os objetivos estão assentados na focalização do 
público, articulação das oportunidades e em ação 
federativa envolvendo a parceria público-privada.

A mesma norma criou o Grupo Gestor do Plano 
Progredir (GGPP), coordenado pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social, com participação do 
Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Ser-
viços, que tem as tarefas de promover a articula-
ção, acompanhar e aperfeiçoar as ações de inclu-
são produtiva.

O decreto também autoriza o convite, para partici-
pação nas reuniões do GGPP, de representantes de 
órgãos e entidades públicas, inclusive dos poderes 
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, de 
instituições privadas e especialistas, a fim de contri-
buir com suas atividades.

Com a Portaria MDS nº 1.086, de 22 de março de 
2018, foram designados, pelo Ministério do Desen-
volvimento Social, os membros efetivos e suplentes 
do GGPP.

Definição do público alvo

As ações do Progredir, pelo decreto regulamentador, 
são voltadas aos mais vulneráveis, ou seja, às pes-
soas inscritas no Cadastro Único (40% da população 
brasileira), prioritariamente aquelas com renda per 
capita familiar de até ½ salário mínimo.

Em seu lançamento, o Progredir estimou um uni-
verso de 20 milhões de pessoas do Cadastro Úni-
co compondo a população economicamente ativa 
(PEA), configurando-se, portanto, como os poten-
ciais trabalhadores a quem a política se destina  12 .

Os dados do Cadastro Único de abril/2018 confir-
mam um expressivo contingente de trabalhadores 
autônomos no rol da população economicamente 
ocupada, situação que fortalece o potencial de ade-
são às políticas de empreendedorismo, com a oferta 
de microcrédito produtivo orientado.

A identificação do público-alvo, do problema e de 
suas causas permitiu o desenho de uma política pú-
blica afirmativa, consolidada como uma ação plane-
jada e coordenada de inclusão produtiva.

Os três eixos do Plano Progredir

Para atender aos seus objetivos, o Plano Progredir 
foi organizado em três eixos de atuação:

12. Nota Técnica SISP nº 2, 2017.
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• Qualificação profissional: as ações e 
ferramentas visam ampliar o acesso a 
qualificação profissional, desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais e educa-
ção financeira para o mercado de trabalho, 
com portfólio baseado em mapeamento 
de demandas do setor produtivo, para o 
ingresso e a permanência em atividades 
laborais sustentáveis.

• Intermediação de mão de obra: centrado na 
criação de mecanismos que facilitam a apro-
ximação do setor produtivo com o público de 
baixa renda, de forma a ampliar a inserção e 
a permanência no mercado de trabalho.

• Empreendedorismo: visa desenvolver e 
potencializar empreendimentos de trabalha-
dores de baixa renda, com o acesso a micro-
crédito produtivo e conhecimento gerencial.

Figura 1 – Eixos do Plano Progredir

Fonte: SAGI/SISP/MDS.

Gestão e  
monitoramento  
do Plano Progredir

Para que os objetivos do Plano Progredir possam 
ser plenamente atingidos, a SISP/MDS utiliza-se de 
ferramentas e parcerias internas e externas em um 
modelo de interoperabilidade e governança, apre-
sentando-se assim como modelo inovador de políti-

ca pública para inclusão produtiva. A seguir apresen-
tamos alguns desses instrumentos.

Portal Progredir

O Portal Progredir é uma plataforma eletrônica on-
-line desenhada para articular e ofertar os serviços 
públicos concebidos no Plano Progredir na internet.

Figura 2 – Portal Progredir

Fonte: Portal Progredir.
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O portal foi desenvolvido internamente pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Social (MDS) em ação 
conjunta entre a Secretaria de Inclusão Social e Pro-
dutiva (SISP), a área finalística responsável pela ope-
ração da política de inclusão produtiva e a Secreta-
ria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), que 
tem a capacidade técnica para o desenvolvimento e 
a gestão de sistemas informacionais.

Como abordado, o público-alvo do Plano Progredir 
e, por consequência, do portal, é formado pelo con-
junto de pessoas inscritas no Cadastro Único e ap-
tas a realizar cursos de qualificação profissional a 
distância (on-line) ou presenciais; a se candidatar a 
oportunidades de aprendizagem e trabalho, especifi-
camente a vagas de estágio, de jovem aprendiz e de 
emprego; e a obter crédito financeiro para o fortale-
cimento de pequenos negócios. Esse perfil de usuá-
rio o portal denomina “Trabalhador”.

Como exemplo de funcionalidade para o perfil, ci-
tamos dispositivo que permite a elaboração e o ar-
quivamento de currículos profissionais. Quando o 
inscrito no Cadastro Único acessa o portal e adere 
voluntariamente ao Plano Progredir, o sistema, por 
comando do usuário, gera automaticamente um cur-
rículo profissional que fica armazenado e disponível 
para o processo de intermediação de mão de obra.

Além do perfil “Trabalhador”, o Portal comporta 
outros dois tipos de perfil. Há o perfil “Parceiro do 
Desenvolvimento Social”, que engloba instituições 
privadas e públicas aptas a ofertar um ou mais dos 
cinco serviços a seguir: i) oferta de vagas de tra-
balho; ii) oferta de cursos de qualificação; iii) pros-
pecção de público; iv) prospecção de parceiros; e v) 
oferta de serviços financeiros e de pagamentos. Por 
fim, o perfil “Administrador”, utilizado pelo MDS para 
gestão e monitoramento do Portal Progredir.

O portal, como qualquer plataforma eletrônica que 
objetiva ganho de escala, vem sendo aperfeiçoado 
constantemente a partir da experiência dos usuários 
finais, registrada nos canais da Central de Relacio-
namento ou diretamente pelos técnicos do MDS, 
no seu trabalho de articulação com os Parceiros do 
Desenvolvimento Social. Também, por iniciativa da 
própria SISP e da SAGI, busca-se o aperfeiçoamento 
e a potencialização dos serviços, por meio da inte-
gração com outros parceiros públicos e privados, 
por exemplo.

As funcionalidades do portal e as condições de co-
nectividade da população do Cadastro Único moti-
varam a inclusão do uso dos aplicativos móveis na 
agenda de desenvolvimento do Progredir.

A capilaridade dos aparelhos móveis de telefonia 
atinge grande parte da população nacional, mesmo 
o público de baixa renda tem acesso a smartphone 

com internet. Muitas dessas famílias não possuem 
computadores, mas estão conectadas por meio de 
seus aparelhos celulares.

A medida também irá permitir o monitoramento, a 
avaliação e a tomada de decisão gerencial sobre o 
plano em tempo real e com segurança de informa-
ções de natureza estratégica.

Rede de Parceiros do 
Desenvolvimento Social
O Progredir enfrenta os desafios da inclusão produ-
tiva com o uso combinado de uma articulação de 
parceiros públicos e privados e um sistema de in-
formações que promove a cooperação de todos os 
atores envolvidos, de policy makers a beneficiários. 
Com o aprendizado de políticas já desenvolvidas e 
a busca pela inovação e resolutividade das políticas 
públicas, o Progredir busca trazer mais efetividade 
para a inclusão produtiva do público de baixa renda. 
Por meio da estratégia proposta, o Progredir mate-
rializa o compromisso do Brasil com quatro objeti-
vos de desenvolvimento sustentável (ODS), atuando 
diretamente no combate à pobreza, na erradicação 
das desigualdades sociais, na promoção de trabalho 
decente e na educação de qualidade.

Uma inovação do Plano Progredir é a articulação 
e coordenação de ações de inclusão produtiva por 
meio da Rede de Parceiros do Desenvolvimento So-
cial, grupo de instituições públicas e privadas que 
atuam solidariamente com o MDS na oferta de opor-
tunidades de emprego, qualificação profissional e 
empreendedorismo para as famílias de baixa renda.

No contexto do setor produtivo, a Rede de Parceiros 
permite minimizar a assimetria de informação no 
processo de mapeamento da demanda do mercado 
de trabalho, integrando a intermediação de mão de 
obra à qualificação profissional por meio da intera-
ção direta entre as empresas (empregador), os tra-
balhadores de baixa renda, os gestores públicos e as 
instituições de ensino.

A rede foi instituída pela Portaria nº 386, de 13 de 
setembro de 2017, e tem como objetivos direcionar 
oportunidades de emprego e renda para o público 
do Cadastro Único, realizar atividades de qualifica-
ção profissional do público, promover eventos com 
vistas a fomentar a responsabilidade social, a sus-
tentabilidade ambiental e as boas práticas, sensibili-
zar profissionais da área de recursos humanos para 
atividades de combate a qualquer forma de discrimi-
nação no mundo do trabalho e premiar iniciativas e 
atividades relevantes à inclusão social e produtiva.

Como ferramenta que proporciona a participação 
da sociedade no desenvolvimento social por meio 
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de um ambiente conectado e interativo, os primei-
ros aprendizados orientaram o aperfeiçoamento da 
base legal da rede por meio da Portaria nº 490, de 28 
de dezembro de 2017, e da Portaria nº 1.321, de 26 
de março de 2018. As novas normas simplificaram 
procedimentos de adesão e alargaram o leque de 
atividades desenvolvidas.

Com a legislação em vigor, a rede passou a ter os 
seguintes objetivos:

• direcionar oportunidades  
de emprego e renda;

• oferecer qualificação profissional;

• oferecer aprendizagem ou  
estágio supervisionado;

• ampliar a oferta de serviços  
financeiros e de pagamentos  
com finalidade produtiva;

• oferecer assistência técnica e gerencial para 
o empreendedorismo;

• colaborar na busca ativa de pessoas deman-
dantes de inclusão produtiva;

• articular a adesão de novos  
integrantes da rede;

• monitorar ações de inclusão produtiva para 
articulação entre os integrantes da rede;

• promover eventos com vistas a:

a. fomentar a responsabilidade so-
cial, a sustentabilidade ambiental 
e as boas práticas;

b. sensibilizar atividades de combate 
a qualquer forma de discriminação 
no mundo do trabalho;

c. premiar iniciativas e atividades 
relevantes de inclusão social  
e produtiva.

Em outubro de 2018, a rede já conta com 379 parcei-
ros, com representantes de todos os segmentos do 
setor produtivo privado: indústria, comércio, serviços 
e agricultura, além dos parceiros do setor público.

Atuação junto ao  
setor público e privado

O convite para participação de entidades públicas e 
privadas no Progredir ocorreu desde o lançamento 
do plano, em 26 de setembro de 2017.

Inicialmente, as principais confederações, fede-
rações, associações e os sindicatos patronais do 
país foram sensibilizados para a questão da res-
ponsabilidade social, a importância de qualificar 
pessoas de baixa renda para acesso e permanên-
cia no mercado de trabalho, além da construção 
de uma rede de comunicação e mobilização social 
para a inclusão produtiva da população do Cadas-
tro Único.

O contato com os diversos setores econômicos foi 
realizado de forma ininterrupta pela equipe da SISP 
e, paralelamente, foram mapeadas as localidades 
com maior número de usuários inscritos em busca 
de recolocação profissional. Da mesma forma, foi 
efetivado um cadastro das entidades e seus conta-
tos, com a elaboração de planilha de controle geral. 
Materiais de divulgação (manual, folder e outros) fo-
ram produzidos para orientar e esclarecer os objeti-
vos da rede e do plano.

A União Nacional de Entidades do Comércio e Ser-
viços (UNECS)  13  foi a primeira entidade a acolher 
a proposta de parceria e fazer o cadastro no Plano 
Progredir. Participou da solenidade de lançamento e 
assumiu o compromisso de multiplicar os parceiros 
da rede, mobilizando seus associados para integrar 
a nova política de inclusão produtiva.

Após a primeira fase de contatos, a equipe do eixo 
de intermediação de mão de obra iniciou um rela-
cionamento direto com setores de RH (gestão de 
pessoas) das empresas. Buscou-se, também, am-
pliar as oportunidades de colocação do público do 
Cadastro Único, otimizando o uso compartilhado 
de informações e agregando ao Progredir serviços 
e plataformas públicas e privadas de intermediação 
de mão de obra, como as do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), da empresa Vagas.com e do Goo-
gle, todos integrantes da Rede de Parceiros do De-
senvolvimento Social.

Simplificação das parcerias

Para adesão ao Plano Progredir, os parceiros reali-
zam um cadastro desburocratizado no portal, em 
Rede de Parceiros  14 .

13. Formada pelas entidades: Associação Brasileira de Supermerca-
dos (Abras); Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores 
(ABAD); Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel); 
Associação Brasileira de Automação para o Comércio (AFRAC); 
Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop); Associação 
Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco); 
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil 
(CACB); e Confederação Nacional de Dirigentes Logistas (CNDL).

14.Disponível em: <www.mds.gov.br/progredir>.
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A adesão à Rede de Parceiros do Desenvolvimento So-
cial é voluntária, não presencial e sem contrapartida fi-
nanceira. A exigência em relação ao parceiro resume-se 
apenas à inserção dos dados da empresa/entidade no 
cadastro, o que envolve a validação das informações e 
o gerenciamento do que é ofertado pelo parceiro direta-
mente no portal. Por ser uma plataforma on-line, todos 
os dados fornecidos são atualizados em tempo real. 
Esse modelo de trabalho, além de ser uma tendência 
mundial, possui a capacidade de crescer significativa-
mente e atingir rapidamente os objetivos propostos.

O compartilhamento das bases de dados e a utili-
zação direcionada das informações possibilita aos 
usuários a identificação das oportunidades que se 
adequam às mais distintas realidades. Proporciona, 
também, o cruzamento das oportunidades e o ma-
peamento de perfis com as vagas ofertadas. Assim, 
na medida em que mais parceiros aderem ao Progre-
dir, maior o envolvimento da sociedade em ações de 
inclusão social e produtiva da população brasileira 
que vive em situação vulnerabilidade social.

Assim, o Plano Progredir visa estender sua rede 
de colaboração voluntária a todos os estados e 
municípios brasileiros, com o intuito de multipli-
car a atuação e de unificar as informações dispo-
níveis que gerem emprego, renda, crédito, qualifi-
cação e oportunidades.

Ou seja, a ideia central é identificar demandas es-
pecíficas das famílias assistidas por programas so-
ciais em cada município e oferecer emancipação por 
meio de oportunidades de trabalho e qualificação 
profissional, proporcionando uma vida mais digna, 
ao mesmo tempo em que fomenta a atividade pro-
dutiva e social.

Para isso são disponibilizados, no Portal do Plano 
Progredir, cursos de capacitação, vagas de em-
prego, acesso às informações para obtenção de 
microcrédito e oportunidades para que as famílias 
possam empreender, qualificar-se e ingressar no 
mercado de trabalho.

Dessa forma, com o objetivo de racionalizar e oti-
mizar o processo, a Rede de Parceiros foi dividida 

entre setor público e setor privado, de forma a con-
templar todas as regiões do país e promover resul-
tados com efetividade.

Os principais objetivos da participação do setor pú-
blico na Rede de Parceiros são, especialmente, con-
tribuir para a multiplicação do número de usuários, 
mobilizar e auxiliar os usuários a participar da comu-
nidade de informações do portal, inserir oportunida-
des como cursos, oficinas e eventos, e administrar 
as informações para a gestão da política de assis-
tência e de inclusão produtiva.

A presença no território, implementando os servi-
ços da rede socioassistencial, realizando políticas 
de inclusão produtiva ou de proteção social, além 
da prerrogativa de operar o Cadastro Único, permi-
te ao gestor promover a busca ativa e a identifica-
ção do público para o plano, ampliando a comuni-
dade participante.

Na rede, os parceiros do setor público participam 
com a oferta de serviços de prospecção de público, 
prospecção de parceiros, vagas de emprego, está-
gios e qualificação.

O portal, por suas funcionalidades gerenciais, permi-
te aos gestores públicos estaduais e municipais mo-
nitorarem as oportunidades disponíveis ao público 
e realizarem ações para o planejamento de políticas 
públicas em seu território, promovendo o desenvol-
vimento local.

A inclusão de gestores e entidades públicas foi rea-
lizada como aperfeiçoamento do portal e plena in-
tegração dos parceiros federativos. Atualmente, o 
Progredir conta com a participação de prefeituras, 
secretarias municipais, fundos municipais, centros 
de referência da assistência social, órgãos e entida-
des públicas e todas as esferas. É inegável a rela-
ção multiplicadora entre a adesão de parceiros do 
setor público e a ampliação do número de usuários 
do Portal Progredir. Com a contribuição do setor 
público, especialmente os vinculados ao sistema 
socioassistencial ou secretarias de emprego e ren-
da, o portal já registra 43.337 usuários ativos (Portal 
Progredir, acesso em: 16 out. 2018).
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Gráfico 1 – Distribuição de usuários cadastrados no Portal Progredir no território brasileiro

Fonte: Portal Progredir.

Em um ano de atuação do Plano Progredir, diversas 
empresas assumiram voluntariamente o compro-
misso social de qualificar e ofertar vagas de empre-
go para o público do Cadastro Único. A Rede de Par-
ceiros se consolida como uma ferramenta interativa 
e dinâmica de compartilhamento de oportunidades.

Ao trabalho de multiplicação da rede, com o cadas-
tramento de novos parceiros, agrega-se o empenho 
para que as novas adesões mantenham sistemática 
e voluntária oferta de oportunidades, seja de vagas 
ocupacionais, cursos profissionalizantes ou opções 
de empreendedorismo. Manter a dinâmica de fo-
mentar simultaneamente a busca por empregos e a 
oferta de oportunidades, facilitando a aproximação 
entre demandantes e ofertantes, é o principal desa-
fio do Progredir.

