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Prefácio



Uma das maiores contribuições que a Secreta-
ria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI/
MDS) pode oferecer à avaliação das políticas pú-
blicas é a disponibilização das bases de dados 
de programas sociais. Essa agenda promove a 
pesquisa independente e, consequentemente, a 
aplicação de múltiplas estratégias de pesquisa 
para responder perguntas similares. Essa multi-
plicidade é necessária para que a comunidade 
acadêmica possa, por meio de seus processos 
particulares de validação das pesquisas, chegar 
a consensos sobre o resultado dos programas 
sociais. Nenhuma pesquisa, individualmente, 
fornece resposta definitiva sobre os efeitos de 
uma política pública, portanto, o consenso ge-
rado pela multiplicidade de artigos acerca do 
impacto dos programas governamentais é es-
sencial para tomada de decisão por parte de 
seus gestores e formuladores. Sem múltiplos 
estudos é impossível construir robustez; sem 
robustez não é responsável decidir.

Para fortalecer essa agenda de disponibilização 
de dados, desde julho de 2017 divulgamos no 
Portal da SAGI cinco bases amostrais do Cadas-
tro Único, referentes aos anos de 2012 a 2016. 
Antes dessa iniciativa, o Ministério do Desenvol-
vimento Social (MDS) fornecia, em média, uma 
base do Cadastro por mês para pesquisadores. 
Desde a divulgação on-line, esse número saltou 
para 700 downloads mensais. Acreditamos que 
essa ação estimule e qualifique as pesquisas 
sobre políticas sociais no Brasil, trazendo mais 
transparência e promovendo debate plural na 
comunidade acadêmica.

Ainda na agenda de fomento a produções cien-
tíficas, lançamos uma nova série de publicações 
que esclarecem as principais regras de gestão 
dos programas do MDS. Publicamos em nosso 
portal o Manual do Pesquisador: gestão do Cadas-
tro Único e o Manual do Pesquisador: gestão do 
Programa Bolsa Família; em breve teremos ma-
nuais sobre outros programas e ações do MDS. 
A ideia é que esses manuais complementem a 
informação das bases de dados disponibiliza-
das, pois não é possível mensurar os impactos 
de uma política pública cujas regras de funciona-
mento não são completamente compreendidas.

Além da agenda de fomento à pesquisa, a 
SAGI inovou na abordagem de diversos temas, 
tais como Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), Cadastro Único, MedioTec e Microcrédi-
to Produtivo Orientado.

Na área de avaliação, apresentamos os princi-
pais resultados de dois estudos: a Pesquisa da 
Qualidade do Cadastro Único, que contribuiu para 
desmistificar críticas referentes à imprecisão do 
Cadastro Único em refletir a realidade das famí-
lias de baixa renda; e a coleta de impressões dos 
alunos e diretores das escolas no Distrito Federal 
sobre a implementação do MedioTec, iniciativa 
que visa ampliar a oferta de vagas gratuitas em 
cursos técnicos. 

As áreas de monitoramento e gestão da in-
formação também têm desenvolvido traba-
lhos inovadores, como o Grupo de Trabalho 
Interinstitucional do Benefício da Prestação 
Continuada (GTI-BPC), coordenado pela SAGI. 
Apresentamos nesta edição um panorama ge-
ral do GTI-BPC e os principais resultados en-
contrados. Para subsidiar o GTI, a SAGI cruzou 
diversas bases de dados e produziu dez notas 
técnicas ao longo de 2017. Se confirmados to-
dos os indícios de irregularidade identificados, 
o cancelamento desses benefícios teria impac-
to de cinco bilhões de reais por ano.

Para refletir sobre os desafios de focalizar o 
Microcrédito Produtivo Orientado ao público 
de baixa renda, entrevistamos especialistas 
do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste e 
da Caixa Econômica Federal. Este debate ga-
nhou força em 2017 com a edição da Medida 
Provisória nº 802, que flexibiliza os critérios de 
assistência técnica para o microcrédito; com a 
publicação da Resolução nº 4.574 do Conse-
lho Monetário Nacional, que incentiva o dire-
cionamento dos recursos do microcrédito ao 
público do Cadastro Único; e o lançamento do 
Progredir, plano voltado à geração de emprego, 
renda e qualificação profissional para famílias 
incluídas no Cadastro Único. No Progredir, há 
eixo específico para fomento ao empreendedo-
rismo, com expectativa de movimentar até três 
bilhões de reais por ano, pelo microcrédito para 
empreendedores de baixa renda investirem em 
pequenos negócios. Na entrevista, os três es-
pecialistas discutem o microcrédito à luz des-
sas normativas e do Plano Progredir.

Produzir e incentivar pesquisas, fortalecer o tra-
balho de inteligência na produção e análise de 
informação estratégica, propor mecanismos 
para aperfeiçoar continuamente a gestão de pro-
gramas – esses têm sido os principais focos da 
SAGI, e esta edição do Caderno de Estudos é um 
reflexo dos nossos esforços nessa linha.

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



Apresentação



Este volume do Caderno de Estudos trata, em 
três artigos e uma entrevista, de temas funda-
mentais para o atual debate de políticas sociais 
no Brasil. Discutimos os desafios da inclusão 
social e produtiva por meio da qualificação pro-
fissional e do empreendedorismo de pessoas 
de baixa renda. Propomos mecanismos para 
aperfeiçoar a gestão do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). Analisamos também a quali-
dade dos dados do Cadastro Único, ferramenta 
estratégica utilizada por mais de vinte progra-
mas sociais do Governo Federal.

O Grupo de Trabalho Interinstitucional do Be-
nefício de Prestação Continuada (GTI-BPC) é 
o tema do primeiro capítulo. Coordenado pela 
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informa-
ção (SAGI), o GTI-BPC fomentou debates, dis-
cutiu métodos e produziu dados significativos 
para aprimorar a gestão do programa. No arti-
go são apresentados os principais resultados 
de batimentos realizados entre diversas bases 
de dados e a nova metodologia de cruzamen-
to proposta, que poderá ser utilizada de forma 
permanente no monitoramento do BPC.