Principais ações do  
Plano Progredir

Eixo 1: Qualificação profissional

Por muitos anos, a qualificação profissional teve pro-
tagonismo nas políticas de educação profissional e 
tecnológica no Brasil, mas de forma pouco integrada 
com outras ações de inclusão produtiva.

O principal programa brasileiro de qualificação profis-
sional, o Pronatec, reuniu um conjunto de iniciativas, 
contribuindo para a expansão da oferta gratuita de 
cursos técnicos. Porém, avaliações realizadas sobre 
o impacto do programa  15  evidenciaram a fragilidade 
do processo de mapeamento de demanda dos cursos 
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ofertados. Os órgãos demandantes eram responsáveis 
por identificar os cursos que deveriam ser ofertados e 
cada um dos órgãos tinha autonomia para definir sua 
estratégia de construção do mapa de demanda.

O MDS recebia os mapas de demanda dos gestores 
locais a partir de um diagnóstico que não conside-
rava a dinâmica do mercado de trabalho, tampouco 
levava em conta aspectos temporais, de fluxo de no-
vas tecnologias e de novos empreendimentos. Nes-
se desenho, não foi possível garantir o devido alinha-
mento entre a oferta de cursos e a demanda do setor 
produtivo, comprometendo a eficácia do programa.

Um modelo diferenciado do Pronatec, desenvolvido 
em parceria com o MDIC, buscou sanar esses pro-
blemas de forma inovadora. A característica distinti-
va da metodologia empregada no Pronatec do MDIC 
– o chamado SuperTEC  16  – é a consulta direta às 
empresas sobre suas demandas de capacitação. 
Por esse motivo, diz-se que o SuperTEC é orienta-
do pela demanda. Em razão dessa particularidade, 
o SuperTEC é um caso especialmente interessante 
para investigação dos mecanismos que medem os 
efeitos do programa.

O’Connell et al. (2017) se dedicaram a avaliar o im-
pacto dessa vertente do Pronatec sobre empregos e 
salários. A conclusão dos autores é de que o Prona-
tec-MDIC aumenta a probabilidade de emprego nos 
doze meses seguintes ao término do curso, ao passo 
que os cursos ofertados por meio de outras modali-
dades, isto é, fora do modelo orientado pela demanda, 
tiveram efeito desprezível sobre esse indicador.

Portanto, a partir da avaliação e constatação dos 
benefícios do modelo SuperTec, o Progredir buscou 
promover maior interação entre o setor privado (em-
pregador), gestores públicos e os próprios beneficiá-
rios do programa.

Estudos constataram também que uma barreira im-
portante para o acesso e a manutenção do público de 
baixa renda no mercado de trabalho está associada 
ao deficit de habilidades socioemocionais. Para en-
frentar essa adversidade, o Progredir articulou, junto 
ao MDIC e MEC, a suplementação da carga horária 
dos cursos de qualificação com a inserção de compo-
nentes para o desenvolvimento dessas habilidades.

A partir dessa experiência, o Plano Progredir, por 
meio do Grupo Gestor, procurou aprimorar o dese-
nho do Pronatec vigente e integrá-lo à efetiva inter-
mediação de mão de obra:

• MDIC: elabora o mapa de demanda, por 
meio de um sistema informacional alimenta-
do continuamente pelas empresas;

• MEC: oferta cursos profissionalizantes e 
conteúdo socioemocional a partir da deman-
da do MDIC;

• MDS: encaminha o público de baixa renda 
para essas oportunidades de qualificação 
profissional; e

• MDS/MDIC: articulam a contratação dos par-
ticipantes dos cursos de qualificação junto à 
Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social.

Portanto, o Progredir inovou no desenho de po-
lítica de qualificação profissional ao integrar à 
formação dos trabalhadores a intermediação de 
mão de obra, envolvendo os agentes públicos e 
privados na otimização do mapeamento de de-
mandas do mercado empregador e na elabora-
ção de cursos com currículos mais atualizados 
às necessidades das empresas, para encaminhar 
esses trabalhadores ao mercado de trabalho. Na 
plataforma do Progredir, em associação com o 
Brasil+TI/MCTIC, foram disponibilizadas ações 
de inclusão digital, destinadas ao encaminha-
mento de jovens do Cadastro Único para cursos 
básicos de programação e navegação, objetivan-
do estimular e ampliar o acesso ao mundo do tra-
balho digital.

Ainda na qualificação profissional, Sebrae, CNI, Se-
nar, Instituto Coca-Cola, ABRAS, instituições particu-
lares de ensino superior, entre outros parceiros pri-
vados, vêm disponibilizando cursos presenciais e a 
distância para os integrantes do Cadastro.

As ofertas de qualificação por parceiros privados 
têm ampliado as oportunidades disponíveis pela 
rede pública, multiplicando esforços e garantindo 
maior diversidade de opções.

Eixo 2: Intermediação de mão de obra

O eixo de intermediação de mão de obra destina-se a 
atender a população economicamente ativa inscrita 
no Cadastro Único por meio de um ambiente de mo-
bilização social, busca ativa de usuários e dissemi-
nação de oportunidades, com redução das barreiras 
e dos obstáculos para a colocação profissional.

15. O’Connell et al. (2017); Relatório do Ministério da Fazenda do 
Brasil (2015); Relatório do Tribunal de Contas da União (2016).

16.A SuperTEC é uma plataforma que visa integrar as demandas por 
formação profissional e tecnológica no Brasil, aumentar o interesse 
dos alunos e trabalhadores pela qualificação profissional e subsidiar 
a oferta das escolas técnicas nacionais, tanto em nível público quanto 
privado. Conferir: <http://www.supertec.gov.br/mdic/Portal/Faq>.
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Conforme já descrito, do ponto de vista do trabalha-
dor, o Portal Progredir permite a construção de currí-
culo profissional de forma fácil – porque concebido 
em linguagem simples e navegação intuitiva. Feito o 
currículo (que pode ser impresso), é facultada a visua-
lização de oportunidades de emprego na região e até 
mesmo o envio para empresas ofertantes de vagas.

O portal oferece vagas diretamente de empresas 
parceiras e de serviços e ferramentas de intermedia-
ção de mão de obra públicas e privadas, como as do 
Sine, Google e Vagas.com. A ideia é que o Progredir, 
e mais especificamente o portal, atue como um hub 
de oportunidades de vagas formais de trabalho, de 
fontes diversas, tudo em um só lugar.

Na análise dos currículos cadastrados no portal 
(Gráfico 2), podemos identificar a distribuição da de-
manda de vagas ocupacionais no território nacional 
e o nível de escolaridade dos demandantes, situação 
que facilita a orientação para cursos e níveis de qua-
lificação profissional e permite uma melhor integra-
ção entre os dois primeiros eixos do Progredir.

Gráfico 2: Distribuição dos currículos  
cadastrados por nível de escolaridade

Fonte: Portal Progredir.

Eixo 3: Empreendedorismo

O eixo Empreendedorismo visa democratizar o aces-
so ao microcrédito produtivo para pessoas de baixa 
renda, objetivando o aproveitamento de suas capa-
cidades empreendedoras e o fomento de novos ne-
gócios, com elevação da renda familiar, autonomia e 
mobilidade econômica emancipadora.

A atuação de maior impacto do Progredir no eixo de 
empreendedorismo foi regulatória. O MDS atuou em 
articulação com outros órgãos de governo para im-
plementar uma reformulação de diversos instrumen-
tos normativos que estabeleciam o quadro legal do 

microcrédito produtivo orientado. O objetivo aqui foi 
ampliar a focalização desse tipo de operação finan-
ceira para o público do Cadastro Único e estimular o 
crescimento desse mercado por meio de simplifica-
ção e redução de regras aplicáveis.

A primeira atuação nesse tema foi a alteração da 
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 
4.000/2011, que disciplina as obrigações dos ban-
cos de manter aplicado, em operações de microcré-
dito, valor correspondente a no mínimo 2% dos sal-
dos dos depósitos à vista captados pela instituição.

Pouco antes do lançamento do Plano Progredir, o 
MDS articulou diretamente junto ao Banco Central 
do Brasil a atualização dessa resolução e disponibili-
zação de maior volume de recursos do microcrédito 
produtivo para famílias do Cadastro Único.

Esse esforço resultou na Resolução CMN nº 
4.574/2017, a qual prevê que, a partir de julho de 
2017, é facultado aos bancos o cumprimento da exi-
gibilidade prevista na Resolução CMN nº 4.000/2011 
em relação ao microcrédito, aplicando-se o fator 
de multiplicação 2 (dois) quando da concessão do 
empréstimo a pessoas inscritas no Cadastro Único. 
Com esta nova resolução, houve forte incremento no 
volume de recursos disponíveis para operações de 
microcrédito produtivo para o público do Progredir.

Em sequência, no evento de lançamento do Plano 
Progredir, foram assinados a Medida Provisória nº 
802/2017 e o Decreto nº 9.161, que dispõem sobre o 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orienta-
do (PNMPO). Essa medida provisória, subscrita pelo 
MDS, foi aprovada e transformada na Lei nº 13.636, de 
26 de março de 2018. O novo marco legal do micro-
crédito produtivo orientado não só simplifica, desburo-
cratiza e diversifica a oferta, incluindo novas tecnolo-
gias, como também fortalece o microcrédito produtivo 
como ferramenta de desenvolvimento social.

Com o Progredir foi ampliada a cooperação técnica 
entre o MDS e o Banco Central (BCB) com vistas à 
realização conjunta de ações de cidadania financeira 
voltadas ao público do Cadastro Único, englobando 
estudos, pesquisas, elaboração e implementação de 
iniciativas e políticas públicas. A parceria produz uma 
reciprocidade de benefícios: o MDS aumenta o conhe-
cimento de suas políticas e amplia a inclusão produ-
tiva e a participação de seu público prioritário no sis-
tema bancário, no âmbito de sua política de inclusão 
social e produtiva; por outro lado, o BCB passa a ter 
informações sobre um público específico, atuando e 
buscando meios para incluir, no sistema financeiro, 
parcela da população que ainda se encontra apartada 
desse sistema ou com acesso precário a ele.

No âmbito desta cooperação foram implementadas 
as seguintes medidas no Progredir:
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• disponibilização do curso de ensino a dis-
tância (EaD) de gestão de finanças pessoais 
na plataforma do plano, com carga horária 
de 20h e acessível via smartphone;

• promoção do empreendedorismo e do aces-
so a serviços financeiros, incluindo microcré-
dito, para os microempreendedores cadastra-
dos, mapeando as demandas específicas;

• cruzamento das informações do Cadastro 
Único e de bases de dados do BCB para a re-
alização de estudos e o diagnóstico do uso 
de serviços financeiros por esse público; e

• parceria para avaliar o impacto das ações de 
inclusão e educação financeira, focando os 
inscritos no Cadastro Único.

Ainda no evento de lançamento do Progredir, foi anun-
ciado, como meta anual, um volume de R$ 3 bilhões 
direcionados à concessão de microcrédito para o 
público do Cadastro Único. Após 10 meses, em so-
lenidade no Palácio do Planalto, o Governo Federal 
anunciou o atingimento antecipado e a superação da 
meta, tendo sido ofertados R$ 3,350 bilhões para um 
milhão e cem mil famílias do Cadastro Único.

O valor médio de cada operação para o público-alvo do 
Progredir é de aproximadamente R$ 2,9 mil. O monito-

ramento do fluxo de microcrédito, nestas condições, é 
realizado pelo Banco Central e seus dados individuais 
estão protegidos pelo sigilo bancário e pela proteção da 
privacidade das famílias (normas do Cadastro Único).

A potencialidade de expansão da oferta do micro-
crédito produtivo para pessoas de baixa renda e o 
sucesso do primeiro período estimularam o estabe-
lecimento de uma nova meta, de R$ 4 bilhões, para o 
próximo período anual (2018/2019).

A Rede de Parceiros tem contribuído decisivamente 
para ampliar a focalização desse mercado e facilitar a 
disponibilização de microcrédito, com a mobilização 
de ofertantes e tomadores de crédito para a realiza-
ção de novos negócios. A estratégia aqui é identificar 
os integrantes do Cadastro Único que possuem perfil e 
experiência empreendedora e desejam contratar uma 
operação de microcrédito. A partir dessa identificação, 
o Progredir disponibiliza as informações sobre esse pú-
blico para as instituições financeiras parceiras, de forma 
a reduzir os custos de prospecção de público e, conse-
quentemente, ampliar a focalização das ações desses 
parceiros. Nos recursos gerenciais do Progredir, verifica-
-se que o microcrédito já está disponível em quase todo 
o território nacional (Gráfico 3) e que o público do Ca-
dastro Único vem se mobilizando ativamente na busca 
dessa oportunidade de empreendedorismo (Gráfico 4).

Gráfico 3: Municípios cobertos por instituições financeiras de microcrédito

Fonte: Portal Progredir.
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Gráfico 4: Mapa das pessoas do Cadastro Único  
que procuram microcrédito no território nacional

Fonte: Portal Progredir.

Articulação federativa

Além de participar, já no ano de 2017, de eventos 
como as marchas de prefeitos à Brasília e o En-
contro Estadual de Prefeitos de Minas Gerais, onde 
foram oferecidos estandes de atendimento, orienta-
ção e mesas de adesão ao Plano Progredir, a SISP 
também lançou o Prêmio Progredir, de boas práticas 
locais de inclusão produtiva, direcionado aos gesto-
res locais.

O Prêmio Progredir visou reconhecer as ações mu-
nicipais de inclusão produtiva, notadamente aquelas 
voltadas para a inserção, no mundo do trabalho, dos 
integrantes de famílias de baixa renda ou em situa-
ção de vulnerabilidade social. Em especial as políti-
cas elaboradas para famílias público-alvo das políti-
cas de transferência de renda, da assistência social, 
de segurança alimentar e nutricional e de desenvol-
vimento humano. O prêmio tinha, ainda, o intuito de 
identificar e divulgar projetos de inclusão produtiva 
realizados pela administração pública municipal 
compatíveis com os objetivos do Progredir.

Desse modo, o prêmio buscou incentivar a siste-
matização e o compartilhamento das informações 
sobre as boas práticas entre os gestores e técnicos 
das prefeituras, na área de inclusão social e produti-
va, assim como valorizar o trabalho dos dirigentes e 
das equipes pela inovação na gestão municipal.

Dessa maneira, foram conhecidos os 5 (cinco) proje-
tos vencedores, sendo um por região brasileira:

• Região Centro-Oeste: Pró-cidadão – Progra-
ma menor aprendiz – Morrinhos/GO;

• Região Nordeste: Cultivando cidadania – 
Aracaju/SE;

• Região Norte: Crescer – Boa Vista/RR;

• Região Sudeste: Gerar – Viana/ES; e

• Região Sul: Elos da sustentabilidade – Cam-
po Largo/PR.

Para efetivar a premiação aos municípios vencedo-
res, no âmbito dos editais de Convênio e de Contrato 
de Repasse foram comprometidos recursos no valor 
total máximo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais), originários do programa orçamentário de Pro-
moção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situa-
ção de Pobreza.

Os convênios serão avaliados por meio do Siste-
ma de Gestão de Convênios e Contratos de Repas-
se do Governo Federal (Siconv), de acordo com a 
vinculação do projeto à linha temática prioritária e 
obrigatória dos editais 1 e 2 de 2018, que consis-
tem no apoio ao desenvolvimento das capacida-



52 Caderno de Estudos: Desenvolvimento Social em Debate nº 31

des necessárias, por meio de assistência técnica, 
oferta de qualificação profissional e intermedia-
ção de mão de obra.

A implementação da política pública de inclusão 
produtiva envolveu, também, a ocupação de espa-
ços internacionais e a disseminação de informa-
ções, com o objetivo de angariar apoios, promover 
intercâmbio de experiências e consolidar o plano 
como agenda estratégica.

Gestão intersetorial

A intersetorialidade governamental tem sido impor-
tante instrumento para assegurar os objetivos do 
Plano Progredir de articular e coordenar as ações 
de inclusão produtiva. Especialmente por meio do 
Grupo Gestor do Plano Progredir (GGPP), tem-se a 
oportunidade de evitar a redundância de iniciativas, 
organizando a gestão para focalizar a população do 
Cadastro Único e direcionar as ofertas de programas 
e ações em andamento.

Destacamos as principais ações desenvolvidas pelo 
GGPP:

a. Ministério do Desenvolvimento Social:

Foi estabelecida uma parceria prioritária com o 
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao 
Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), da Se-
cretaria Nacional de Assistência Social (SNAS/
MDS), para disseminação de informações do Pro-
gredir e acesso a seus sistemas. Com descentra-
lização orçamentária de R$ 22 milhões de reais 
da SISP para o Acessuas Trabalho, o programa 
será ampliado para 1.100 municípios, com meta 
de atendimento de 435 mil pessoas de baixa ren-
da em oficinas preparatórias ao mundo do traba-
lho. Para fortalecer essa parceria, o Progredir foi 
apresentado nos eventos regionais de capacita-
ção do Acessuas Trabalho realizados em Porto 
Alegre (setembro/18), Tocantins (outubro/18) e 
São Paulo (abril/18), bem como no Conselho Na-
cional de Assistência Social (CNAS), Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT), no Encontro Técni-
co Nacional em Brasília (julho/18) e em oficina 
de capacitação na própria XI Conferência Nacio-
nal de Assistência Social, realizada em dezembro 
de 2017.