Na sequência, analisamos os resultados da 
Pesquisa de Qualidade do Cadastro Único, que 
comparou dados coletados diretamente em 
campo com informações registradas no Cadas-
tro Único. A pesquisa revelou que variáveis mui-

tas vezes questionadas, como as referentes a 
renda e despesa, apresentaram discrepâncias 
bem menores do que se alegava.

O terceiro artigo versa sobre o MedioTec, ini-
ciativa voltada à oferta de cursos técnicos aos 
alunos do ensino médio da rede pública. Ele 
fornece um panorama da ação e apresenta 
os principais resultados da pesquisa sobre as 
impressões dos alunos e diretores de escolas 
técnicas do Distrito Federal.

O ano de 2017 foi também de fortalecimento 
das ações de microcrédito, com a edição de 
normativas e o lançamento do Plano Progre-
dir, com eixo específico para incentivar os mi-
croempreendedores de baixa renda. Para refle-
tir sobre isso, entrevistamos profissionais de 
três bancos – Banco do Brasil, Caixa Econômi-
ca Federal e Banco do Nordeste.

O Caderno de Estudos tem ampliado sua 
abrangência, incluindo temas pouco discuti-
dos, mas muito relevantes para as políticas 
sociais no Brasil. Nossa expectativa é que 
este volume desperte o interesse tanto da 
comunidade acadêmica quanto de gestores 
de políticas sociais, contribuindo assim para 
o desenvolvimento de programas que tragam 
melhorias efetivas nas condições de vida das 
famílias mais vulneráveis.

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 Progra-
mas 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 - dez/2016  

2016
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/docu-
mentos/microdado/microdado_80.rar

Base amostral desidentificada do Cadastro 
Único - dez/2015  

2015
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/docu-
mentos/microdado/microdado_79.rar

Base amostral desidentificada do Cadastro 
Único - dez/2014  

2014
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/docu-
mentos/microdado/microdado_78.rar

Base amostral desidentificada do Cadastro 
Único - dez/2013  

2013
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/docu-
mentos/microdado/microdado_73.rar

Base amostral desidentificada do Cadastro 
Único - dez/2012  

2012
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/docu-
mentos/microdado/microdado_64.rar
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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 2 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 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

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



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

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
Nos últimos anos, aprimorar os processos de con-
cessão e monitoramento do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC) tem se mostrado um grande 
desafio. Este texto descreve os trabalhos desen-
volvidos ao longo de 2017 no Grupo de Trabalho 
Interinstitucional do BPC, apresenta resultados de 
cruzamentos entre diversas bases de dados, além 
de discussões e propostas concretas para o aperfei-
çoamento do programa.

Aprimoramento da 
gestão do Benefício 
de Prestação 
Continuada (BPC): o 
Grupo de Trabalho 
Interinstitucional
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Introdução
Como direito previsto pela Constituição Federal de 
1988, o Benefício de Prestação Continuada (BPC)  1  
integra a proteção social básica no âmbito do Siste-
ma Único de Assistência Social (SUAS), em conso-
nância com o estabelecido pela Política Nacional de 
Assistência Social. O BPC é um programa de trans-
ferência de renda individual, não vitalício e intrans-
ferível, que independe de prévia contribuição para 
ser acessado.

O BPC garante o pagamento de um salário mínimo 
mensal ao idoso (65 anos ou mais) ou à pessoa com 
deficiência cujas famílias possuam renda per capita 
inferior a ¼ de salário mínimo, que comprovem não 
possuir meios para prover a própria manutenção nem 
de tê-la provida pela família e que não recebam ne-
nhum tipo de benefício previdenciário. Todos os cri-
térios de elegibilidade para o programa foram regula-

mentados pelo Decreto nº 6.124, de 26 de setembro 
de 2007.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é respon-
sável pela operacionalização do programa. O recurso 
financeiro do BPC provém do orçamento da segurida-
de social, sendo administrado pelo Ministério do De-
senvolvimento Social (MDS) e repassado ao INSS por 
meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Em 2017, o BPC atendeu 4,5 milhões de beneficiários, 
sendo 2,5 milhões de pessoas com deficiência e 2 
milhões de idosos, com repasse de recurso na ordem 
de R$ 46 bilhões  2 . Considerando a dimensão do BPC, 
sua finalidade e o fato de ser o maior programa  de 
transferência de renda em termos orçamentários, a 
Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) determina o 
acompanhamento bienal dos benefícios concedidos, 
por meio da verificação da permanência das condi-
ções que ensejaram sua concessão.

Gráfico 1 – Quantidade de beneficiários do BPC 

Fonte: Relatório de Informação Social do MDS (2017).

Nos últimos anos, a legislação do BPC sofreu diver-
sas alterações, visando garantir maior acesso ao be-
nefício por parte da população vulnerável, a exemplo 
da redução da idade mínima para a concessão do 
benefício à pessoa idosa (de 70 para 65 anos). Outra 
mudança importante refere-se à obrigatoriedade da 
inclusão dos beneficiários e seu grupo familiar no Ca-
dastro Único, prevista no Decreto nº 8.805/2016, essa 
exigência é condição para concessão e manutenção 
do benefício. A inclusão no Cadastro Único permite 
o aperfeiçoamento da gestão do BPC na formulação, 
execução e monitoramento da política por meio da 
identificação das necessidades das famílias em situa-
ção de vulnerabilidade.

Mesmo com esses avanços, a gestão do BPC ainda 
precisa de aprimoramentos, objeto de inúmeras dis-
cussões. Essas temáticas serão tratadas ao longo 

desse artigo, que está dividido em três seções, além 
desta introdução. A primeira apresenta os desafios 
para a gestão do BPC, especialmente na concessão, 
manutenção e averiguação cadastral dos benefícios; 
na segunda parte apresentamos os debates e os prin-
cipais resultados do Grupo de Trabalho Interinstitucio-
nal do BPC (GTI-BPC), destinado a aperfeiçoar rotinas 
de verificação cadastral do Benefício; e a última traz 
algumas considerações finais sobre a questão.

Beneficiários 
Idosos 

2 milhões 
44%

Beneficiários do BPC

Beneficiários com Deficiência Beneficiários Idosos

Beneficiários  com
Deficiência
2,5 milhões

56% 

1. O BPC foi criado em 1993 por meio da Lei nº 8.742 (Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS).

2.  Quantidade de beneficiários e valor do recurso repassado (Referência 
novembro/2017) segundo informações obtidas no site do MDS link: 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/mds/index.php#bene-
ficiosbpc
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O grande desafio da gestão do BPC
São vários os desafios para que se possa garantir uma 
gestão efetiva do BPC, sendo o maior deles otimizar 
processos de monitoramento, averiguação cadastral 
e revisão do benefício, que considerem os parâme-
tros de elegibilidade estabelecidos para o recebimen-
to, como a composição do grupo familiar, renda dos 
membros e continuidade de impedimento de longa du-
ração. Cabe ressaltar que, conforme artigo 21 da Lei 
nº 8.742/1993, a legislação prevê que o benefício deve 
ser revisto a cada dois anos para avaliação da conti-
nuidade das condições que lhe deram origem. Atual-
mente, o BPC não possui capacidade operacional para 
realizar as revisões no tempo previsto legalmente.

Assim como outros programas, o BPC sofre audito-
rias anuais de contas ou de avaliação da execução de 
programas de governo realizadas pelo Ministério da 
Transparência e Controladoria Geral da União (CGU) e 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que emitem 
recomendações sobre a necessidade de maior contro-
le sobre o pagamento do benefício, diminuindo erros 
na focalização do programa e aumentando o combate 
à fraude.

Dados precisos e tempestivos auxiliam o processo 
de tomada de decisão e dão condições para que as 
funções de planejamento, organização, controle e 
coordenação sejam executadas de maneira mais efi-
caz. Nesse sentido, é premente a necessidade de apri-
moramento e integração dos processos e controles 
do BPC, são ações cruciais monitorar os benefícios 
concedidos, assim como definir ferramentas para 
tratar eventuais irregularidades de forma oportuna. 
De modo mais específico, são desafios presentes na 
agenda a necessidade de dar mais celeridade aos pro-
cessos de monitoramento e às correções de eventuais 
irregularidades, assim como o aperfeiçoamento das 
rotinas de verificação cadastral. Essas questões têm 
sido discutidas de diferentes formas, por diversos ór-
gãos envolvidos com o BPC: MDS, INSS, Dataprev, Mi-
nistério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(MPDG), além de órgãos de controle interno e externo.

O Grupo de Trabalho 
Interinstitucional do BPC  
(GTI-BPC)

Considerando a necessidade de aprimorar e integrar 
processos, ferramentas e metodologias que dão su-
porte às atividades de operação do BPC e também a 
necessidade de aperfeiçoar os sistemas de informa-
ção e as bases de dados, o MDS instituiu o Grupo de 
Trabalho Interinstitucional do BPC (GTI-BPC), de cará-
ter consultivo, a fim de discutir o aperfeiçoamento das 
rotinas de verificação cadastral do BPC e propor uma 
metodologia mais adequada para o processo. O GTI-

-BPC foi criado em 19 de janeiro de 2017 por meio da 
Portaria MDS nº 38.

O grupo foi constituído por representantes de três se-
cretarias do MDS: a Secretaria Nacional de Assistên-
cia Social (SNAS/MDS), a Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação (SAGI/MDS) e a Secretaria Na-
cional de Renda de Cidadania (SENARC/MDS). Além 
delas, participaram do GTI como membros a Assesso-
ria Especial de Controle Interno (AECI/MDS), a Consul-
toria Jurídica do Ministério e o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), e como convidados a Casa Civil 
da Presidência da República, o Ministério da Fazen-
da, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, o Ministério da Transparência e Controladoria 
Geral da União e o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA). Coube à SAGI/MDS a coordenação 
do GTI-BPC.

Um dos principais trabalhos realizados pelo GTI foi o 
levantamento da situação dos benefícios, por meio 
do cruzamento entre diversas bases de dados admi-
nistrativos. Buscou-se também propor um modelo 
permanente de reavaliação dos benefícios que fosse 
mais eficaz que o vigente, que exige convocação de 
todos os beneficiários para reavaliação presencial no 
INSS a cada dois anos.

No âmbito do GTI, a SAGI realizou cruzamentos entre 
as seguintes bases de dados do Governo Federal:

• Consulta do Grupo Familiar (Grufam), do Sis-
tema Único de Benefícios (SUB) do INSS: ca-
dastro dos participantes do grupo familiar do 
BPC informado no requerimento do benefício.

• Folha de pagamento de benefícios do INSS 
(Maciça): base mensal de créditos de benefí-
cios administrados pelo INSS.

• Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal: instrumento para identifi-
cação e caracterização socioeconômica das 
famílias de baixa renda, é a base utilizada 
para seleção de público de diversos progra-
mas sociais do Governo Federal.

• Sistema de Informação de Mortalidades 
(SIM): reúne dados quantitativos e qualita-
tivos sobre óbitos ocorridos no Brasil pelo 
Ministério da Saúde.

• Sistema Informatizado de Controle de Óbitos 
(SisObi): coleta informações de óbitos dos 
cartórios de registro civil de pessoas naturais 
do Brasil.

• Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (CAGED): base de dados para acom-
panhamento e fiscalização do processo de 
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admissão e de dispensa de trabalhadores 
regidos pela Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT).