Com a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania 
(SENARC/MDS), a SISP transferiu cerca de R$ 7 
milhões para ampliação das oficinas do Futuro na 
Mão, permitindo que o programa atinja a capacita-

ção de 200 mil famílias. Este programa realiza ofi-
cinas com mulheres chefes de família do Programa 
Bolsa Família, orientando sobre inclusão financeira 
e economia doméstica.

b. Ministério da Educação:

Entendimento entre o MEC e o Progredir permitiu 
uma reserva de 10 mil vagas no Pronatec de Forma-
ção Inicial e Continuada, 7,5 mil vagas de qualifica-
ção profissional nas ações do Rio de Janeiro, além 
de ter garantido a qualificação de 93 mil pessoas do 
Cadastro Único na modalidade Pronatec Oferta Vo-
luntária. O MEC também participa da articulação da 
inclusão do desenvolvimento de habilidades socioe-
mocionais nos cursos de qualificação profissional.

c. Ministério da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações

O MCTIC dialoga com o Progredir por meio de diversas 
ações de inclusão digital, tais como o uso compartilha-
do do Portal Brasil+TI, o Programa de Agentes de Inclu-
são Digital, os Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT), 
os Centros de Recondicionamento de Computadores 
(CRCs), o aproveitamento dos pontos de inclusão digital 
(Telecentros), além da conectividade do programa de 
banda larga por meio do satélite geoestacionário.

d. Ministério do Trabalho

O Progredir articula condições para a integração com 
o banco de dados do Sistema Nacional de Emprego 
(Sine), além de compor o Conselho do Programa Na-
cional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).

e. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços

O Progredir integrou o percurso da qualificação pro-
fissional utilizando o conhecimento e a experiência 
da Plataforma SuperTEC para discutir a oferta de 
cursos por demanda, ampliando a empregabilidade 
segundo a capacidade do setor produtivo.

Além dessas ações desenvolvidas no âmbito do 
GGPP, a SISP desenvolveu parceria estratégica com 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), para apoiar e ampliar duas 
ações com elevado impacto na inclusão produtiva 
do público do Cadastro Único.

A primeira é a Chamada CNPq/MCTIC/MDS nº 
36/2018 – Tecnologia Social, que busca financiar 
projetos que contribuam para a implementação de 
tecnologias sociais geradoras de renda, inclusão no 
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mercado de trabalho e autonomia econômica das fa-
mílias inscritas no Cadastro Único.

Tecnologias sociais são produtos, técnicas ou me-
todologias reaplicáveis e inovadoras, desenvolvidas 
na interação com a comunidade e que representem 
efetivas soluções de transformação social. Serão 
priorizados os territórios vulneráveis com maior con-
centração de público do Cadastro Único.

A segunda ação visa apoiar alunos integrantes do Ca-
dastro Único ganhadores da Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Em traba-
lho de prospecção de talentos pelo MDS, foram identi-
ficados quase mil medalhistas da OBMEP integrantes 
do Programa Bolsa Família  17 , muitos deles com mais 
de uma medalha em diferentes edições das Olimpíadas.

São jovens com imenso talento e potencial para rom-
per o ciclo intergeracional da pobreza por meio do co-
nhecimento e do acesso à pesquisa. Nesse sentido, a 
SISP está desenvolvendo ações específicas em con-
junto com a Associação Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) 
e suas empresas associadas, para apoiar uma inser-
ção qualificada desses jovens no mercado de trabalho 
do setor de tecnologia da informação e comunicação.

Monitoramento e avaliação

O Plano Progredir conta com um processo de avalia-
ção permanente. Foram desenvolvidos, no portal, dis-
positivos gerenciais que monitoram em tempo real a 
evolução de usuários, os cursos, as matrículas e as 
ofertas de intermediação, além das adesões à Rede 
de Parceiros. Essa cesta de indicadores permite ao 
Grupo Gestor e à SISP uma análise sistemática sobre 
a evolução de metas e a produção de resultados.

Além disso, a parceria com a SAGI permite a reflexão 
e o estudo de vários componentes do plano, propor-
cionando workshops, Cadernos de Estudos e even-
tos que possibilitam a análise crítica e propositiva da 
ação da inclusão produtiva.

Neste primeiro momento, vem sendo realizada, no âmbi-
to da SAGI, pesquisa de avaliação de processo e resulta-
dos para mensurar a relevância da política de microcré-
dito para o desenvolvimento do público empreendedor 
de baixa renda, por meio da coleta de impressões dos 
atores envolvidos no processo – tomadores de crédito, 
agentes de crédito e instituições financeiras.

Por último, o monitoramento do Progredir, desde o 
seu lançamento, visa aperfeiçoar continuadamente 
sua implementação, garantindo economicidade na 

execução, bem como efetividade, eficácia e eficiên-
cia das iniciativas de inclusão social e produtiva.

Progredir em números

• 43.337 usuários ativos;

• 23.181 currículos cadastrados;

• 12.963 vagas de empregos disponíveis;

• 379 entidades cadastradas;

• 1.175 cursos de qualificação profissional 
oferecidos;

• 1.036.365 vagas disponibilizadas em cursos 
de qualificação profissional;

• 31.167 vagas disponibilizadas em cursos 
presenciais de qualificação profissional;

• 17 instituições financeiras ofertantes de 
microcrédito;

• R$ 3,35 bi de microcrédito ofertado ao 
público do Cadastro Único com 1.154.367 
de operações, sendo 66% para beneficiários 
do Programa Bolsa Família (de setembro/17 
a maio/18);

• R$ 7 milhões destinados ao Programa Futu-
ro na Mão, para educação financeira de 200 
mil famílias do Programa Bolsa Família;

• R$ 1,5 milhão destinado ao Edital de Tec-
nologias Sociais para projetos de geração 
de renda;

• R$ 22 milhões destinados ao Programa 
Acessuas Trabalho, com ampliação para 
1.100 municípios participantes e 435 mil 
pessoas em oficinas de preparação para o 
mundo do trabalho;

• R$ 5 milhões reservados aos municípios ven-
cedores do Prêmio Progredir para projetos de 
inclusão produtiva e geração de renda.

Fonte: Portal Progredir (acesso em 15/10/2018).

17. Ver “Talentos escondidos: os beneficiários do Bolsa Família meda-
lhistas das Olimpíadas de Matemática” em: <https://aplicacoes.mds.
gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/caderno_estudos_30.pdf>.
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Tabela 1: Quantidade de vagas de  
emprego disponível no Portal Progredir 
(ref.: 01/09/18 a 15/10/18)

UF Quantidade de vagas

Acre 7

Alagoas 27

Amapá 8

Amazonas 43

Bahia 186

Ceará 126

Distrito Federal 254

Espírito Santo 168

Goiás 415

Maranhão 76

Mato Grosso 177

Mato Grosso do Sul 84

Minas Gerais 1.342

Pará 232

Paraíba 45

Paraná 636

Pernambuco 192

Piauí 36

Rio de Janeiro 1.451

Rio Grande do Norte 90

Rio Grande do Sul 440

Rondônia 27

Roraima 2

Santa Catarina 343

São Paulo 6.291

Sergipe 33

Tocantins 32

Nacional* 200

Total Geral 12.963

* Vagas disponíveis para diversas localidades 
Fonte: Portal Progredir (acesso em 15/10/2018).

Tabela 2 – Quantidade de currículos cadas-
trados no Portal Progredir – por mês

Período
Qtd. de currículos 

preenchidos
Qtd. de currículos 

acumulados

set/17 1.115 1.115

out/17 4.428 5.543

nov/17 6.540 12.083

dez/17 1.588 13.671

jan/18 1.243 14.914

fev/18 1.013 15.927

mar/18 1.178 17.105

abr/18 508 17.613

mai/18 693 18.762

jun/18 456 18.069

jul/18 943 21.530

ago/18 1.825 20.587

set/18 1.133 22.663

out/18* 518 23.181

Total 23.181 -

* Dados parciais. 
Fonte: Portal Progredir (acesso em 15/10/2018).

Tabela 3 – Quantidade de currículos cadas-
trados no Portal Progredir – por UF

UF Qtd. de currículos 

AC 77

AL 331

AM 616

AP 112

BA 4.365

CE 1.444

DF 407

ES 398

GO 510

MA 772

MG 1.865

MS 170

MT 211

PA 1.125

PB 502

PE 1.415

PI 281

PR 584

RJ 2.575

RN 474

RO 224

RR 97

RS 896

SC 149

SE 281

SP 3.078

TO 222

Total 23.181

Fonte: Portal Progredir (acesso em 15/10/2018).
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Tabela 4 – Quantidade de usuários  
cadastrados no Portal Progredir –  
por UF (ref.: 01/09/17 a 15/10/2018)

UF Qtd. de usuários

AC 127

AL 604

AM 1.247

AP 220

BA 7.485

CE 2.690

DF 752

ES 831

GO 1.037

MA 1.449

MG 3.464

MS 356

MT 524

PA 2.013

PB 962

PE 2.489

PI 531

PR 1.157

RJ 4.843

RN 957

RO 393

RR 196

RS 1.662

SC 353

SE 521

SP 6.106

TO 368

Total Geral 43.337

Fonte: Portal Progredir (acesso em 15/10/2018).

Tabela 5 – Quantidade de usuários  
do Portal Progredir – por período

Período Qtd. de usuários Qtd. acumulada

set/17 1.977 1.977

out/17 7.518 9.495

nov/17 11.136 20.631

dez/17 2.523 23.154

jan/18 1.929 25.083

fev/18 1.691 26.774

mar/18 1.721 28.495

abr/18 745 29.240

mai/18 1.637 30.877

jun/18 1.315 32.192

jul/18 2.676 34.868

ago/18 5.196 40.064

set/18 3.084 43.148

out/18 189* 43.337

Total Geral 43.337  -

* Dados parciais 
Fonte: Portal Progredir (acesso em 15/10/2018)

Tabela 6 – Quantidade de parceiros  
aprovados no Portal Progredir –  
por período (ref.: de 01/07/17 a 15/10/18)

Período Privado Público Total Geral

set/2017 7 - 7

out/2017 16 1 17

nov/2017 5 - 5

dez/2017 21 - 21

jan/2018 12 1 13

fev/2018 17 - 17

mar/2018 34 2 36

abr/2018 25 7 32

mai/2018 22 12 34

jun/2018 24 10 34

jul/2018 26 21 47

ago/2018 27 36 63

set/2018 22 21 43

out/2018* 3 7 10

Total Geral 261 118 379

* Dados parciais. 
Fonte: Portal Progredir (acesso em 15/10/2018).

Tabela 7 – Quantidade de vagas  
em cursos de qualificação profissional  
no Portal Progredir

Modalidade Qtd. de vagas

EaD 1.005.198

Presencial 31.167

Total Geral 1.036.365

Fonte: Portal Progredir (acesso em 15/10/2018).

Tabela 8 – Quantidade de vagas em cursos 
presenciais de qualificação profissional no 
Portal Progredir – por UF

UF Qtd. de vagas em curso presencial

AL 120

AM 480

BA 1.118

CE 1.720

DF 432
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ES 10

GO 8.681

MA 360

MG 1.337

MT 30

PA 460

PB 240

PE 840

PR 1.067

RJ 9.789

RR 120

RS 360

SC 124

SP 3.716

TO 163

Total Geral 31.167

Fonte: Portal Progredir (acesso em 15/10/2018).

Tabela 9 – Quantidade de vagas em cursos 
presenciais de qualificação profissional  
no Portal Progredir – por período  
(ref.: de 01/04/18 a 15/10/18)

Período
Qtd. de vagas em  

cursos presenciais disponíveis

abr/2018 3.928

mai/2018 4.777

jun/2018 2.502

jul/2018 1.610

ago/2018 13.052

set/2018 4.286

out/2018* 1.012

Total Geral 31.167

* Dados parciais. 
Fonte: Portal Progredir (acesso em 15/10/2018).

Tabela 10: Quantitativo de cursos  
de qualificação profissional ofertados  
no Portal Progredir

EaD Presencial

Em  
anda-
mento

Con-
cluídos

Em  
anda-
mento

Con-
cluídos

Vigência 92 4 618 461

Total 96 1079 1.175

Fonte: Portal Progredir (acesso em 15/10/2018).

Tabela 11 – Valor consolidado das  
concessões de microcrédito de  
01/09/2017 a 31/05/2018  18 

Mês Concessão Total (R$ milhões)

2017

Setembro 304,30

Outubro 334,75

Novembro 378,06

Dezembro 418,79

2018

Janeiro 409,17

Fevereiro 282,74

Março 398,26

Abril 423,94

Maio 403,23

Total das concessões de 
set/2017 a maio/2018

3.353,24

Fonte: Banco Central do Brasil, com dados de 02/07/18.

Considerações finais: novas 
perspectivas, um novo olhar
Diversos fatores têm contribuído para o sucesso das 
ações do Progredir. A opção por sistemas de infor-
mação para que as famílias de baixa renda acessem 
diretamente os serviços é uma estratégia inovadora, 
que proporciona mais autonomia aos beneficiários 
do Progredir. Com efeito, o Portal Progredir permite 
que as pessoas inscritas no Cadastro Único se ins-
crevam diretamente em cursos de qualificação pro-
fissional, manifestem interesse pelo microcrédito, 
busquem vagas de emprego e até elaborem currícu-
los para enviar às empresas da Rede.

É imperioso reconhecer que ainda existem dificul-
dades para que o público do Cadastro tenha plena 
participação no portal. A falta de conectividade e as 
deficiências na inclusão digital deste público esti-
mulam a busca do plano pelo apoio dos parceiros 
da rede, o incentivo a atividades presenciais e a pro-
moção de aperfeiçoamentos, como os aplicativos 
móveis e a simplificação de procedimentos, que am-
pliem a mobilização social pela inclusão produtiva. 
O trabalho do GGPP e a intersetorialidade governa-
mental têm esse objetivo.

Do ponto de vista dos parceiros da rede, o Portal 
Progredir permite o cadastramento de vagas de 
emprego e de cursos de qualificação profissional, 
além da prospecção de currículos cadastrados para 

18. Dados sujeitos às regras de revisão e alteração do BCB.
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entrevistas de emprego e para concessão de micro-
crédito. Nesse sentido, o portal é um grande hub de 
oportunidades de inclusão produtiva, multiplicando 
e compartilhando ofertas de qualificação, vagas de 
emprego e empreendedorismo.

Os parceiros que entram na Rede assumem um 
compromisso de responsabilidade social, despin-
do-se dos preconceitos frequentes no Brasil acerca 
da capacidade das famílias de baixa renda de se in-
tegrarem ao mercado de trabalho. Nesse sentido, o 
Progredir promove um círculo virtuoso, na medida 
em que acredita nas potencialidades dos seus bene-
ficiários e compartilha esses valores com as cente-
nas de parceiros da rede.

O Progredir investe na integração de ações, tanto 
gerenciais quanto regulatórias, articulação em rede, 
intersetorialidade e coordenação compartilhada entre 
os setores público e privado. Esses são alguns dos 
ingredientes que proporcionaram um novo olhar para 
o desafio de gerar emprego e renda aos brasileiros 
que mais necessitam. Já são 1,1 milhão de famílias 
beneficiadas com o microcrédito, mil cursos de quali-
ficação disponibilizados, com a participação de apro-
ximadamente cem mil alunos do Cadastro Único, e 
mais de vinte mil pessoas participando de processos 
de seleção para milhares de vagas de emprego. Ape-
sar de ser uma iniciativa muito recente, esses resulta-
dos indicam que o plano está no rumo certo.

Proporcionar chances de um trabalho digno e susten-
tável, dando visibilidade a uma população historica-
mente excluída, a fim de contribuir para a emancipação 
dessas famílias: esse é o compromisso do Progredir.
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Resumo

O Programa Criança Feliz (PCF), em consonância 
com as legislações relacionadas à primeira infância, 
reitera a proteção integral à criança. É um programa 
que apresenta uma perspectiva de gestão e execu-
ção compartilhada, por meio da atuação interseto-
rial e integrada das políticas públicas presentes no 
território. O texto apresenta a evolução da política 
para primeira infância no Brasil, desde a Constitui-
ção Federal de 1988 até o Programa Criança Feliz, 
as principais características e estratégias desse 
programa e os grandes números de sua situação 
atual, refletindo sobre sua importância para o futuro 
das crianças beneficiadas.

1. Este artigo foi elaborado pela Secretaria Nacional de Promoção 
do Desenvolvimento Humano (SNPDH/MDS). Autores: Ely Harasawa, 
Gilvani Pereira Grangeiro, Tatiane Vendramini Parra Roda, Ana Claudia 
Andrade Lima Botelho, Kenia Margareth da Rosa Fontoura, Katiuska 
Lopes dos Santos, Palloma do Monte Belfort, Ana Paula Gomes Matias.

Programa Criança 
Feliz: a importância 
do investimento na 
primeira infância para 
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Introdução

A relevância da primeira infância – ou do desenvolvi-
mento da primeira infância (DPI) – passou a ganhar 
reconhecimento por profissionais e pelas políticas 
públicas nas últimas três décadas.

Pesquisas apontam que intervenções nos primeiros 
anos de vida garantem maiores benefícios do que 
aquelas realizadas na juventude ou vida adulta, pois 
é na primeira infância que o cérebro humano chega 
ao pico de sua atividade, podendo atingir até 700 co-
nexões por segundo.

Em sintonia com esta importante conclusão científi-
ca, o Brasil vem desenvolvendo nas últimas décadas 
legislações, normativos e programas direcionados 
ao público que está nessa fase da vida. Além da pró-
pria Constituição Federal, que tratou pela primeira 
vez a criança e o adolescente como sujeitos de direi-
to, podemos mencionar o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o Marco Legal da Primeira Infância e, 
no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, 
o Programa Criança Feliz.

Este texto traz inicialmente um breve panorama da 
importância do desenvolvimento humano a partir 
da primeira infância, bem como o reconhecimento 
pelo Brasil de sua importância pela a evolução das 
ações governamentais voltadas para a primeira in-
fância no país. A seguir, é apresentado o Progra-
ma Criança Feliz, suas principais características e 
estratégias. Os grandes números da atual situação 
do programa são trazidos na quinta seção. Ao final 
são realizadas algumas considerações sobre a im-
portância deste programa para o futuro das crian-
ças beneficiadas.

O desenvolvimento humano  
a partir da primeira infância

O vencedor do prêmio Nobel de Economia em 2000, James 
Heckman, defende que investir na primeira infância pode 
garantir um aumento de até 60% na renda da população, 
além de reduzir problemas de baixa escolaridade, violência e 
mortalidade infantil. Nessa perspectiva, o investimento nes-
sa etapa da vida, além de contribuir de modo promissor nas 
capacidades e habilidades dos indivíduos, traz, entre outros 
benefícios, retornos econômicos não só para as crianças, 
mas também para suas famílias e a sociedade em geral.

O desenvolvimento humano integral é alcançado a partir 
de diversos fatores, entre eles o acesso a direitos (rede so-
cioassistencial, educação, saúde, cultura, lazer, entre ou-
tros), bem como, e não menos importante, da qualidade 
da interação que é estabelecida entre o adulto cuidador e 
a criança. Vínculos familiares positivos, cuidados respon-
sivos e um ambiente com estímulos adequados circuns-
crevem contextos de proteção à criança e favorecem o 
desenvolvimento infantil.

Sabemos hoje que, assim como a herança genética, os cuidados 
no início da vida são importantes para o desenvolvimento huma-
no inicial, e que os cuidados nos primeiros anos têm efeitos im-
portantes sobre a aprendizagem na escola e sobre a saúde física 
e mental por todo o ciclo da vida. (MUSTARD, 2007)

A criança que é privada de atenção pós-natal pode não sobreviver 
a seus primeiros dias. A criança que é privada de imunizações ou 
de água potável pode não chegar a seu quinto aniversário ou ter 
uma saúde precária ao longo da vida. A criança que é privada de 
nutrição pode nunca alcançar o pleno desenvolvimento de suas 
capacidades físicas ou cognitivas, o que limitará suas possibi-
lidades de aprender e ser produtiva. A criança que é privada de 
uma educação de qualidade pode nunca adquirir as habilidades 
necessárias para ter êxito futuramente no mundo profissional ou 
para poder enviar a seus próprios filhos à escola. E a criança que 
é privada de proteção – diante de conflitos, violência ou maus-
-tratos, diante da exploração e da discriminação, diante do traba-
lho infantil, ou o matrimônio prematuro e a maternidade precoce 
– pode vir a carregar por toda vida sequelas físicas e emocionais 
que terão profundas consequências. (UNICEF, 2010)

Ainda nos conceitos para o desenvolvimento humano a par-
tir da primeira infância, entende-se que a família configura 
o espaço mais próximo e imediato para o desenvolvimento 
saudável das crianças. A primeira vivência do ser humano 
acontece em família, independentemente de sua vontade 
ou da constituição desta. É na família que se encontram as 
primeiras referências e ensinamentos, os quais refletirão e 
perdurarão por todos os ciclos da vida.

A primeira infância no Brasil

A Constituição Federal de 1988 preconizou pela pri-
meira vez na legislação brasileira o reconhecimento da 
criança e do adolescente enquanto sujeitos de direitos, 
em fase peculiar de desenvolvimento; responsabilizou 
a família, a sociedade e o Estado quanto à garantia de 
seus direitos com prioridade absoluta e inaugurou a tra-
jetória da proteção social à infância no Brasil. Anterior à 
Carta Magna e seu revolucionário artigo 227, que chama 
a família, a sociedade e o Estado ao dever de assegurar 
direitos essenciais para o crescimento saudável desta 
faixa etária compreendida agora como peculiar de de-
senvolvimento, com requisição de atenção integral, es-
tava em vigor no país a doutrina da situação irregular 
descrita no Código de Menores de 1979, que englobava 
em um mesmo grupo crianças e adolescentes maltrata-
dos, abandonados, negligenciados e infratores.

Rompendo com essa lógica, a CF/88 adotou a dou-
trina da Proteção Integral, escrita por inúmeras 
mãos de representantes de instituições defensoras 
dos direitos da criança e do adolescente que mar-
caram a história ao registrar no maior documento 
legal do país os direitos deste ciclo etário, observa-
do até então apenas como passível de ação corre-
cional do adulto.
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Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA)  2  vem para referendar o olhar de proteção e 
promoção da família, da sociedade e do Estado, or-
ganizando um sistema de garantia de direitos que 
deve assegurar a atenção e o atendimento integral e 
integrado pelas políticas públicas com absoluta prio-
ridade ao púbico em destaque. O estatuto vislumbra 
o trabalho intersetorial como estratégia essencial 
para proporcionar as condições necessárias para o 
desenvolvimento saudável da criança, antes mesmo 
do seu nascimento. Para tanto, não direciona a crian-
ça como público exclusivo de uma política pública, 
mas de todas elas.

Nos posteriores avanços legais, a participação dos mo-
vimentos sociais defensores dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes foi inegável, e este envolvimen-
to contribui para que outras normativas sejam aprova-
das. Exemplo disso foi a Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS)  3 , que traz em sua essência a previsão 
dos mínimos sociais aos cidadãos que dela necessitar, 
assegurando a proteção social que visa garantir a vida, a 
redução de danos e a prevenção da incidência de riscos 
à infância e demais grupos específicos.

Após 28 anos da promulgação da Constituição Fede-
ral, o Brasil deu um novo passo no reconhecimento 
das especificidades do desenvolvimento das crian-
ças, e agora em especial das crianças na Primeira In-
fância, ou seja, na faixa etária de 0 a 6 anos de idade.

O Marco Legal da Primeira Infância  4  mostrou-se como 
outro importante divisor de águas na trajetória brasilei-
ra para assegurar os direitos humanos das crianças e 
proporcionar seu pleno desenvolvimento por meio de 
envolvimento e atenção da família, da sociedade e do 
poder público pelo acesso a serviços de qualidade e a 
condições mínimas para que isso ocorra.

Paralelo a esta resposta do poder público, está em 
vigor no Brasil desde 2010 o Plano Nacional pela 
Primeira Infância, com vigência até 2022, elabora-
do por organizações governamentais e não gover-
namentais e aprovado pelo Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que 
deve ser acessado para encorpar o leque de norma-
tivas e ações que destacam a importância desses 
primeiros mil dias de vida para formação da base es-
trutural do cérebro e estímulo às dimensões de lin-
guagem, motricidade, socioafetividade e cognição.

Como ação de atendimento e acompanhamento di-
reto às crianças, pautando especialmente a primeira 
infância, após esse caminho de reivindicações, pro-
posições e amadurecimento de direitos sociais, o 
país conta com o Programa Criança Feliz (PCF). A 
lógica de execução do PCF fortalece a presença da 
política de assistência social nos territórios e identi-
fica barreiras de acesso não apenas a essa política, 
mas aos demais setores do poder público.

Para que as crianças brasileiras continuem como 
prioridade absoluta é fundamental a participação de 
todos aqueles delineados na Constituição, ou seja, 
família, sociedade e o poder público, para que não 
haja retrocessos e omissões.

O Programa Criança Feliz

O PCF, em consonância com as legislações afetas à 
primeira infância, reitera a proteção integral à crian-
ça. É um programa que apresenta uma perspectiva 
de gestão e execução compartilhada, por meio da 
atuação intersetorial e integrada das políticas públi-
cas presentes no território. O programa traz em seu 
escopo de ações, para fortalecimento e promoção 
das habilidades parentais, a ênfase no protagonis-
mo familiar e suas competências enquanto núcleo 
primário de proteção, por meio das visitas domici-
liares e articulação com a rede socioassistencial e 
das demais políticas setoriais para atendimento às 
demandas identificadas.

O público-alvo prioritário do PCF são gestantes, 
crianças de 0 a 3 anos pertencentes as famílias be-
neficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), crian-
ças de 0 a 6 anos beneficiárias do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC/LOAS) e crianças de 0 

2. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

3. Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

4. Lei no 13.257 de 8 de março de 2016.

5. Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público 
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 a União, para a 
execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios 
nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal.

6. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de 
entrada da Assistência Social. É um local público, localizado priorita-
riamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são ofereci-
dos os serviços de assistência social, com o objetivo de fortalecer a 
convivência com a família e com a comunidade.

7. O serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 
consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 
finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura 
de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contri-
buir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de víncu-
los familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, 
protetivo e proativo. O serviço PAIF integra o nível de proteção social 
básica do SUAS (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).
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a 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da 
aplicação de medida protetiva.

Sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimen-
to Social, o PCF tem a Política de Assistência Social 
como prioritária dentre as políticas que compõem a 
gestão e execução intersetorial das ações do progra-
ma. No Sistema Único de Assistência Social (SUAS)  5 , 
o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)  6  
é a unidade de referência no território e, portanto, tem 
atividades que se complementam ao trabalho social 
com as famílias acompanhadas pelo serviço de Prote-
ção e Atendimento Integral à Família (PAIF)  7 .

Conhecer a composição e organização do SUAS é necessário 
para perceber nos objetivos do PCF, a estreita relação com as 
seguranças a serem afiançadas e os eixos estruturantes da 
Política Nacional de Assistência Social e da necessária inter-
setorialidade na execução das suas ações, garantindo o olhar 
qualificado dos profissionais nas demais políticas setoriais e 
na promoção da atenção integral e integrada às crianças na 
primeira infância nos territórios.

Estratégia de atuação

O Ministério do Desenvolvimento Social, a partir da 
Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimen-
to Humano (SNPDH), coordena as ações do Progra-
ma Criança Feliz em parceria com as instâncias go-
vernamentais e não governamentais nos territórios e 
espaços deliberativos, fortalecendo o papel interseto-
rial na elaboração e execução das políticas públicas.

A atuação das equipes do PCF nos territórios traduz a 
necessária articulação com a oferta de serviços exis-
tentes, prevista no Protocolo de Gestão Integrada dos 
Programas, Serviços e Benefícios Socioassistenciais, 
quando promove a inclusão e acompanhamento de 
beneficiários do PBF e do BPC nos territórios, na pers-
pectiva da garantia da segurança social de autonomia 
às famílias e na construção das estratégias de supe-
ração das vulnerabilidades vivenciadas.

Nesse sentido, o Comitê Gestor do Programa Criança 
Feliz, composto por representantes das políticas de 
Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura, Direi-
tos Humanos e outras disponíveis no território, sur-
ge como estratégia para propor as possibilidades de 
atendimento conjunto às famílias com crianças na pri-
meira infância. Esses espaços ganham expressão na 
discussão das singularidades apresentadas diante das 
diversas realidades vivenciadas pelas equipes do PCF 
e se traduz em ações que objetivam a melhoria da qua-
lidade de vida das famílias beneficiárias do programa.

A organização do trabalho social com as famílias e 
com as instituições da rede socioassistencial e ór-

gãos do Sistema de Garantia de Direitos reforçam a 
intrínseca complementariedade das ações interse-
toriais. Como ensina Rizzotti (2011), é fundamental 
uma aliança estratégica entre os profissionais, o 
território e os usuários, de forma a desenvolver in-
tervenções que possibilitem promover na população 
a “coletivização” na reflexão sobre os problemas, 
assim como a elaboração das estratégias igual-
mente coletivas para seu enfrentamento ou supera-
ção. Esta aliança efetiva-se com a preparação das 
equipes para realização do trabalho nos territórios, 
fomentando a discussão e reflexão pelos diversos 
atores que estão diretamente ligados ao programa.

Os pilares do PCF

A execução do PCF nos territórios caracteriza o mo-
mento de materialização de suas ações, com a parti-
cipação das famílias e atuação direta das equipes e 
da rede de proteção social e cuidados. As atividades 
propostas e a articulação com os atores da rede são 
essenciais para o alcance dos objetivos, entendendo 
que, no trabalho social com famílias, a perspectiva 
de fortalecimento dos vínculos e da autonomia está 
sempre presente. Essas ações possibilitam a refle-
xão das diferentes realidades vivenciadas, com a 
elaboração de propostas que atendam as especifi-
cidades e promovam a capacidade de superação da 
vulnerabilidade identificada.

Neste sentido, os pilares do PCF para que esta exe-
cução seja efetiva são as visitas domiciliares e a in-
tersetorialidade.

Visitas domiciliares

As visitas domiciliares compreendem ação planeja-
da e sistemática, com metodologia específica, con-
forme orientações técnicas, para atenção e apoio à 
família, o fortalecimento de vínculos e o estímulo ao 
desenvolvimento infantil. Possui metodologia indivi-
dualizada, exigindo que o visitador desenvolva a me-
diação das interações entre o adulto de referência/
cuidador e a criança, tendo como principal objetivo 
promover e fortalecer a sensibilidade às necessida-
des da criança e o cuidado responsivo.

Em experiências anteriores, na execução de progra-
mas e políticas públicas, essa estratégia metodoló-
gica demonstrou ser eficiente na atenção a popu-
lações vulneráveis (rurais, indígenas, quilombolas, 
entre outras).

É importante destacar que a visita domiciliar é uma 
ferramenta, sendo necessário para sua realização o 
uso de técnicas fundamentais, como o olhar amplia-
do e a escuta qualificada, que embasa a construção 
do planejamento individualizado e responde com 
efetividade às demandas das famílias.
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De forma a garantir sua eficiência, as visitas domici-
liares somente ocorrem após a realização dos pro-
cessos de formação/capacitação das equipes esta-
duais e municipais, garantindo a qualificação destes 
para a execução do trabalho.

Capacitação dos agentes públicos para a 
implementação do PCF

O Programa Criança Feliz inova não apenas na lógi-
ca da suscitação do atendimento integral e integra-
do, mas também no processo de estruturação quali-
ficado dos profissionais que atuarão diretamente em 
sua execução.

O Decreto nº 8.869 destaca em seu artigo 4º, inciso II, “a 
capacitação e a formação continuada de profissionais 
que atuem junto às gestantes e às crianças na primeira 
infância” visando qualificar o trabalho a ser desenvolvi-
do junto ao público do PCF em seus domicílios.

A temática da educação e formações permanentes 
dos profissionais que atuem no PCF é recorrente nas 
normativas que regem o referido programa, sempre 
destacada como ações prioritárias.

A Portaria MDS nº 2.496, de 17 de setembro de 2018, 
aponta em seu artigo 5º que

As equipes de supervisores e visitadores devem ser ca-
pacitadas antes do início das visitas, conforme metodo-
logia definida pela Secretaria Nacional de Promoção do 
Desenvolvimento Humano – SNPDH.

Visando fortalecer ainda mais a etapa de formação dos 
supervisores e visitadores, profissionais que atuam di-
retamente com os beneficiários do programa, essa Por-
taria reforça a importância das capacitações indicadas 
como requisitos obrigatórios para a execução das visi-
tas domiciliares e, atualmente, como requisito para rece-
bimento do financiamento federal aos municípios, visto 
que a inserção e registro da equipe de referência do PCF 
no sistema eletrônico (Prontuário Eletrônico do SUAS) 
indicará que tais profissionais receberam a capacitação 
no Guia de Visita Domiciliar e na metodologia Cuidados 
para o Desenvolvimento da Criança, conforme estabele-
ce o artigo 5º em seu parágrafo único.

O processo formativo inicial definido pela SNPDH 
envolve duas capacitações assim estruturadas:

1. Capacitação no Guia de  
Visita Domiciliar (GVD)

Esta capacitação tem carga horária de 40 horas se-
manais e objetiva formar os profissionais para o pla-
nejamento da visita domiciliar, articulação com a rede 
de atenção do território atendido e oferecer orienta-
ções para o trabalho a ser desenvolvido com as crian-
ças e as gestantes, bem como com suas famílias.

As capacitações são realizadas de maneira descen-
tralizada, ficando a cargo do MDS a ministração para 
os multiplicadores, profissionais indicados pela ges-
tão estadual, que deverão replicar a formação rece-
bida aos supervisores e visitadores dos municípios 
que compõem seu estado.

Para tanto, um grupo técnico intersetorial coorde-
nado pelo MDS elaborou um caderno  8  com orienta-
ções técnicas pertinentes ao Programa Criança Feliz 
no que tange ao seu modelo de governança, seus 
objetivos, suas ações estruturantes, o papel do su-
pervisor e do visitador e seu público prioritário.

Além disso, o Guia de Visita Domiciliar, como ficou co-
nhecido, traz indicações para a abordagem e acolhida 
das famílias, para o trabalho intersetorial e articula-
ção com as demais políticas do território e organiza-
ção das primeiras visitas domiciliares, destacando tal 
estratégia enquanto abordagem metodológica.

A metodologia da capacitação é participativa, esti-
mula o diálogo e construção de conhecimento por 
meio da leitura, exercícios práticos em sala, reprodu-
ção de vídeos e estudos de casos.

2. Capacitação na metodologia Cuidados 
para o Desenvolvimento da Criança (CDC)

Esta capacitação aborda apenas a metodologia a 
ser desenvolvida durante a execução das visitas do-
miciliares e, portanto, os profissionais devem estar 
esclarecidos quanto ao público atendido e as de-
mais etapas pertinentes à organização e ao planeja-
mento das visitas.