• Relação Anual de Informações Sociais (RAIS): 
relatório de informações socioeconômicas 
solicitado pelo Ministério do Trabalho às 
pessoas jurídicas e outros empregadores 
anualmente.

O processo do cruzamento de bases para identificação 
de renda foi o ponto de maior debate entre os partici-
pantes do GTI-BPC. Tais batimentos foram realizados 
pela SAGI e pelos seguintes parceiros: Serviço Federal 

de Processamento de Dados (Serpro), vinculado ao 
Ministério da Fazenda, e a Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social (Dataprev), respon-
sável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira, 
especialmente a do INSS. Foram amplamente discu-
tidas as metodologias, conceitos e técnicas para os 
cruzamentos, de forma a ser possível a comparação 
dos resultados.

A Dataprev e a SAGI chegaram a resultados muito pró-
ximos, enquanto o Serpro apresentou resultados com 
maior divergência  3 . A Tabela 1, extraída do relatório fi-
nal do GTI-BPC, apresenta os resultados classificados 
conforme a renda per capita do grupo familiar.

Tabela 1 – Comparação entre os resultados por faixa de renda per capita  
obtidos pelo Serpro, Dataprev e SAGI

Faixa de renda familiar  
per capita

Quantidade de benefícios identificados nos batimentos de renda

SERPRO DATAPREV SAGI

Achados % Achados % Achados %

Até 1/4 de salário mínimo 3.816.226 86,2 4.179.915 91,4 3.950.892 89,5

Entre 1/4 e 1/2 salário mínimo 337.599 7,6 285.076 6,2 312.854 7,0

Acima de 1/2 salário mínimo 272.020 6,1 106.490 2,3 151.601 3,5

Fonte: Relatório final do GTI-BPC

Vale destacar os obstáculos enfrentados pelo MDS no 
acesso às bases governamentais. Além das dificulda-
des burocráticas para obtenção de dados mais atuali-
zados, ainda não há integração de informações entre 
as variadas esferas federais de base de dados. Por 
isso, foi necessário um trabalho minucioso da equi-
pe técnica para efetuar cruzamentos, uma vez que, 
devido à ausência de integração, as bases possuem 
chaves sem correspondência, ou ainda problemas de 
qualidade de dados, como nomes de pessoas e datas 
de nascimento incorretos. A fim de sanar esses pro-
blemas, a equipe da SAGI/MDS utilizou algoritmos de 
aproximação fonética ou algoritmos capazes de com-
parar dígito a dígito (técnica edit distance).

Ao longo do trabalho no GTI-BPC, a SAGI desenvolveu 
uma metodologia para aperfeiçoar os critérios de apu-
ração do valor da renda per capita com uso de dife-
rentes chaves de batimento: a similaridade do nome 
completo em documento (Cadastro de Pessoa Física 
– CPF – ou Número de Identificação Social –NIS), ou o 
mês/ano de nascimento em documento (CPF ou NIS). 
A similaridade do nome foi limitada a uma taxa entre 
1,0 e 0,90, que abarca pequenas alterações (erros de 
digitação) nos nomes entre as bases do BPC (titular e 
Grufam) e as bases de renda (Maciça e RAIS); o uso 
de mês/ano de nascimento auxilia na identificação de 
renda nos casos em que há abreviação ou alteração 
significativa do nome. A utilização de apenas números 
de documentos (CPF ou NIS) como chave de batimen-
to foi descartada pela SAGI por gerar muitos falsos 
positivos para um público extremamente vulnerável 

como os beneficiários do BPC (pessoas com deficiên-
cia e idosos).

Para calcular a similaridade de nomes, a equipe da 
SAGI usou o algoritmo de Levenstein (edit distance) e 
flexibilizou a métrica de similaridade de 1,00 a 0,90, na 
qual o valor um indica textos idênticos e zero textos 
completamente diferentes  4 .

Cabe ressaltar que a SAGI utilizou tecnologias de códi-
go aberto  5 em todos os trabalhos de batimento de da-
dos para o GTI-BPC, sem qualquer custo de adicional 
para o MDS e sem prejuízo na qualidade do trabalho 
produzido. Esse método pode ser utilizado por outros 
órgãos para execução de trabalhos similares.

Ao longo de 2017, a SAGI produziu dez notas técnicas 
com os resultados dos cruzamentos realizados, e o 
quantitativo de casos que apresentavam algum indí-
cio de incongruência, tais como benefícios a pessoas 
já falecidas, a pessoas com rendimento superior ao 

3. Divergências decorrentes de diferenças metodológicas referentes às 
bases utilizadas, às chaves de identificação dos beneficiários e mem-
bros familiares nas bases de renda e ao conceito de renda mensal.

4. Para referência de distância entre os dois nomes link: https://wiki.apache.
org/solr/FunctionQuery#strdist

5. Disponível em:  http://lucene.apache.org/solr/ .
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estabelecido em lei, ou ainda com idade incompatível, 
no caso de idosos.

Vale destacar que o GTI não tinha como objetivo rea-
lizar auditoria no recebimento do BPC, sendo os cru-
zamentos o processo para identificação de possíveis 
problemas na gestão do programa. No entanto, diante 
do trabalho desenvolvido, os resultados encontrados 
foram encaminhados para análise do INSS.

Nos encontros do GTI, foi discutida a diferença entre 
o conceito de família para o BPC e para o Cadastro 
Único, questão de extrema relevância a partir do mo-
mento em que passou a ser obrigatória a inscrição 
no Cadastro Único para concessão e manutenção do 
BPC. Assim, cabe breve explicação sobre essa dife-
rença conceitual.