A Metodologia de Cuidados para Desenvolvimento 
da Criança (CDC) está retratada no manual  9  elabo-
rado pelo Unicef, em parceria com a Organização 
Mundial de Saúde, já traduzido e implementado em 
vários países, com resultados satisfatórios verifica-
dos em inúmeros estudos e pesquisas das mais di-
versas áreas do conhecimento.

A referida metodologia foi desenvolvida por Jane E. 
Lucas e Patrice Engle e busca preparar os profissio-
nais para, ao final do curso, conseguirem identificar 
o grau de interação entre cuidador e a criança, orien-
tar a família sobre atividades que visem o fortaleci-
mento dos vínculos familiares, além de propor brin-
cadeiras e atividades comunicativas e educativas 
que estimulam o crescimento e o desenvolvimento 
saudável da criança.

8. Guia de Visita Domiciliar. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/we-
barquivos/arquivo/crianca_feliz/guia_visitador_PCF_versoweb_2.pdf>

9. Disponível em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/
crianca_feliz/Cuidados_para_desenvolvimento_crianca.pdf>.
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Ademais, esta metodologia favorece a interação 
entre cuidador e criança, utilizando o que a família 
tem à sua disposição, seja na casa, no quintal, na 
natureza, no território, etc., a partir da compreensão 
de que o estímulo ocorre pelo contato proporciona-
do na interação, diálogo, contato físico e atenção de 
ao menos um adulto à criança, observando a faixa 
etária e o estágio de desenvolvimento da criança.

A carga horária do curso, também de 40 horas, en-
volve atividades práticas que objetivam trabalhar o 
olhar/entendimento dos profissionais para as ma-
nifestações de interação entre cuidador e criança, 
como também a abordagem ao cuidador e a propo-
sição de atividades a serem executadas.

As visitas são realizadas em hospitais, creches e ins-
tituições que atuam com o público com deficiência, 
além de domicílios específicos preparados previa-
mente pela equipe do CRAS para receber a visita do 
profissional em formação.

A formação e qualificação dos profissionais consti-
tui-se, assim, uma estratégia de intervenção, visando 
à consolidação das diretrizes do programa quantita-
tiva e qualitativamente, observando o que a realida-
de social nos apresenta e como resposta às deman-
das das famílias com crianças na primeira infância.

Intersetorialidade

A articulação das políticas públicas nos territórios é 
uma ferramenta estratégica de atendimento a suas de-
mandas. Essa ótica evidencia a importância da inter-
setorialidade para a consolidação dos seus objetivos.

Falar de intersetorialidade é falar de conceitos múl-
tiplos, alguns convergentes e outros divergentes. A 
intersetorialidade tem se apresentado na pauta de 
discussão sobre políticas públicas no Brasil desde a 
Constituição de 1988, que legitima um sistema de se-
guridade social universal e transversal. Segundo Senna 
e Garcia (2014), vê-se a necessidade de se trabalhar 
de forma intersetorial a fim de combater ações frag-
mentadas e setorizadas para atender as necessidades 
sociais da população de forma integral e inclusiva.

Nesse sentido, a intersetorialidade é um tema que tem 
sido discutido em diversas instâncias (acadêmica, go-
vernamental e não governamental, entre outras), pro-

vocando o rompimento das tradições do pensar e agir, 
cada um no seu lugar, instigando a confluência de sa-
beres, além da partilha e da troca, para a construção de 
um saber múltiplo e integrado em prol de um objetivo 
comum. Para tanto, trabalhar de forma intersetorial não 
é contrapor ações setoriais, e sim integrar saberes e ex-
periências setoriais e pensar na construção de novas 
respostas e novas demandas para a política pública.

No que tange às ações intersetoriais voltadas à primeira 
infância, para que o desenvolvimento integral aconteça 
faz-se necessária a garantia do acesso às diferentes po-
líticas públicas, tais como: saúde, educação, assistência 
social, cultura e direitos humanos, entre outras. Tais polí-
ticas devem atender de forma integrada a demandas do 
território na qual a criança e sua família estão inseridas. 
O direito do brincar, por exemplo, perpassa pelo direito 
de ter um local público adequado para que a brincadeira 
ocorra e do respeito à diversidade cultural.

Neste sentido, utilizar a abordagem intersetorial 
implica a visão holística da criança como sujeito, a 
valorização do conhecimento especializado de cada 
área profissional e a articulação em um projeto con-
junto e plano integrado de ações na área da assis-
tência social, saúde, educação, direitos humanos, 
cultura e outras áreas que convergem ao desenvolvi-
mento integral da criança.

Monitoramento como 
instrumento de gestão do PCF
O processo de monitoramento de políticas públicas 
tem como base não apenas a simples produção de 
informações, mas principalmente a transformação de 
dados em informações para qualificar o processo de 
tomada de decisão por parte dos diversos stakehol-
ders  10  envolvidos na execução das políticas públicas.

Tal característica é inerente ao processo do Programa 
Criança Feliz, em que objetiva produzir dados que sirvam 

10. O stakeholder é uma pessoa ou um grupo que legitima as ações de 
uma organização e que tem um papel direto ou indireto na gestão e re-
sultados dessa mesma organização. Dessa forma, um stakeholder pode 
ser afetado positivamente ou negativamente, dependendo das suas 
políticas e forma de atuação. Em inglês stake significa “interesse, par-
ticipação, risco”; holder significa “aquele que possui”. Assim, stakehol-
der também significa “parte interessada” ou “interveniente”.
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para instrumentalizar os gestores com informações 
consumidas no cotidiano do programa e principalmen-
te com a capacidade de orientar o trabalho e facilitar a 
projeção de cenários, de modo a dirimir as dificuldades 
apresentadas nos processos inerentes ao programa.

Dessa forma, cabe ao monitoramento atuar de modo 
prospectivo e retrospectivo, de forma a aprender 
com o que já aconteceu sem deixar de contribuir 
com a projeção de cenários futuros.

Quadro 1 – Etapas de monitoramento

Etapa Descrição

Momento inicial

• Dados referentes às adesões dos municípios;

• Dados referentes às adesões dos estados e do Distrito Federal;

• Dados referentes ao início dos processos de capacitação de contratação dos municípios;

• Dados referentes ao início do processo de capacitação dos multiplicadores estaduais;

Atual Momento

Além dos dados previstos anteriormente, acrescenta-se:

• Dados relativos à composição das equipes municipais;

• Quantitativo de visitadores e supervisores designados ao Programa Criança Feliz;

• Quantitativo de indivíduos visitados no Programa Criança Feliz por público prioritário: gestan-
tes, crianças entre 0-3 beneficiárias do Bolsa Família e crianças entre 0-6 anos beneficiárias 
do BPC;

• Grau de esforço para acompanhamento do público prioritário do programa por município;

• Execução financeira dos municípios e dos estados no âmbito do programa.

Fonte: Fonte: SNPDH/MDS, elaboração própria.

Avaliação de impacto do Programa Criança Feliz
Levando em consideração o interesse do MDS em compreender os resultados do PCF junto a seu público-alvo, a Secretaria de Avalia-
ção e Gestão da Informação (SAGI) firmou, entre 2017 e 2018, parcerias com diversas universidades públicas para a coleta de dados 
da avaliação de impacto do Criança Feliz.

Trata-se da maior pesquisa desse tipo para uma política de primeira infância já realizada no mundo, com a participação de mais 
de 4 mil famílias em 30 municípios das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A partir da linha de base, a pesquisa 
acompanhará os participantes em campo durante 3 anos, de forma a mensurar o impacto do programa nestas famílias, além de 
produzir uma base de dados que poderá ser utilizada ao longo de décadas para avaliar os efeitos desta ação em outras áreas, 
como educação, saúde e renda.

Os grandes números do 
Programa Criança Feliz
Considerando seu curto tempo de vida, o Pro-
grama Criança Feliz já tem uma representação 
bastante significativa em todo território nacional, 

evidenciando o compromisso de todas as esfe-
ras governamentais com esta ação. O programa 
já foi ofertado a 68% dos municípios brasileiros; 
destes, 70% já aderiram ativamente ao PCF, com 
início das visitas em 85% das localidades partici-
pantes (Figura 1).
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Figura 1 – Panorama do PCF no território nacional

Fonte: Informativo Programa Criança Feliz (setembro/2018). Atualização SNPDH em 09/10/2018.

Atualmente quase 400 mil crianças são acompa-
nhadas pelo Programa Criança Feliz. Já foram rea-
lizadas mais de 7,5 milhões de visitas domiciliares. 
Com relação à estruturação do programa e a inter-
setorialidade, alguns desafios ainda precisam ser 
superados, especialmente para a conclusão da con-
tratação dos implementadores das ações (multipli-
cadores, supervisores e visitadores). Considerando 

as dificuldades que processos de recrutamento, se-
leção e contratação de colaboradores apresentam, 
é bastante significativa a estrutura da qual o PCF 
já dispõe: o programa conta atualmente com 194 
multiplicadores capacitados, 2.959 supervisores e 
13.234 visitadores contratados. Na Figura 2, é possí-
vel visualizar geograficamente a situação das equi-
pes do Criança Feliz.

Figura 2 – Equipes do Programa Criança Feliz

Fonte: Informativo Programa Criança Feliz (setembro/2018). Adaptação SAGI/MDS.
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Também ficam evidenciados os resultados da ges-
tão ativa do Programa Criança Feliz quando se ob-

serva uma curva quantitativa em franca ascensão, 
aproximando-se da meta proposta (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Indivíduos atendidos pelo PCF*

Fonte: Informativo Programa Criança Feliz (setembro/2018).

Quando analisamos a expansão do programa sob 
a ótica da quantidade de municípios com execução 
das visitas domiciliares no curto espaço de tempo 

da existência do programa, fica claro o comprome-
timento da gestão para a operacionalização dessas 
ações (Figura 3).

Figura 3 – Evolução das visitas domiciliares

Fonte: Informativo Programa Criança Feliz (setembro/2018). Atualização SNPDH/MDS em 09/10/2018. Adaptação SAGI/MDS.
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Considerações Finais

Diante do atual cenário do Programa Criança Feliz, 
cabe a reflexão sobre as práticas realizadas e como 
estas impactam a vida das pessoas e famílias aten-
didas. Os novos formatos de gestão, desenvolvidos 
e fundamentados na intersetorialidade, pressupõem 
uma ruptura com a histórica cultura de fragmenta-
ção. Mas para que tal rompimento ocorra, quais são 
as percepções sobre o cotidiano? Conhecer os de-
safios do dia a dia nos territórios, na relação com 
as famílias, pressupõe ressignificá-los e entender 
a complexidade das ações e as possibilidades de 
transpor os obstáculos apresentados.

A atuação dos profissionais do Programa Criança 
Feliz, na medida em que percebe a necessária rup-
tura às práticas compensatórias, originárias na cari-
dade, tutela e assistencialismo, reforça o papel dos 
agentes sociais, que têm como premissa promover e 
afiançar direitos legalmente constituídos. Essa per-
cepção vem do reconhecimento das potencialidades 
das famílias na capacidade de cuidado e proteção 
dos seus membros e, então, no desenvolvimento do 
trabalho para o fortalecimento dos vínculos e pro-
moção da autonomia anteriormente reconhecida.

Nesta perspectiva, faz-se necessário que o profissio-
nal reflita sobre quais desafios se colocam no aten-
dimento às especificidades das famílias. A forma-
ção e educação permanente desses profissionais 
se legitimam, portanto, como resposta aos desafios 
apresentados pelas próprias famílias atendidas.

Ademais, o Programa Criança Feliz fomenta a inclu-
são da temática da primeira infância na agenda dos 
entes federados, fortalece e agrega as práticas do 
Sistema Único de Assistência Social já existentes 
nos territórios, efetiva a articulação da rede socioas-
sistencial, materializando os pressupostos e diretri-
zes dispostas no Marco Legal da Primeira Infância.

De toda análise, no que concerne às iniciativas de 
atendimento às crianças na primeira infância, con-
clui-se que o PCF representa um avanço significa-
tivo na implementação de políticas públicas para 
este segmento. Investir na primeira infância é uma 
estratégia política e de responsabilidade social da 
mais alta relevância, visto que o atraso na execução 
dessas ações retarda o desenvolvimento de uma ge-
ração inteira que está nesse ciclo de vida. Os efeitos 
do programa, em curto, médio e longo prazo, para 
além da história individual de cada criança, certa-
mente contribuirão para mudar os rumos do país.
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Resumo

Este texto apresenta os esforços empreendidos 
para o refinamento dos processos de concessão 
e administração de benefícios do Programa Bolsa 
Família (PBF) e sua importância como mecanismo 
para imprimir maior celeridade e conformidade no 
atendimento à população público-alvo dessa políti-
ca. Dessa forma, este artigo buscará esboçar a ges-
tão de benefícios do Bolsa Família, demonstrando a 
metodologia de aperfeiçoamento da gestão utiliza-
da ao longo dos últimos anos, em especial em 2017 
e 2018 e a situação anterior a agosto de 2017, quan-
do foi possível iniciar a estratégia de atendimento 
pleno de todas as famílias elegíveis ao programa. 
Além disso, tem-se como objetivo expor os pontos 
estratégicos, os elementos facilitadores e as princi-
pais condições que permitiram o desenvolvimento e 
a evolução dos processos na gestão de benefícios 
do PBF, bem como apresentar reflexões e desafios 
ainda presentes na agenda.

1. Este artigo foi elaborado pela Secretaria Nacional de Renda de Cida-
dania (SENARC/MDS). Autores: Tiago Falcão Silva, Caroline Augusta 
Paranayba Evangelista, Ellen Saraiva Reis e Walter Shigueru Emura.

Inovação na gestão de 
benefícios do Programa 
Bolsa Família: a nova 
dinâmica das entradas 
e saídas  1 
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Introdução

O Programa Bolsa Família (PBF), criado em outubro 
de 2003, por meio da Medida Provisória nº 132, pos-
teriormente convertida na Lei nº 10.836, em 2004, é 
um programa de transferência direta de renda com 
condicionalidades, voltado para famílias inscritas no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (Cadastro Único) que estejam em situação 
de extrema pobreza e de pobreza, ou seja, atendam 
aos critérios de elegibilidade do Bolsa Família. Atual-
mente, são elegíveis ao PBF as famílias com cadas-
tro atualizado nos últimos 24 meses e que tenham 
renda por pessoa de até R$ 89,00 ou de R$ 89,01 
a R$ 178,00, desde que tenham crianças ou adoles-
centes de 0 a 17 anos em sua composição.

No início de sua implementação, o programa aten-
dia cerca de 3,6 milhões de famílias. Ao longo dos 
últimos 15 anos, o PBF passou por evoluções, resul-

tando na ampliação do público atendido e dos tipos 
de benefícios, além dos ajustes nos seus valores, 
impactando, por fim, no valor médio do benefício 
transferido às famílias. Atualmente (setembro de 
2018), a rede de proteção social proporcionada pelo 
programa alcança 13,78 milhões de famílias, totali-
zando cerca de 43 milhões de pessoas, tendo, men-
salmente, garantida a transferência direta de renda e 
sendo estimuladas, por meio das condicionalidades, 
a acessarem os seus direitos básicos de saúde, edu-
cação e assistência social. Cabe destacar que, des-
te percentual de pessoas atendidas pelo programa, 
54,6% são crianças, adolescentes e jovens de até 20 
anos. O benefício médio transferido mensalmente a 
cada família é de R$ 188,78.

Desde sua criação, o PBF está estruturado em três 
dimensões, com objetivos específicos, todos eles 
contribuindo para o rompimento do ciclo de pobreza 
entre gerações:

Figura 1 – Dimensões do Programa Bolsa Família

Elaboração: SENARC/MDS.

O Bolsa Família, ao ser criado a partir da unificação 
de quatro outros programas de transferência de 
renda já existentes no Brasil antes de 2003 (Bolsa 
Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás e Cartão Ali-
mentação), trouxe consigo o desafio de integrar e fo-
calizar, em observância ao público-alvo, aos critérios 
de elegibilidade e à estrutura de gestão, incluindo 
também, nesse esforço, a gestão das informações 
cadastrais dessas famílias.

Com este objetivo, em sua essência, o PBF prevê a 
gestão descentralizada com o compartilhamento de 
responsabilidade entre todos os entes federados, o 
que implica em atribuições referentes à gestão do 
programa entre governo federal, estados, municípios 
e o Distrito Federal, em especial, na gestão de be-
nefícios. Neste compromisso compartilhado, está 

a execução de um conjunto de regramentos, siste-
maticamente monitorados, que, além de promover 
e reforçar o acesso a direitos sociais básicos nas 
áreas de educação, saúde e assistência social, com-
preende um rico e complexo processo de análise de 
informações cadastrais, coletadas pelos atores mu-
nicipais, por meio de entrevistas qualificadas, com 
efeitos na conformação e manutenção dos benefí-
cios pagos às famílias no programa.

Em paralelo, a existência do Cadastro Único e de suas 
estratégias continuadas de inclusão de pessoas e fa-
mílias e de qualificação de dados realizadas ao longo 
dos anos proporcionou maior visibilidade das famílias 
em situação de vulnerabilidade, e excelência nas infor-
mações coletadas desta parte da população brasileira. 
Isto tornou o Cadastro Único referência para dezenas de 

PBF
CONDICIONALIDADES

Objetivo: acesso aos direitos
sociais de Saúde, Educação e

Assistência Social

AÇÕES COMPLEMENTARES

Objetivo: desenvolvimento das habilidades e
capacidades das famílias, contribuindo para o

empoderamento e a emancipação

TRANSFERÊNCIA
DIRETA DE RENDA

Objetivo: alívio imediato
da pobreza
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programas e políticas públicas, tais como a Tarifa Social 
de Energia Elétrica e o Programa Carteira do Idoso.