O conceito de família do BPC é mais restritivo do que o 
do Cadastro Único. Para o BPC, apenas algumas rela-
ções são consideradas como grupo familiar, inclusive 
ao levar em conta o estado civil do membro familiar. 
No Cadastro Único, há inclusão de todos os parentes, 
e até não parentes, desde que sejam moradores do 
mesmo domicílio e compartilhem rendimentos e des-
pesas, conforme definido no Decreto nº 6.135/2007. 
Tal diferença conceitual tornou-se obstáculo para o 
aperfeiçoamento da rotina de verificação e de revisão 
cadastral do BPC.

Diante da questão apresentada sobre as diferenças 
no conceito de família, o Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA) desenvolveu uma metodologia 
para identificar as famílias segundo o critério do BPC 
com base nas relações familiares do Cadastro Único. 
Resumidamente, o método se baseia em uma “tabela 
verdade” que associa a posição da pessoa na família 
do BPC à posição que ocupa na família do Cadastro 
Único. Assim, é possível estabelecer correlação entre 
o titular do BPC em uma base de dados (Grufam) e o 
membro de uma família no Cadastro Único. Esse pro-
cedimento permite a identificação de familiares pre-
sentes no Cadastro Único que deveriam pertencer à 
composição familiar do beneficiário do BPC, mas que 
não estavam declarados no Grufam à época.

Em que pesem as dificuldades apresentadas para a 
reclassificação dos componentes do grupo familiar, o 
IPEA aplicou a metodologia  6 às famílias de 1,7 milhão 
de titulares do BPC que estavam no Cadastro Único 
em setembro de 2016, identificando aproximadamen-
te 1,2 milhão de membros familiares que deveriam 
pertencer à composição familiar do BPC e que ainda 
não estavam declarados no Grufam.

A seguir serão apresentados os principais resultados 
apurados pela SAGI. A Tabela 2, com informações ex-
traídas da Nota Técnica SAGI/MDS nº 31/2017, traz 
uma síntese de benefícios ativos em dezembro de 
2016 em aparente desconformidade com o critério 

de renda estabelecido pela legislação, ainda sem apli-
cação da metodologia do IPEA para incorporação de 
membros encontrados no Cadastro Único.

Tabela 2 – Quantidade total de benefícios do 
BPC ativos em dezembro de 2016 com indí-
cios de renda fora do permitido (sem incor-
poração dos membros encontrados no Cadas-
tro Único pelo IPEA)

Critérios para o  
cruzamento de  
bases de dados

Renda identificada

Total> ¼ e ≤ ½  
salário 
mínimo

> ½ salário 
mínimo

Similaridade de até 0,90 
do nome completo + 1 

documento (CPF ou NIS) 
ou 

Mês/ano de nascimento 
+ 1 documento (CPF ou 

NIS)

161.725 72.558 234.283

Fonte: Nota Técnica SAGI/MDS nº 31/2017

A Tabela 3 apresenta os resultados com a incorpora-
ção dos membros familiares encontrados no Cadastro 
Único pelo IPEA (dados extraídos Nota Técnica SAGI/
MDS nº 31/2017).

Tabela 3 – Quantidade total de benefícios do 
BPC ativos em dezembro de 2016 com indí-
cios de renda fora do permitido (com incor-
poração dos membros familiares encontra-
dos no Cadastro Único pelo IPEA)

Critérios para o  
cruzamento de  
bases de dados

Renda identificada

Total> ¼ e ≤ ½  
salário 
mínimo

> ½ 
salário 
mínimo

Similaridade de até 0,90 do 
nome completo + 1 docu-

mento (CPF ou NIS) 
ou 

Mês/ano de nascimento + 
1 documento (CPF ou NIS)

312.854 151.601 464.455

Fonte: Nota Técnica SAGI/MDS nº 31/2017

Com a incorporação de membros encontrados no Ca-
dastro Único de acordo com a metodologia do IPEA, o 
total de casos com indícios de irregularidade identifi-
cados praticamente dobra, passando de 234.283 para 
464.455 casos – cerca de 10% dos beneficiários. O 
cancelamento desses benefícios representa em torno 

6. A metodologia desenvolvida pelo IPEA foi discutida na Nota Técnica 
ASTEC/IPEA nº 5/2017.
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de 5,3 bilhões de reais por ano, haja vista o valor de um 
salário mínimo e o pagamento continuado  7 .

Os cruzamentos também identificaram indícios de ir-
regularidades no recebimento de benefícios por pes-
soas falecidas e por idosos ainda não elegíveis para 
o programa (abaixo de 65 anos), conforme Tabela 4.

Tabela 4: Resultados por óbito e por idade
Bases de Dados Tipo Total

BPC, SisObi Óbitos 896

BPC, SIM Óbitos 8.579

BPC Idoso abaixo de 65 anos 789

Fonte: Notas Técnicas SAGI/MDS nº 20/2017 e 26/2017

A Tabela 4 ilustra as dificuldades enfrentadas para 
integração das informações: 8.579 pessoas foram 
identificadas com informação de óbito no Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM) e recebiam bene-
fício do BPC em dezembro de 2016, enquanto por meio 
do SisObi só foram detectadas 896 pessoas. O INSS 
possui rotina automatizada de batimento mensal com 
o Sisobi, porém com o SIM isso ocorre por meio de 
procedimentos com periodicidade semestral, devido à 
dificuldade para obtenção da base SIM. Outro fator que 
explica essa diferença é o fato de o SIM receber dados 
de toda a rede de saúde (pública e privada), enquanto 
o SisObi registra apenas óbitos declarados em cartório. 
Quanto ao BPC Idoso abaixo de 65 anos, vale destacar 
que todos os 789 casos foram concessões judiciais  8 .

Os resultados obtidos nesses cruzamentos evidencia-
ram a necessidade de adoção de protocolos automati-
zados e rotineiros de averiguação, além de alteração nor-
mativa para tornar o processo de revisão do BPC mais 
célere. O relatório final do GTI  9 apresentou diversas pro-
postas para a melhoria das rotinas de verificação cadas-
tral e revisão do BPC, dentre as quais podemos citar:

• Adoção de metodologia de cruzamento 
mais consistente, a ser utilizada de forma 
permanente para a gestão do BPC com a 
implementação automatizada do processo de 
batimento de bases governamentais para a 
verificação de atualização cadastral e identi-
ficação de renda dos beneficiários e compo-
nentes do grupo familiar do BPC, com base no 
processo de chaveamento indicado pela SAGI.

• Complementação das informações de compo-
sição do grupo familiar do BPC com os dados 
do Cadastro Único, observando a metodologia 
de inferência das relações familiares entre 
os componentes, na forma prevista na Nota 
Técnica ASTEC/IPEA nº 5/2017.

• Complementação das informações ausentes e 
correção de informações duplicadas ou incon-
sistentes na base Grufam, em especial quanto 
à identificação do número do CPF e NIS.

• Adequação da legislação em vigor para uniformi-
zar o conceito de família e cálculo da renda per 
capita do BPC com as regras do Cadastro Único.

Considerações Finais
O BPC é um programa de transferência de renda que 
atende 4,5 milhões de brasileiros em situação de vul-
nerabilidade. Em 2017, o orçamento do programa foi 
de aproximadamente 46 bilhões de reais. Ao longo 
dos últimos anos, verificou-se a necessidade de uma 
gestão mais eficiente desse benefício, com procedi-
mentos sistemáticos e automatizados de averiguação 
cadastral e revisão das condições que originaram o re-
cebimento dos benefícios. Esse, porém, é um grande 
desafio, haja vista que atualmente existe pouca inte-
gração entre as informações prestadas pelos benefi-
ciários e as diversas bases governamentais disponí-
veis. Além disso, diferentes conceitos existentes nos 
instrumentos que normatizam o BPC – por exemplo, 
referentes à composição do grupo familiar – dificul-
tam a realização de um procedimento célere para a 
identificação de possíveis incongruências.

A fim de subsidiar os gestores do BPC, o GTI apresen-
tou propostas de metodologias para auxiliar a gestão, 
o monitoramento e a avaliação do programa. No de-
senvolvimento deste estudo, foram identificados in-
dícios de irregularidades por meio da agregação de 
informações cadastrais e cruzamento entre bases de 
dados, evidenciando a importância de modernizar os 
sistemas e processos para um gerenciamento mais 
efetivo do programa. Aumentar a qualidade da gestão 
do BPC contribui para a redução de erros na focaliza-
ção do programa, de forma a garantir o direito de be-
neficiários que de fato precisam.

7. Considerando o valor do salário mínimo de R$ 954,00 em 2018, se todos 
os benefícios com indícios de irregularidade fossem cessados após as 
revisões decorrentes das situações identificadas, os valores estimados para 
o cancelamento de benefícios indevidos variam conforme a faixa de renda 
selecionada e a incorporação ou não da metodologia do IPEA.

8. Na NT SAGI/MDS n° 20/2017, a análise do BPC Idoso abaixo de 65 
anos considerou tanto os casos de benefícios do BPC quanto de pensão 
alimentícia. Ao depurar apenas as situações referentes ao BPC, o quanti-
tativo é de 789 casos.

9. A íntegra do relatório final do GTI-BPC pode ser acessada em: https://
aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Relatorio_grupo_traba-
lho_beneficio_prestacao_continuada.pdf
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Resumo
Este texto descreve a metodologia e apresenta os 
principais resultados da Pesquisa de Avaliação da 
Qualidade do Cadastro Único para Programas So-
ciais do Governo Federal, que avaliou a qualidade 
das informações registradas no Cadastro Único por 
meio da coleta de dados primários e entrevistas do-
miciliares com famílias que tiveram o cadastro in-
cluído ou atualizado no período de até seis meses 
antes do início do trabalho de campo.

Acesse os microdados desta pesquisa no 
Portal da SAGI: https://aplicacoes.mds. 
gov.br/sagi/pesquisas/documentos/micro
dado/microdado_0206.rar 

Investigando a 
qualidade dos dados  
do Cadastro Único
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Introdução
O Cadastro Único para Programas Sociais do Gover-
no Federal foi criado em 2001 com o objetivo de co-
letar dados de famílias brasileiras de baixa renda  1 , 
e atualmente é considerado o principal instrumento 
para identificação e caracterização dessas famílias. 
É utilizado por mais de vinte programas sociais fe-
derais, possibilitando não apenas a identificação e a 
seleção de potenciais beneficiários, mas também o 
monitoramento e o acompanhamento de atuais be-
neficiários. Em outubro de 2017, havia 26 milhões de 
famílias cadastradas, o que corresponde a quase 75 
milhões de pessoas.

No Cadastro Único estão agrupadas informações de 
cada membro da família (documentação, escolarida-
de, situação no mercado de trabalho, renda) e caracte-
rísticas do domicílio, como acesso a serviços de água 
e luz, pertencimento a comunidades tradicionais, en-
tre outras. Nesse sentido, o Cadastro Único permite 
quantificar, qualificar e localizar as famílias brasileiras 
mais pobres, retratando com maior precisão as condi-
ções de vida dessa população.

Apesar da importância do Cadastro Único no âmbi-
to das políticas sociais, nunca havia sido avaliada 
de forma sistemática a qualidade das informações 
registradas na perspectiva do entrevistador e do 
entrevistado. Por isso, a Secretaria de Avaliação 
e Gestão da Informação do Ministério do Desen-
volvimento Social (SAGI/MDS) em parceria com 
a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SE-
NARC/MDS) planejaram uma pesquisa para suprir 
essa lacuna.

A Pesquisa de Qualidade do Cadastro Único foi rea-
lizada no período de outubro de 2014 a fevereiro de 
2017, por meio de contrato firmado entre o MDS 
e a empresa Datamétrica Consultoria, Pesquisa e 
Telemarketing. O objetivo principal foi verificar a 
qualidade das informações coletadas no Cadastro 
Único. Vale ressaltar que a pesquisa não possuiu 
objetivo de auditoria ou controle, mas tão somente 
de analisar a aderência das informações prestadas 
no ato do cadastramento. Nesse sentido, insere-se 
no contexto de melhoria contínua e fortalecimento 
do Cadastro Único.