Dentre os processos de qualificação de informações 
cadastrais coletadas pelo Cadastro Único – e que são 
pertinentes para a discussão a ser apresentada neste 
artigo – estão as Ações de Atualização Cadastral, que 
englobam os processos de Averiguação Cadastral  2  
e Revisão Cadastral  3 . Em ambas as ações, ocorre a 
atualização das informações cadastrais, que visa re-
fletir, no Cadastro Único, e consequentemente no Bol-
sa Família, a situação mais recente dessas famílias.

O Cadastro Único utiliza a autodeclaração como método 
de preenchimento. As evidências disponíveis mostram 
que essa é uma opção mais custo-efetiva e transparen-
te, dado que o nível de focalização dos programas que 
recorrem a índices multivariados geralmente é similar 
ou pior ao do Bolsa Família (SILVA, 2018).

Destaca-se que a primeira repercussão dos cruza-
mentos entre dados administrativos com a base do 
Cadastro Único, alcançando famílias beneficiárias do 
programa, data de 2005 (BRASIL, 2016). Na sequência, 
a partir de 2009, é executada a Revisão Cadastral das 
famílias beneficiárias do Bolsa Família. Estes procedi-
mentos foram fortalecidos, aperfeiçoados e intensifi-
cados, ampliando o grau de eficiência da política.

Na prática, os procedimentos de qualificação do Ca-
dastro Único – registro administrativo que ao longo 
de 17 anos demonstra ser o principal instrumento 
de identificação da parcela mais vulnerável da popu-
lação brasileira – tornaram-se eixo central da inte-
gração de políticas e programas sociais. Em ações 
periódicas que convocam milhares de famílias à 
atualização cadastral, em uma lida cotidiana e exi-
gente, os profissionais federais, estaduais e munici-
pais somam esforços para incluir, revisar e averiguar 
permanentemente as informações cadastrais. Este 
esforço de focalização tem como escopo garantir 
que os programas sociais, em especial o Bolsa Fa-
mília, cheguem para as famílias mais pobres.

Embora a trajetória de evolução da gestão de benefício 
do PBF compreenda fases e tipologias distintas que se-
rão apresentadas a seguir, o processo histórico de qua-
lificação das informações cadastrais, iniciado em 2005 
e executado via cruzamento do Cadastro Único com ou-
tros registros administrativos – procedimento previsto 
no Decreto nº 6.135/2007 –, sem dúvida, é o mais signi-
ficativo para o propósito das ações relacionadas ao con-
trole e à focalização do Bolsa Família. As informações 
cadastrais de pessoas e famílias, por exemplo, são a 
base para a realização dos processos de seleção de fa-
mílias, revisão e repercussões de benefícios, em grande 
medida decorrentes de alterações cadastrais. A partir 
das informações registradas no Cadastro Único, as fa-
mílias são selecionadas para o PBF de acordo com seu 
perfil socioeconômico e recebem diretamente, todos os 

meses, recursos financeiros do Governo Federal, tendo 
a concessão e o valor do benefício calculado de acordo 
com: a renda familiar per capita, a composição familiar 
e a idade de crianças e jovens. Portanto, fica evidente 
a relevância da precisão das informações cadastrais e 
sua relação com o Bolsa Família.

A gestão de benefícios do Programa 
Bolsa Família: seus avanços
O Bolsa Família tem como base a Lei nº 10.836, de 
2004, e também decretos, portarias, instruções nor-
mativas e operacionais. A legislação contém princí-
pios, diretrizes e regras que orientam a gestão e a 
operacionalização do programa. Ela visa garantir a 
legalidade e transparência dos processos, o alcance 
dos objetivos do programa, além de guiar as ações 
dos municípios, dos gestores e das famílias benefi-
ciárias (MANUAL DE GESTÃO DO PBF, 2017).

A gestão de benefícios do Bolsa Família, por sua vez, 
é caracterizada por um conjunto de procedimentos e 
atividades que garantem o cumprimento das regras 
do programa e a devida transferência de renda às fa-
mílias do PBF. Portanto, é componente central na ga-
rantia da conformidade do programa e compreende 
os processos de: habilitação de famílias inscritas no 
Cadastro Único, a partir de checagem da elegibilidade 
das famílias; seleção das famílias habilitadas; con-
cessão e administração de benefícios; e todo o con-
junto de ações vinculadas à qualificação cadastral de 
famílias beneficiárias, quais sejam, o reflexo de altera-
ções cadastrais, a revisão cadastral e a repercussão 
da averiguação cadastral, cujo efeito pode se dar pela 
alteração de valores de benefícios ou cessação da 
disponibilização do benefício para o saque.

A execução da gestão de benefícios do PBF se iniciou 
na origem do programa e sua sustentação é feita via 
disponibilização de sistemas informatizados, quais se-
jam, Cadastro Único (versão 7) e Sistema de Benefícios 
ao Cidadão (Sibec), ambos operacionalizados pela Cai-
xa. Consideradas as dimensões do país, o modelo de 
gestão descentralizada, somado à disponibilidade dos 
sistemas, gera a capacidade de tratamento tempesti-
vo dos descumprimentos de regras do programa, ou, 

2. A Averiguação Cadastral é constituída por verificações das informa-
ções registradas no Cadastro Único, por meio da comparação da base 
nacional com informações coletadas em outros registros adminis-
trativos, a fim de identificar possíveis inconsistências e permitir o 
tratamento dos dados por meio da atualização cadastral, conforme 
estabelece a Portaria MDS nº 94, de 4 de setembro de 2013.

3. A Revisão Cadastral é o procedimento que tem como objetivo 
garantir a atualização dos dados declarados ao Cadastro Único pelas 
famílias que apresentem mais de 24 meses desde sua última atualiza-
ção cadastral.
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ainda, da interrupção do pagamento tão logo seja iden-
tificado algum indício de incorreção cadastral. Nesses 
casos, o MDS, os municípios e o Distrito Federal atuam 
diretamente no Sibec realizando as atividades de ad-
ministração de benefícios, como bloqueios (e desblo-
queios), suspensões (e reversões de suspensões) e 
cancelamentos (e reversões de cancelamentos)  4 .

Além da disponibilização dos sistemas e da gestão 
do programa realizada de maneira descentraliza-
da, o entendimento da evolução dos processos de 
averiguação e revisão das informações cadastrais 
são essenciais para a compreensão dos avanços 
relacionados à gestão de benefícios do PBF. Esses 
processos sofreram aprimoramentos ao longo dos 
anos e impactaram diretamente na eficiência do uso 
do recurso público e no atendimento às famílias.

Anterior ao ano de 2014, o destaque está na evolu-
ção metodológica e na ampliação do número de fon-
tes de informação utilizadas nos cruzamentos rea-

lizados pelo Cadastro Único e, consequentemente, 
dos processos de Averiguação e Revisão Cadastral.

As famílias beneficiárias do PBF convocadas nesses 
processos são informadas por meio de mensagem 
nos extratos de pagamento que devem realizar a 
atualização cadastral. Em caso de não atendimento 
à convocação, após o prazo estabelecido, o benefí-
cio da família e cancelado.

A Tabela 1 apresenta as informações referente aos 
públicos de famílias beneficiárias do PBF convoca-
das pelos processos de Averiguação e de Revisão 
Cadastral. Observa-se que, ao longo dos anos, hou-
ve, de maneira geral, a ampliação do público inicial 
relacionado à Averiguação Cadastral decorrente da 
ampliação das bases de dados utilizadas nos bati-
mentos. No fim de cada ano, entre 20% e 64% das fa-
mílias convocadas tiveram benefício cancelado por 
não terem atualizado seu cadastro ou por não terem 
mais perfil para o programa.

Tabela 1 – Número de famílias público inicial e número de famílias que tiveram o benefício do 
PBF cancelado, processos de Averiguação e Revisão Cadastral, 2007 a 2018

Ano
Averiguação Cadastral Revisão Cadastral

Público Inicial (mil) Cancelamentos (mil) Público Inicial (milhões) Cancelamentos (mil)

2007 527 319 - -

2008 671 432 - -

2009 575 295 3,4 710

2010 878 195 1,1 272

2011 527 135 1,2 341

2012 898 362 1,5 302

2013 80 16 2,8 600

2014 1.392 690 1,2 449

2015 2.169 1.300 1,8 810

2016 2.041 1.129 1,8 471

2017 3.391 1.556 1,8 242

2018 2.343 1.150** 1,2 *

Notas: – Inexistente; * não ocorrido até outubro; ** resultado parcial, processo em andamento. 
Fonte: Nota Informativa nº 26/2018/SENARC/DEOP/CGAF/CF; Bases de Averiguação e Revisão, 2016 a 2018.

No que diz respeito à Revisão Cadastral, o número 
de famílias convocadas oscilou e, embora estável 
entre 2015 e 2017, o público inicial em 2018 é de 1,2 
milhão de famílias, inferior aos anos anteriores (Ta-
bela 1). Isso pode evidenciar uma atualização mais 
constante das famílias beneficiárias do PBF, buscan-
do evitar a desatualização cadastral e a coerência 
do valor do benefício de acordo com a sua com-
posição familiar e situação socioeconômica. Cabe 
destacar que, diferente do processo de Averiguação, 
a Revisão Cadastral tem como histórico um baixo 
percentual de cancelamento, em torno de 20%, salvo 
eventuais anos, tendo em vista que o percentual de 
atendimento à convocação por parte das famílias e 
de atualização cadastral é sempre muito alto.

Nessa trajetória, são etapas essenciais do ciclo de 
avanços periódico: o exame do desenho atual e a 
construção de um novo paradigma de gestão; a aná-

4. Bloqueio é a interrupção temporária do pagamento do benefício, 
com possibilidade de saque posterior, caso a situação seja resolvida; 
suspensão é a interrupção temporária do pagamento do benefício, não 
sendo geradas as parcelas nos meses em suspensão, retornando o 
pagamento apenas após o período de suspensão; cancelamento é a in-
terrupção definitiva do pagamento do benefício, havendo o cancelamen-
to dos valores que eventualmente tenham sidos disponibilizados e não 
sacados pela família. As ações de desbloqueio, reversão de suspensão 
e reversão de cancelamento desfazem as ações que as originaram.
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lise do contexto socioeconômico; a pesquisa de mo-
delos, metodologias, ferramentas e conceitos dife-
renciados; e a adoção de uma prioridade estratégica 
que auxilie o MDS nessa tarefa.

Nesse sentido, até 2013, a contribuição dos proces-
sos de qualificação cadastral estava relacionada 
especificamente às atividades de administração de 
benefícios, com bloqueios e cancelamentos dos be-
nefícios de famílias beneficiárias do PBF e que não 
atendiam às convocações dos processos de Averi-
guação e Revisão Cadastral.

A partir de 2014, no entanto, são inseridos procedi-
mentos de checagens cadastrais prévias à conces-
são de benefícios do Bolsa Família, como instrumento 
essencial de avanço da gestão de benefícios. Nesse 
momento, os dados dos processos de Averiguação, 
ou seja, composto por famílias com indícios de incon-
sistência de suas informações cadastrais, passam 
também a ser utilizados para impedir a concessão de 
benefício do PBF indevidamente, até que as informa-
ções da família sejam atualizadas ou revalidadas.

Esta nova etapa ocorre sob uma plataforma de ex-
periências acumuladas e lições aprendidas, além de 
uma estratégia direcionada ao conhecimento cada 
vez mais profundo do comportamento dos bene-
ficiários e do diálogo constante com os órgãos de 
controle, que em suas ações de auditoria conside-
ram eficiente estabelecer procedimentos para miti-
gar os efeitos de eventuais subdeclarações de renda 
e convalidam o processo operado para este objetivo.

A partir de junho de 2016, um novo momento é regis-
trado nos processos de batimentos, quando o MDS 
instituiu, por meio da Portaria nº 68, o Grupo de Traba-
lho Interinstitucional (GTI). Considerando a incorpora-
ção do INSS à estrutura do órgão, bem como uma nova 
proposta de projeto e de compromissos considerados 
estratégicos à pasta, o GTI teve como objetivo o aper-
feiçoamento de rotinas de verificação de inconsistên-
cias e a qualificação das bases de dados do MDS.

O trabalho levado a efeito consistiu no cruzamento da 
base do Cadastro Único e da folha de pagamentos do 
PBF com bases administrativas do Governo Federal, 
sendo considerada a maior averiguação de dados rea-
lizada na história do programa, tendo em vista o nú-
mero de fontes de dados empregadas nos batimentos.

Dentre os registros administrativos tratados no âmbito 
do GTI, os seguintes foram utilizados no cruzamento de 
dados cadastrais: Relação Anual de Informações So-
ciais (RAIS); Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged); Sistema de benefícios permanentes 
e auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS); Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi); Sistema 
Integrado de Administração de Recursos Humanos (Sia-
pe); e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Importa relembrar a existência histórica, apresentada 
anteriormente, de qualificação das bases cadastrais e 
de controle, foco em que se situou o GTI, e sendo este 
grupo inspirado pelos procedimentos até então execu-
tados. Dessa forma, a partir das premissas definidas 
por este grupo de trabalho, o cruzamento da base do 
Cadastro Único, da folha de pagamentos do Bolsa Fa-
mília e das bases administrativas do governo federal 
foi realizado, sendo identificadas cerca de 2,5 milhões 
de famílias beneficiárias do PBF com inconsistências 
cadastrais, ou seja, as informações declaradas no Ca-
dastro Único estavam divergentes das informações re-
gistradas em outra base de dados do Governo Federal.

Essas divergências foram verificadas, principalmen-
te, entre a renda informada no Cadastro Único e os 
valores de renda e benefícios que constavam nos ou-
tros registros administrativos. Desta forma, a partir 
dos achados, foram tomadas providências imediatas, 
como o bloqueio de benefícios de 654 mil famílias e 
o cancelamento dos benefícios de aproximadamente 
469 mil famílias, ambas as ações executadas com re-
flexo em novembro de 2016. Outras 1,2 milhão de fa-
mílias identificadas nos batimentos com renda incom-
patível com o recebimento do PBF foram tratadas, em 
médio prazo, sendo incluídas no Grupo 1 da Ação de 
Atualização Cadastral de 2017  5 . Das 1.212.790 fa-
mílias que compunham o Grupo 1, 382.938 famílias 
tiveram os benefícios cancelados no mês de julho de 
2017 por não terem ido atualizar seus cadastros ou 
por não terem mais perfil para o programa.

A partir dos resultados apresentados pelo GTI e do 
acesso às novas bases, o MDS passou a repensar os 
seus processos, buscando incorporar os procedimen-
tos de qualificação cadastral apresentados pelo GTI na 
habilitação de famílias ao programa. A discussão dessa 
grande mudança, com nuances que perpassavam, por 
exemplo, a aderência do novo regramento às ações em 
curso ou a capacidade de execução permanente e men-
sal dos processos, nos moldes do GTI, trouxe preocupa-
ção, uma vez que se tratava de procedimento com varie-
dade de conceitos, além da exigência de investimentos 
em recursos humanos e tecnológicos pelo Governo Fe-
deral e, possivelmente, também pelos estados e municí-
pios, dada a ampliação de procedimentos e demandas 

5. De acordo com a nota técnica nº 33/2017, do Departamento do 
Cadastro Único, para compor o Grupo 1 da Averiguação Cadastral, além 
das famílias do GTI com recálculo de renda de até ½ salário mínimo, 
foram incluídas também as famílias com indícios de divergência de 
renda a menor no Cadastro Único, em comparação a base do FGTS 
(cruzamento realizado pela CAIXA). Por fim, essas famílias oriundas do 
GTI e do cruzamento com o FGTS foram analisadas a partir da situação 
cadastral no mês de dezembro/2016, sendo incluídas efetivamente 
no “Grupo 1” apenas as famílias cadastradas que permaneciam sem 
atualização cadastral entre junho/2016 e dezembro/2016, resultando 
em 961.989 famílias pertencentes ao público GTI e 280.265 famílias 
pertencentes ao público FGTS.
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por atualização cadastral, visto que as rotinas deixaram 
de ser anuais para serem em períodos cada vez meno-
res, como os batimentos mensais.

Ao passo que se debatiam terminologias, metodolo-
gias e a adaptação da regulamentação para incorporar 
o novo desenho aos processos e operações do Bolsa 
Família e do Cadastro Único, com a finalidade de con-
solidar os aperfeiçoamentos e avanços alcançados 
com a realização do GTI, optou-se pela introdução de 
conceitos-base que garantiram o início de um novo for-
mato na gestão de benefícios do Bolsa Família.

Dessa forma, a partir de janeiro de 2017, mensalmente, 
passaram a ser realizados batimentos das informações 
registradas no Cadastro Único com outros registros ad-
ministrativos, tornando inelegíveis ao programa as fa-
mílias com divergência de renda. Desde então, além do 
acompanhamento dos públicos lançados anualmente 
pela Ação de Atualização Cadastral, verificações men-
sais de outros registros administrativos passaram a ser 
realizadas, como os cruzamentos do Cadastro Único 
com a RAIS, o Caged e o Sisobi. Assim, famílias com 
pessoa falecida ou famílias que possuam indícios de di-
vergência de renda não são habilitadas ao PBF até que a 
situação seja equalizada e corrigida pela família.