O estudo também buscou identificar o conhecimento 
da população inscrita sobre o processo de cadastra-
mento e de concessão do Programa Bolsa Família 
(PBF), as percepções relacionadas à condição finan-
ceira, as experiências das famílias no processo de ca-
dastramento, entre outros aspectos.

Vale esclarecer que se convencionou chamar de qua-
lidade do Cadastro Único o grau de similaridade entre 
as informações coletadas pela pesquisa e as informa-
ções prestadas no ato do cadastramento.

Metodologia utilizada
A etapa quantitativa da pesquisa  2  foi realizada entre 
outubro de 2015 e maio de 2016. Ao todo, foram rea-
lizadas 5.736 entrevistas presenciais com famílias. 
É importante destacar que a representatividade da 
amostra é segundo Grandes Regiões e Porte Popula-
cional, separadamente  3 .

As famílias entrevistadas foram selecionadas a partir 
de sorteio aleatório simples, tendo por base aquelas 
que tiveram o cadastro incluído ou atualizado no perío-
do de até seis meses antes da pesquisa de campo  4 . A 
coleta de dados com as famílias fez uso de instrumen-
to que permitiu capturar informações sobre as carac-
terísticas dos domicílios, dos integrantes das famílias, 
entre outras informações.

Para cada família sorteada para responder a pesqui-
sa, foram também sorteadas outras que poderiam 
servir como substitutas caso a entrevista não pudes-
se ser realizada por algum motivo (recusa ou mor-
te do responsável, mudança de domicílio da família 
etc.). Neste contexto, os pesquisadores deveriam 
substituir as entrevistas seguindo uma sequência 
previamente estabelecida.

1. De acordo com o conceito do Cadastro Único, famílias de baixa renda 
são aquelas que vivem com renda mensal de até ½ salário mínimo per 
capita ou três salários mínimos de renda total.

2. Houve também uma etapa anterior, qualitativa, que compreendeu en-
trevistas com gestores municipais do Cadastro Único para compreender 
a organização e a gestão municipal. Posteriormente, foram convidados 
especialistas em âmbito nacional e técnicos do Ministério do Desenvolvi-
mento Social para discussão do material coletado com intuito de subsidiar 
os questionários que seriam aplicados na pesquisa. Para os resultados da 
pesquisa com gestores municipais, coordenadores estaduais e entrevista-
dores, consulte o relatório disponível em:.https://aplicacoes.mds.gov.br/
sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/relatorio_206.pdf

3.Os domínios amostrais, isto é, as subdivisões da amostra para as quais 
será possível obter estimativas amostrais, foram definidos de modo a 
garantir representatividade estatística por grandes regiões geográficas – 
Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste – e por porte populacional do 
município. Este último foi definido de acordo com o seguinte critério: até 10 
mil habitantes, de 10 mil a 20 mil habitantes, de 20 mil a 50 mil habitantes, 
de 50 mil a 100 mil habitantes, de 100 mil a 500 mil habitantes, e mais de 
500 mil habitantes. A população utilizada foi a do Censo Demográfico 2010.

4. Vale ressaltar que os dados não refletem o quadro geral de famílias 
cadastradas. O desenho dessa pesquisa não permite uma avaliação da 
qualidade geral do Cadastro Único pelo fato de a pesquisa ter capturado 
informações apenas de famílias incluídas no Cadastro Único ou que ti-
veram seu registro atualizado até seis meses antes da realização da pes-
quisa de campo. Desse modo, os resultados apresentados não devem 
ser utilizados para aferir o estoque de informações do Cadastro.
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Resultados encontrados  
da pesquisa 

Qualidade do Cadastro Único

Esta seção apresenta os principais resultados en-
contrados relacionados à qualidade do Cadastro 
Único. As análises foram realizadas por compara-
ção entre as informações registradas no Cadastro 
Único e as informações coletadas durante a pesqui-
sa com as famílias.

A seguir, serão apresentados o grau de convergência 
entre esses dois registros (pesquisa versus base do Ca-
dastro Único) apenas para algumas das principais va-
riáveis do Cadastro  5 , que foram escolhidas tendo em 
vista seu uso para inclusão em programas e concessão 
de benefícios sociais. Para verificar a similaridade entre 
as informações nas duas bases de dados, utilizou-se 
teste t e p-valor para diferenças de médias  6 .

A Tabela 1 e o Gráfico 1 apresentam a comparação entre 
as médias e distribuição do Cadastro Único e da pesquisa 
para a variável renda familiar per capita. Esta variável é de 
extrema importância, por ser considerada para a participa-
ção em diversos programas, a exemplo do Bolsa Família.

Em termos absolutos, a diferença é de apenas R$ 19,16, 
e pode estar relacionada à volatilidade dos rendimentos 
no mercado informal. Além disso, para fins do Cadastro 
Único, o cálculo do rendimento familiar per capita segue 
uma fórmula diferente do cálculo usual, em que se divide 
o total dos rendimentos pelo número de pessoas da famí-
lia  7 . Entre outros elementos, o cálculo da renda per capita 
no Cadastro Único considera o melhor e o pior rendimento 
ao longo de doze meses. Portanto, além da volatilidade de 
renda a qual está sujeita a maioria das famílias, o espaço 
temporal entre a base de dados do Cadastro Único utili-
zada e a pesquisa pode ter alterado os valores considera-
dos para o cálculo desta variável. Outro fator que pode ter 
contribuído para as diferenças no rendimento familiar per 
capita é a diferença na composição familiar considerada.