Deve-se ressaltar que o processo de verificação de 
famílias com inconsistências cadastrais anteriores 
à entrada no programa apresentava-se como rotina 
desde 2014, utilizando os dados provenientes das 
Ações de Atualização Cadastral e Fiscalização. No 
entanto, a partir de 2017, além da continuidade des-
ses processos, o escopo das verificações é amplia-

do, incluindo novas fontes de informação e tornando 
o processo de batimentos e geração dos públicos 
com inconsistências mais amplo e com periodicida-
de mensal. Esse procedimento deu ao PBF a capaci-
dade de prevenir de maneira mais eficiente a seleção 
inadequada de beneficiários e resultou no marco 
histórico de 13 meses consecutivos de concessão 
de benefícios do Programa Bolsa Família a todas as 
famílias elegíveis ao programa.

Assim, a partir de agosto de 2017, no âmbito das 
ações de transferência de renda e de proteção so-
cial, torna-se evidente o impacto dessas inovações 
aplicadas ao processo da gestão de benefícios, uma 
vez que a estratégia de batimento mensal prévio à 
concessão dos benefícios do PBF possibilitou a me-
lhoria na focalização do atendimento às famílias. 
Por conseguinte, essas ações permitiram a conces-
são de benefícios do programa a todas as famílias 
em situação de pobreza ou de extrema pobreza, des-
de que apresentem informações cadastrais qualifi-
cadas, ou seja, atualizadas e sem divergência com 
outros registros administrativos, estando aptas, por-
tanto, ao recebimento dos benefícios do Programa 
Bolsa Família.

O Gráfico 1 apresenta o saldo de famílias habilita-
das ao PBF após a realização mensal do processo 
de habilitação, seleção e concessão de benefícios. 
Até julho de 2017, eram 550 mil famílias que perma-
neciam à espera da concessão. A partir dos avan-
ços relatados, em todos os meses subsequentes, o 
programa tem incluído a totalidade de famílias elegí-
veis, identificadas no Cadastro Único.

Gráfico 1 – Total de famílias concedidas e saldo de famílias habilitadas ao Programa Bolsa 
Família após a concessão, Brasil, jan/2016 a set/2018

Fonte: Bases da Habilitação e Concessão de benefícios do PBF – 2016-2018. SENARC/MDS
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Em complemento às informações acima apresen-
tadas, deve-se observar que a dinâmica de entradas 
e de saídas de famílias do PBF e as atualizações 
cadastrais realizadas no Cadastro Único também 
podem ser instrumentos de acompanhamento da 
situação socioeconômica das famílias mais vul-
neráveis. Nesse sentido, verifica-se que, ao longo 
de 2017, houve crescimento do número de famílias 
cadastradas em situação de extrema pobreza. Em 
janeiro de 2017, 9% das famílias cadastradas es-
tavam na faixa de extrema pobreza (até R$ 85 per 
capita); em dezembro, 18% das famílias cadastra-
das estavam nessa faixa de renda. Acrescente a 

isto que, no segundo semestre de 2017, o ritmo de 
inclusão de famílias no Cadastro Único aumentou 
de cerca de 200 mil para mais de 400 mil famílias 
por semestre.

No entanto, a expectativa de um melhor desem-
penho econômico em 2018 apontava, no primei-
ro semestre do ano, a tendência de que o público 
atendido pelo Bolsa Família se manteria nos mes-
mos patamares, o que vem se confirmando, até se-
tembro, conforme é possível observar no Gráfico 2, 
quando analisado o quantitativo de famílias atendi-
das em cada um dos meses.

Gráfico 2 – Total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família,  
Brasil, jan/2016 a set/2018

Fonte: Folha de Pagamento do PBF – 2016-2018. SENARC/MDS

A continuidade do atendimento de famílias pelo 
programa, com aproximadamente 13,8 milhões de 
famílias beneficiárias, mesmo com o volume cres-
cente de cancelamentos de benefícios deve-se a 
melhorias de governança e à redução dos prazos de 
cruzamento de dados para fins de averiguação e re-
visão cadastral.

A folha de pagamentos do Programa Bolsa Família 
tem oscilações mensais de seu quantitativo em vir-
tude dos processos que garantem a focalização do 
programa e, por conseguinte, operam o ingresso de 
famílias no PBF e o cancelamentos de benefícios.

O ingresso no programa depende do quantitativo 
de famílias registradas no Cadastro Único que 
tenham perfil de pobreza ou extrema pobreza 

e atendam a todas as regras de elegibilidade do 
programa. Já a manutenção dos benefícios tem 
como principais motivações os cancelamentos 
relacionados aos procedimentos de averiguação 
e revisão cadastrais, fiscalização, desligamentos 
voluntários, descumprimento de condicionalida-
des ou superação das condições necessárias para 
a permanência no PBF.

Esses movimentos de entrada e saída de famílias 
fazem com que o total da folha de pagamentos do 
PBF nunca seja o mesmo quando comparado men-
salmente, conforme é possível observar no Gráfico 
3, nota-se um casamento dos quantitativos de en-
tradas e saídas em cada mês, sem, contudo, imperar 
sobre todos os demais argumentos o foco em aten-
dimento total de famílias elegíveis ao programa.
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Gráfico 3 – Total de famílias canceladas e concedidas do Programa Bolsa Família, Brasil, 
jan/2016 a set/2018

Fonte: Base da Concessão de benefícios do PBF – 2016-2018 / Base Histórica de Benefícios – 2016-2018. SENARC/MDS

A gestão de benefícios do 
Programa Bolsa Família: seus 
desafios

As iniciativas apresentadas anteriormente demons-
tram que é preciso alimentar o propósito de melho-
rias permanentes na gestão de benefícios, percorrer 
novos caminhos e conectar atores e instituições, 
examinando periodicamente vantagens e desvanta-
gens de inovações e rupturas conceituais. Entretan-
to, embora haja a necessidade de se primar pela ges-
tão eficiente a partir de um olhar que busca não errar 
nas inclusões no programa, é preciso verificar quais 
são os processos centrais para a garantia da expan-
são e da manutenção do atendimento do Bolsa Fa-
mília e quais são aqueles que colocam o cidadão em 
situação de vulnerabilidade. Dessa forma, também 

deve-se ter atenção aos impactos decorrentes de 
erros de exclusão, ou seja, quando o programa não 
alcança as famílias que deveriam ser beneficiadas, 
excluindo-as do processo por excesso burocrático. 
Com isso, observa-se que a inovação da gestão de 
benefícios do Bolsa Família deve manter sua aten-
ção em um propósito: qualificar as ações de contro-
le para garantir o pleno e completo atendimento do 
público-alvo. A focalização, portanto, é um método 
para alcançar de maneira mais eficiente a finalidade 
da política, e não um fim em si mesma. O Programa 
Bolsa Família tem papel crucial no combate à desi-
gualdade no país, e futuros novos esforços de refi-
namento da gestão de benefícios devem ter retor-
no claro para melhoria do programa e das famílias 
atendidas, seja pela continuidade do atendimento 
total da demanda, estratégia adotada desde agosto 
de 2017, seja, ainda, com eventuais redirecionamen-
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tos de valores economizados para reajustes devidos 
ou ações complementares que tenham impacto de 
bem-estar nas famílias atendidas.

No que tange às melhorias nos cruzamentos de 
dados, destacam-se condições sine qua non para a 
continuidade do aperfeiçoamento do parque e recur-
sos tecnológicos, além da necessidade de garantia 
do acesso tempestivo às bases administravas e re-
plicação periódica dos batimentos de forma auto-
matizada. Para isso, é fundamental investimentos 
nas áreas de recursos humanos e de infraestrutura, 
além da superação da barreira do acesso a essas 
bases. Outro ponto de destaque é a garantia da co-
municação dos resultados desses batimentos, a fim 
de permitir transparência aos cidadãos e aos atores 
municipais que operam as ações de cadastramento 
e têm o papel estruturante de realizar as entrevistas 
com os inscritos no Cadastro Único.

É interessante destacar ainda que a realização de 
batimentos prévios à concessão do Bolsa Família, 
aprimorando os processos de verificação das infor-
mações cadastrais anteriores à concessão dos bene-
fícios, mensalmente realizados, precisam resultar em 
discussões em torno das bases administrativas utili-
zadas. Isso porque observa-se, ao longo da execução 
dessa estratégia, na apuração dos indícios que levam 
à resolução do problema da inconsistência cadastral, 
o surgimento de outro problema: se as informações 
da base de referência estão inconsistentes ou desa-
tualizadas, obrigam o cidadão a arcar com o resulta-
do e, em parte, ter de escolher quando o custo dessa 
resolução é alto para sua situação de vulnerabilidade.

Considerações finais

Desde 2014, o Programa Bolsa Família vem desenhan-
do curva ascendente de evolução metodológica nos 
processos de cruzamentos de base de dados, alcan-
çando, com o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), 
em 2016, um salto no aperfeiçoamento de rotinas de 
verificação de inconsistências e de qualificação das 
bases de dados do MDS. Esses avanços na gestão 
de benefícios representaram ganho de eficiência nos 

processos de averiguação e revisão cadastrais, o que 
permitiu a implantação da estratégia de atendimento 
total das famílias habilitadas ao programa.

Os avanços obtidos pelas iniciativas referidas foram, 
portanto, positivos para o objetivo de manter alto 
nível de focalização, principalmente por terem sido 
realizados pela experiente equipe técnica que atua 
no programa, cuja sensibilidade para situação de 
vulnerabilidade das famílias atendidas garantiu que 
não fossem impostos procedimentos excessiva-
mente burocráticos ou novas regras potencialmente 
excludentes dos cidadãos a quem o Bolsa Família 
precisa alcançar.

O Bolsa Família traz luz, nessa trajetória, à neces-
sidade de uma agenda de governança colaborativa 
em torno não apenas da cessão e da interoperabi-
lidade das bases de dados do governo federal, e 
sim para uma agenda de gestão dos registros ad-
ministrativos, que deve apresentar como seu prin-
cipal objetivo a garantia da prestação de serviços 
e políticas públicas eficientes. Como resultado, 
espera-se encontrar argumentos oferecidos pelos 
processos de gestão para garantir que as reper-
cussões implementadas em face dos achados dos 
cruzamentos representem, de fato, a realidade das 
famílias, sem, contudo, onerá-las com excessiva 
agenda de atualização.

Este é o desafio na evolução da gestão de benefí-
cios: se por um lado o aprimoramento da tecnologia 
e bases de dados disponíveis podem garantir bati-
mentos cada vez mais refinados e o marco histórico 
de atendimento total de famílias elegíveis por mais 
de 12 meses consecutivos, por outro, o programa 
não pode seguir lógica punitiva ou marginalizadora 
de seus cidadãos, questionando, em absoluto, os 
avanços e os resultados da autodeclaração como 
metodologia de coleta de dados, sob perigo de se 
esvaziar no seu fundamento estruturante, de plata-
forma inicial de direitos, por meio do alívio imediato 
da extrema pobreza e do acesso aos direitos sociais 
de saúde e educação.
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PRBI, o maior programa 
de revisão de benefícios 
por incapacidade da 
história do INSS
Entrevista com Alberto Beltrame,  
ministro do Desenvolvimento Social

O Programa de Revisão de Benefícios por Incapacida-
de (PRBI) é a maior iniciativa dessa natureza já reali-
zada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
Desde o início do programa, em agosto de 2016, 
1.206.624 benefícios já foram revisados, gerando 
corte de 611.070 pagamentos indevidos e uma eco-
nomia que pode chegar a R$ 20 bilhões para o Fundo 
do Regime Geral da Previdência Social (FRGPS).

“É preciso deixar claro que quem recebe benefício in-
devido penaliza duplamente a Previdência, pois além 
de receber recurso ele ainda deixa de contribuir”, 
pontua o ministro do Desenvolvimento Social Alberto 
Beltrame. Para o ministro, o PRBI reforçou o entendi-
mento de que o FRGPS é uma poupança coletiva e, 
portanto, garantir a gestão adequada é responsabili-
dade de todos: trabalhadores, empregadores, INSS e 
beneficiários.

A melhoria na governança de auxílios-doença e de 
aposentadorias por invalidez passa por uma série de 
medidas elaboradas pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Social (MDS) e o INSS para melhorar a gestão 
das revisões. Nesta entrevista, o ministro Beltrame 
faz um balanço dos dois anos e meio de atuação do 
PRBI e comenta sua sustentabilidade para o futuro. 
“Deixamos um legado para o próximo governo. Com 
o PRBI, mudamos a lógica da gestão, e se isso for 
preservado não vai haver mais o descontrole que 
ocorreu no passado”, pondera.



Entrevista
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Caderno de Estudos – Até 2016, a quantida-
de de benefícios por incapacidade – auxílios-
-doença e aposentadorias por invalidez – vi-
nha em uma trajetória de forte crescimento. 
Em 2000, eram mantidos em média 549.110 
benefícios de auxílio-doença; em 2015, alcan-
çou 1,6 milhão, uma alta de 198% em 15 anos. 
Da mesma forma, as aposentadorias por inva-
lidez aumentaram: de 2,3 milhões, em 2000, 
para 2,4 milhões, em 2015 – um crescimento 
de 46% no mesmo período. O que pode ter con-
tribuído para um aumento tão expressivo de 
beneficiários por incapacidade?

Alberto Beltrame – Isso pode ser atribuído a vários fa-
tores. Primeiro, a desídia da falta de governança e de 
gestão desses benefícios, que em algum momento 
pararam de ser revisados. O segundo ponto é o cres-
cimento das decisões judiciais, tanto das ações indi-
viduais como das ações civis públicas. Em agências 
cujo agendamento da perícia passava de um determi-
nado prazo  1 , a Justiça determinava a concessão an-
tes mesmo da realização da perícia. Com isso, vimos 
que, onde tinha ação civil pública, a concessão che-
gava a 100% dos requerimentos. Tanto é que quando 
conseguimos diminuir o tempo de agendamento para 
22 dias, começamos a esvaziar as ações civis públi-
cas e melhoramos o processo de concessão do be-
nefício. Então, podemos concluir que parte dos bene-
fícios concedidos ocorria pela simples demora para o 
agendamento da perícia. Esses dois quadros, revisão 
pendente e crescimento das decisões judiciais, acen-
deram a luz laranja para que nós checássemos o que 
estava acontecendo, a fim de cumprir a legislação da 
obrigatoriedade da revisão desses benefícios  2 , que 
por natureza são temporários  3 .

CE – O PRBI é a maior ação de revisão desse tipo 
de benefício já realizada na história do INSS. 
Do que se trata e como foi implementada?

AB – Para entender o PRBI, primeiro é importante ter 
em mente que o INSS nunca conseguiu cumprir a exi-
gência de revisar a aposentadoria por invalidez, tanto 
os concedidos por via administrativa quanto os judi-
ciais. Já para o auxílio-doença, houve a revisão dos 
benefícios concedidos administrativamente, mas não 
daqueles concedidos por decisão judicial. Por isso, 
100% dos auxílios-doença que passaram pela revisão 
posterior do PRBI haviam sido concedidos por via ju-
dicial. Os benefícios concedidos por via administrati-
va só não acumularam devido à existência da Data de 
Cessação do Benefício (DCB)  4 , o que na maioria dos 
casos judiciais não era previsto. Então, dentro desse 
contexto, desenhamos o PRBI, que é um conjunto de 
medidas para aprimorar a gestão da concessão, da 
manutenção e da cessação dos benefícios por in-
capacidade – auxílios-doença e aposentadorias por 
invalidez. Em primeiro lugar, definimos o critério de 
revisão, que seria para os benefícios que estavam há 

mais de dois anos sem revisão e com idade inferior 
a 60 anos, já que estes teriam maior chance de retor-
no ao trabalho. Ao todo, foram identificados 563.771 
benefícios de auxílio-doença, desses, 33.580 benefí-
cios foram revistos de modo descentralizado pelas 
agências da previdência social (APS), já em 2016, e 
o restante, 530.191 benefícios, está em fase de fina-
lização da revisão. Considerando apenas essa base 
dos 530.191 benefícios, observamos que 70% desses 
benefícios tinham sido concedidos há mais de quatro 
anos, ou seja, não passaram por revisão nos últimos 
anos. Veja esse gráfico, que ilustra bem o que estou 
falando (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Duração dos benefícios ativos de 
auxílio-doença (em anos)

Fonte: DBAP/SNAS/MDS, 2018. Elaboração SAGI/MDS.
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1. Os prazos não necessariamente eram iguais em todas as agências 
da previdência.

2. O artigo 101 da lei no 8.213/1991 diz que os titulares desses bene-
fícios devem se submeter, sempre que solicitado, a exame médico a 
cargo da Previdência Social, sob pena de suspensão do benefício no 
caso de não atendimento à convocação.

3. Artigos número 42 e 60 da lei no 8.213/1991.

4. A Data da Cessação do Benefício (DCB) é a data a partir da qual 
não haverá mais o pagamento do benefício previdenciário. No caso do 
auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, o benefício cessa em 
virtude de alta médica, óbito do titular, concessão de outra espécie de 
benefício ou constatação de irregularidade.
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cebimento – e por isso foram excluídos do progra-
ma. Assim, restaram 806.595 aposentadorias por 
invalidez a serem revisadas no âmbito do PRBI.

Bem, com isso já tínhamos definido o estoque de 
benefícios que precisava ser revisado pelo PRBI – 
tanto de auxílio-doença quanto de aposentadoria 
por invalidez. Propusemos uma medida provisória 
(que virou a MP nº 739/2016), que criou o PRBI e 
possibilitou o pagamento de bônus para os peritos 
que fizessem até quatro revisões por dia fora da 
jornada de trabalho regular, mediante adesão, para 
estimular zerar o passivo de benefícios sem revisão. 
Além disso, a MP estabeleceu uma DCB de 120 dias 
para concessão de benefícios sem especificação 
de prazo de manutenção do benefício, tanto por via 
judicial quanto administrativa. Ou seja, se o juiz es-
tabelecer, na decisão, a concessão por 60, 180, 200 
dias, o INSS vai obedecer o prazo estipulado, mas, 
se não estiver explicitado, o INSS vai entender que a 
DCB é de 120 dias. Essa simples medida proporcio-
na uma grande sustentabilidade aos benefícios por 
incapacidade, pois a partir de agora não haverá mais 
benefícios sem prazo para encerrar.

Outra medida administrativa tomada é a ampliação 
do prazo de carência para readquirir a condição de 
segurado da Previdência Social. Na legislação ante-
rior, o prazo era de quatro meses para que alguém que 
perdeu a qualidade de segurado pudesse solicitar um 
novo benefício. Com a MP, esse prazo aumentou para 
um ano  5 . Há, então, a soma do processo de revisão 
pericial, o estabelecimento de DCB para concessões 
judiciais e o aumento do prazo de carência para read-
quirir a condição de segurado da Previdência Social. 
Esses três fatores fizeram com que o número de be-
nefícios pagos caísse de 1,8 milhão, em agosto de 
2016, para 1,28 milhão, em setembro de 2018.

CE – Houve resistências ao PRBI?

AB – Sim, quando começamos as revisões, o PRBI 
era uma pauta vista como potencialmente negativa, 
porque, bem ou mal, estávamos tirando o benefício 
de alguém. É preciso deixar claro que se trata de um 
benefício indevido e que, quem o recebe, penaliza du-
plamente a Previdência Social, pois além de receber 
recurso ele ainda deixa de contribuir. Ou seja, além de 
deixar de ajudar a formar o bolo da Previdência Social, 
ainda retira indevidamente. Existe uma tendência de 
as pessoas pensarem que o Estado e a Previdência 
são entes etéreos, algo como: “Eu não estou lesando 
ninguém se eu receber do governo ou da Previdência”. 
O que deixamos claro com o PRBI é o entendimento 
de que o Fundo do Regime Geral da Previdência So-
cial (FRGPS) é uma poupança coletiva, em que cada 
trabalhador, empregador e governo contribuem, e que 
a tarefa confiada ao INSS é fazer a gestão adequada 
dessa poupança. No momento em que tanto o bene-
ficiário recebe indevidamente quanto o INSS deixa de 

retirar quem não devia receber o benefício, essa pou-
pança coletiva está sendo lesada duplamente.

Melhorar o controle do processo de concessão e 
de manutenção de benefícios é uma obrigação de 
quem está disposto a fazer uma correta governança 
dos recursos, do dinheiro de cada um dos contribuin-
tes da Previdência Social. Imagine que pagávamos 
em torno de R$ 8 bilhões a mais por ano em benefí-
cios indevidos e que esse dinheiro saía dessa pou-
pança coletiva. Diante do universo da Previdência, 
pode parecer um número pequeno, mas isso é mais 
do que o orçamento de vários ministérios. Portanto, 
a relevância desse número é grande.

CE – A ação do PRBI foi centralizada na Direção 
Central do INSS, sob supervisão do MDS. Por que 
se optou por um formato de gestão centralizado?

AB – O PRBI começou descentralizado nas gerên-
cias locais do INSS. Ficamos uns três, quatro meses 
assim, e depois tivemos que trazer para a direção 
central. Foi a forma que encontramos de, realmente, 
fazer a gestão de uma ação desse tamanho. Hoje sa-
bemos o que acontece em cada agência e o núme-
ro de vagas de perícia. Com isso, conseguimos ter 
mais controle do processo, inclusive acompanhando 
de perto a produtividade de cada médico perito.

CE – Quais foram as dificuldades enfrentadas 
para a implementação do programa?

AB – Para começar a fazer as perícias, abrimos um 
prazo de adesão dos peritos ao PRBI, com a expecta-
tiva de que eles fariam até quatro perícias extras por 
dia. Contudo, a estratégia escolhida para o atendi-
mento da demanda pelos peritos mostrou-se pouco 
efetiva: deixamos livre a opção de perícias extras por 
dia, e o que era “até quatro” virou uma, duas, três por 
semana. Houve uma grande adesão de peritos na 
primeira fase do PRBI – cerca de 1.700 aderiram à 
primeira fase do processo, de um total de mais de 3 
mil peritos ativos –, mas cada um aderiu de um jeito.

Outro desafio foi calcular a capacidade instalada de 
peritos que haviam aderido ao PRBI nas agências. 
Isso dificultou, inclusive, a definição de quantas car-
tas seriam emitidas para os beneficiários. Observa-
mos, com essas primeiras dificuldades, agendamen-
tos de longo prazo, e isso fez com que o número de 
revisões fosse baixo no primeiro ano do PRBI. Para 
agravar a situação, em novembro de 2016, a MP per-
deu sua eficácia por ter findado seu prazo, e inter-
rompemos o processo de revisão porque não con-
seguiríamos reeditá-la no mesmo exercício, o que 
só foi possível em janeiro de 2017. Na negociação 

5. Como será visto mais adiante, nova alteração legislativa estabele-
ceu a carência de seis meses para readquirir a condição de segurado.
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no Congresso  6 , antes da publicação da nova MP, ti-
vemos de fazer algumas concessões: o período de 
carência para readquirir a condição de segurado da 
Previdência caiu de doze meses para seis meses, e 
foi incluída a isenção de perícia para os aposenta-
dos por invalidez que recebem o benefício há mais 
de 15 anos e que têm mais de 55 anos de idade  7 . 
Com a aprovação da nova MP nº 767/2017, alcança-
mos uma capacidade de realizar, na prática, o dobro 
de perícias: em torno de 20 mil perícias por mês em 
2017, totalizando 238.756 mil naquele ano.

Ainda nessa primeira fase do PRBI, tivemos de come-
çar pelo auxílio-doença, porque o impacto econômico 
seria mais rápido do que o da aposentadoria por inva-
lidez, que possui uma regra de transição  8 . Em outubro 
de 2017, as primeiras agências já tinham terminado a 
revisão do auxílio-doença. Nossa expectativa era de 
que o próximo passo seria a revisão da aposentadoria 
por invalidez. Emitimos cerca de 20 mil cartas aos be-
neficiários e, então, mais um desafio veio à tona: não 
existia sistema informatizado para a revisão das apo-
sentadorias por invalidez. O MDS imaginava, natural-
mente, que por ser obrigatório revisar o auxílio-doença 
e a aposentadoria por invalidez, ambos os benefícios 
teriam sistemas de revisão e que, inclusive, não deve-
riam ser muito diferentes um do outro – basicamente, 
programas que geram arquivos de laudo pericial, com 
resultado, cancelamento e manutenção de benefício. 
Resultado: para os mais de 20 mil beneficiários con-
vocados, foram emitidos laudos preenchidos a mão 
pelos peritos. Essa ação cessou 6 mil benefícios – que 
representava 30% daqueles que foram convocados – 
e na sequência foi interrompida pela falta de sistema 
informatizado. A partir de março de 2018, os sistemas 
de informação foram aprimorados e foi possível dar 
continuidade à revisão das aposentadorias.

Nesse meio tempo, tivemos alguns contratempos 
com os peritos, que começaram a desistir da ade-
são ao PRBI. Perdemos 600 peritos em apenas duas 
semanas e isso impactou na quantidade baixa de 
perícias realizadas em dezembro de 2017 – menos 
de 6 mil perícias, enquanto a média mensal era de 20 
mil. Tudo isso nos fez repensar o processo como um 
todo e, no início de 2018, chamamos a Associação 
Nacional dos Médicos Peritos para decidir como re-
tomaríamos o processo. Até aquele momento, tínha-
mos feito cerca de 239 mil perícias, mas ainda nos 
restavam mais de 1 milhão a fazer – e não conse-
guiríamos se continuássemos naquele ritmo. Então, 
surgiu a ideia de uma nova forma de administrar o 
tempo dos peritos: o Programa de Gestão das Ativi-
dades Médico Periciais (PGAMP).

CE – O que é o PGAMP? Qual o impacto dessa 
ação no PRBI?

AB – Adotávamos uma metodologia tradicional de 
mensuração de trabalho do servidor público, que 

era por carga horária. Com base na legislação  9 , que 
permitia a dispensa da carga horária pela entrega de 
atividades que fossem mensuráveis, nós pegamos 
uma tabela das mais de 60 atividades executadas 
pelos médicos peritos e que, em 2010, tinham sido 
pontuadas, e estabelecemos que a jornada de tra-
balho de oito horas do médico perito equivaleria a 
15 pontos. Ou seja, os peritos tinham que fazer 15 
pontos ordinários e ainda aderir ao processo de revi-
são de quatro benefícios por dia, que são pagas com 
bônus. Esse é o Programa de Gestão das Atividades 
Médico Periciais (PGAMP). Quem não realiza as 
quatro revisões extras por dia, abre mão do PGAMP 
e mantém a mensuração do trabalho por carga ho-
rária. Criamos também uma regra de segurança que 
impede que uma perícia seja feita em menos de 15 
minutos, a partir de uma trava no sistema de libera-
ção de laudos.

No início de 2018, estabelecemos uma Portaria 
Conjunta INSS/MDS e abrimos um período de 
adesão de dois meses. A minha expectativa era 
de adesão em massa, e ela se confirmou – 97% 
da categoria aderiu, chegando a 2.985 peritos no 
programa. Isso nos deu uma capacidade instalada 
de mais de 200 mil perícias por mês. A partir de 
março de 2018, o ritmo de revisões acelerou mui-
to. O que havia sido feito em todo o ano de 2017 
– 238.756 mil perícias – foi entregue em apenas 
dois meses de 2018.

Nesse momento, começamos a ter um problema 
que já prevíamos: agências com benefícios a se-
rem revisados, mas que não tinham médico perito. 
Identificamos 74.731 benefícios de auxílio-doença 
e cerca de 180 mil de aposentadoria por invalidez 
em agências sem peritos. Então, para resolver esse 

6. A MP nº 767/2017 foi convertida na Lei no 13.457/2017.

7. No texto da Lei no 13.457/2017, o critério de revisão do auxí-
lio-doença e da aposentadoria por invalidez passou a incluir os 
benefícios concedidos há dois anos e que estão há mais de dois anos 
sem perícia. No caso da aposentadoria por invalidez, estão isentos de 
revisão os beneficiários com mais de 60 anos de idade e aqueles com 
mais de 55 anos que recebem o benefício há mais de 15 anos.

8. A regra de transição da aposentadoria por invalidez determina que, 
para benefícios pagos há mais de cinco anos e cujo segurado for con-
siderado pela perícia apto a voltar a trabalhar, será pago o benefício 
por 18 meses. Do 1º ao 6º mês, o recuperado recebe o valor integral; 
do 7º ao 10º mês, recebe metade do benefício; e do 11º ao 18º mês, o 
pagamento ocorre no limite de 75%. Segurados com menos de cinco 
anos de benefício receberão a aposentadoria por invalidez integral-
mente por até cinco meses, onde cada ano de benefício recebido 
corresponde a um mês de pagamento para o recuperado.

9. Decreto no 1.590/1995.
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problema, foram realizados mutirões em todo país. 
De março a outubro de 2018, foram feitas 1.132.902 
perícias. Ou seja: a quantidade de revisões foi multi-
plicada por dez, em comparação ao que foi realizado 
em 2017.

CE – Com relação aos benefícios cessados com 
a revisão, quais foram os casos mais comuns 
de benefícios indevidos?

AB – No processo de revisão, encontramos desde 
pessoas que recebiam o benefício mesmo já tendo 
condições de retornar ao trabalho a pessoas que re-
cebiam o benefício por incapacidade e trabalhavam. 
Encontramos também mulheres que haviam reque-
rido o benefício na gravidez e que continuavam re-
cebendo com o filho já crescido, com 12 anos. Iden-
tificamos casos ainda mais emblemáticos: cegos 
com carteira de motorista, paraplégicos que corriam 
maratonas etc.

CE – O PRBI já está na reta final, com pouco 
mais de um trimestre pela frente. O senhor po-
deria nos adiantar um balanço geral do PRBI?

AB – Sim, já temos resultados bastante concretos: a 
taxa de cessação dos benefícios de auxílio-doença 
foi da ordem de 80%, muito maior do que imagináva-
mos. Dos 508.125 benefícios revisados, 341.791 fo-
ram cessados na perícia médica, 45.726 benefícios 
foram cessados por não atendimento à convocação 
do INSS e 36.953 benefícios, por outros motivos. 
Restam apenas 18,7 mil benefícios de auxílio-doen-
ça a revisar até o final do ano.

Quando começamos a trabalhar, a folha do auxílio-
-doença foi de R$ 27,3 bilhões, em 2016, para R$ 
24,8 bilhões, em 2017 – economia pura de R$ 2,5 
bilhões. Contudo, se fizermos o cálculo contrafac-
tual  10  – que entendo ser a forma mais correta de 
se calcular a economia gerada pelo PRBI –, esse 
valor muda. Se não tivéssemos implementado o 
PRBI, a despesa em 2017 teria sido de R$ 30,1 bi-
lhões. Com isso, concluímos que a diferença de 
economia não é apenas a redução da folha em ab-
soluto, mas o que ela teria crescido na hipótese 
de não ter havido o programa. Então, consideran-
do o contrafactual, a economia estimada desde o 
início do programa até setembro de 2018 é R$ 12 
bilhões, com expectativa de fechar este ano com 
mais de R$ 15 bilhões.

Além desses resultados do auxílio-doença, con-
seguimos começar a revisão das aposentadorias 
por invalidez. A taxa de cessação de benefícios 
indevidos me surpreendeu mais até do que a do 
auxílio-doença: eu imaginava um percentual de 
cessação entre 5% e 10%, mas chegou a 32% e 
hoje se estabilizou em torno de 29%. A maioria 
das aposentadorias por invalidez que estão sendo 

cessadas tem mais de cinco anos de concessão, 
portanto, entra na regra de transição e a economia 
real só vai acontecer a partir do segundo semes-
tre de 2019. Se se mantiver esse percentual, essa 
economia pode chegar a R$ 5 bilhões anuais a par-
tir de 2021.

É importante ter em mente que o impacto do PRBI 
não é restrito aos últimos dois anos: a economia 
persistirá, pois eliminamos um passivo importante 
que onerava a despesa. Com a regra de duração de 
120 dias, reduzimos as chances de se formar um 
novo estoque. Estamos falando de pelo menos R$ 
7 bilhões por ano a mais de economia só no auxílio-
-doença. Portanto, a ação total tem impacto recor-
rente superior a R$ 10 bilhões anuais.

CE – Para além dos resultados econômicos do 
programa, foram observados outros efeitos 
com a implementação do PRBI?

AB – O PRBI é um exemplo de que é possível fazer 
uma governança adequada no setor público desde 
que haja disposição, monitoramento, negociação 
e um envolvimento pessoal dos dirigentes na con-
dução do processo. Quando instituímos o PGAMP, 
tivemos um ganho que ainda não havia sido obser-
vado: a diminuição do Tempo Médio de Espera para 
o Atendimento Agendado (TMEA). Ele era de 56 
dias, em média, e caiu para 21. Com isso, podemos 
afirmar que o PRBI gerou dois exemplos de gover-
nança: a revisão em si e a mudança na relação com 
toda uma categoria profissional, que é o PGAMP. 
Além deles, o PRBI possibilitou a diminuição de 
ações civis públicas e melhor governança dos be-
nefícios por incapacidade.

Nesse período, também fortalecemos o entendi-
mento de que a Previdência Social não é um ente 
abstrato do qual as pessoas podem ir tirando pro-
veito e que ninguém tem nada a ver com isso. Con-
seguimos passar a ideia de que todo mundo con-
tribui e reforçamos o conceito de responsabilidade 
de uma boa gestão. Na prática, o PRBI demonstrou 
que o temor que existia, de que isso era uma pauta 
negativa, não se confirmou. Pelo contrário: a pauta 
passou a ser vista positivamente pela sociedade 
como um todo. Se juntarmos a revisão de benefí-
cios previdenciários com a revisão do Bolsa Família 
– melhorando a focalização, acabando com a fila 
de espera para entrar no programa, permitindo a 
utilização dos recursos que foram economizados 
para reajustar os benefícios –, demonstramos que 
a gestão adequada beneficia as pessoas que real-
mente precisam.

10. A avaliação de uma política passa por contrastar o resultado obser-
vado com a intervenção e o que teria acontecido caso a intervenção não 
tivesse existido – o contrafactual, aspecto não observável da análise.
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CE – Considerando que o PRBI terá seu tér-
mino ainda em 2018, como garantir uma boa 
gestão dos benefícios por incapacidade nos 
próximos anos?

AB – Acho que deixamos uma situação bem estru-
turada, um legado para o próximo governo. Com o 
PGAMP, conseguimos construir uma relação sólida 
com os peritos e mudamos a sistemática de tra-
balho do INSS em relação à perícia, que agora tem 
bônus e pontuação regular, perpetuando um legado 
de organização e metodologia de trabalho. Com a 
metodologia da DCB, revisões maciças como a do 
PRBI tendem a ser desnecessárias ao longo do tem-
po, porque não haverá estoques tão gigantescos de 
benefícios a revisar. Assim, entregamos o governo 
sem passivo e com todos os benefícios em vigor 
com DCB, eliminando a hipótese de acumulação 
de novos benefícios indevidos. Além disso, mesmo 
ainda existindo benefícios concedidos por decisão 
judicial, agora eles são limitados automaticamente a 
120 dias, fazendo diminuir o tempo médio de paga-
mentos – que já foi de 700 dias e caiu para menos 
de 200 dias. Isso é respeito pelos recursos públicos 
e pelos cidadãos.
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