Tabela 1 – Rendimento familiar per capita (em R$)

Mínimo 1º Quartil Mediana Média 3º Quartil Máximo Missings  8 

Pesquisa de qualidade 0 16 133 200,09 281 3.250 512

Cadastro Único 0 49 120 180,92 256 2.000 0

Teste de diferença das médias t = 7.3832, df = 5097, p-valor = 0.0000000000001795

Fonte: Pesquisa de Avaliação de Qualidade do Cadastro Único/MDS/Datamétrica.

Gráfico 1 – Rendimento familiar per capita (em R$)

Fonte: Pesquisa de Avaliação de Qualidade do Cadastro Único/MDS/Datamétrica.
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5. Para fins de representação gráfica, leia-se CAD como Cadastro Único, 
e PQC, como Pesquisa de Avaliação da Qualidade do Cadastro.

6. Esse teste estatístico compara duas médias pertencentes à mesma 
unidade de análise, que, no caso da pesquisa, são as famílias incluídas no 
Cadastro Único. O objetivo do teste é determinar se há evidência estatística 
de que a diferença entre as médias das observações pareadas de determi-
nada variável (por exemplo, despesa com medicamento) é diferente de zero. 
Ou seja, quão próximas são as informações de ambas as bases de dados.

7. Para mais detalhes sobre o cálculo da renda familiar per capita 
no Cadastro Único, consulte: http://www.mds.gov.br/webarquivos/
publicacao/bolsa_familia/Informes/Informe275_Nova%20versaoV7_ren-
da_per_capita.pdf

8. Missings: sem registro de informação.
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No que diz respeito às despesas, a Tabela 2 e o Grá-
fico 2 mostram a comparação entre as informações 
para despesa com alimentação, higiene e limpeza na 
pesquisa e no Cadastro Único. O teste de diferença 

de médias para as amostras pareadas mostra que há 
diferença estatisticamente significativa, sendo o valor 
médio declarado na pesquisa de qualidade superior 
ao declarado no Cadastro Único.

Tabela 2 – Despesas com alimentação, higiene e limpeza (em R$)
 Mínimo 1º Quartil Mediana Média 3º Quartil Máximo Missings

Pesquisa de qualidade 0 250 380 399,87 500 3.000 8

Cadastro Único 0 180 280 290,73 400 2.000 0

Teste de diferença das médias  t = 39.211, df = 5601, p-valor < 0.00000000000000022

Fonte: Pesquisa de Avaliação de Qualidade do Cadastro Único/MDS/Datamétrica.

Gráfico 2 – Despesas com alimentação, higiene e limpeza (em R$)

Fonte: Pesquisa de Avaliação de Qualidade do Cadastro Único/MDS/Datamétrica.

Um fator que pode contribuir para diferenças entre a 
pesquisa e o Cadastro Único é o espaço de tempo en-
tre o cadastramento e a pesquisa diante da natureza 
volátil de algumas variáveis. Por exemplo, no caso das 
variáveis de despesa, podem ser afetadas pela sazona-
lidade e pelas mudanças nos índices de preço do perío-
do. Além disso, após cadastramento, algumas famílias 
podem passar a receber benefícios sociais, o que pode 
afetar a diferença média nas despesas, visto a maior 
disponibilidade de recursos no orçamento familiar.

O mesmo pode ocorrer com rendimentos e trabalho. 
Tanto o Cadastro Único quanto a pesquisa registram 
que pouco mais de ¼ dos cadastrados estão no mer-
cado de trabalho formal. Portanto, com a maioria dos 
cadastrados na informalidade, é possível que tanto a 
renda quanto o período trabalhado variem bastante 
entre os períodos de coleta do Cadastro Único e da 
pesquisa. Assim, a análise dessas variáveis requer 
bastante parcimônia, pois eventuais diferenças nos 
registros não necessariamente envolvem erros.

Ao analisar a posição na ocupação, se formal ou in-
formal, a pesquisa de qualidade do Cadastro Único 
registrou que 27,8% dos que declararam que traba-

lharam na semana anterior estavam em trabalho for-
mal. No Cadastro Único esse percentual era 28,4% 
(Gráfico 3). O teste de diferença de médias para as 
amostras pareadas mostra que não há diferença es-
tatisticamente significativa entre as duas amostras 
(p-valor = 0.5668).

Gráfico 3 – Posição na Ocupação

Fonte: Pesquisa de Avaliação de Qualidade do Cadastro Único/MDS/Datamétrica
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Quanto à quantidade de meses trabalhados nos úl-
timos doze meses, também não há diferença signi-
ficativa entre os valores encontrados na pesquisa 
e no Cadastro Único. A pesquisa apresentou média 
de 8,9 meses trabalhados e o Cadastro Único, mé-
dia de 9,1.

Com relação às variáveis de dinâmica familiar, tais 
como quantidade de pessoas e existência de cônju-
ge, há maior grau de aderência entre as respostas da 
pesquisa e a informação do Cadastro Único (Gráficos 
4 e 5). A pesquisa encontrou média de 3,9 pessoas por 
domicílio, contra as 3,8 declaradas no Cadastro Único.

Gráfico 4 – Quantidade de pessoas no domicílio

Fonte: Pesquisa de Avaliação de Qualidade do Cadastro Único/MDS/Datamétrica

No que diz respeito à declaração da existência de cônju-
ge, a pesquisa de qualidade registrou que 43% das pes-
soas de referência  9  entrevistadas declararam que pos-
suíam cônjuge. No Cadastro Único esse percentual era 
43,3%. O teste de diferença de médias para as amostras 
pareadas mostra que não há diferença estatisticamente 
significativa entre as duas amostras (p-valor=0.7974).

Gráfico 5 – Quantidade de pessoas de refe-
rência que possuem cônjuge

Fonte: Pesquisa de Avaliação de Qualidade do Cadastro Único/MDS/Datamétrica.

Nesta seção apresentamos algumas das principais 
variáveis do Cadastro Único.  10 

Conhecimento da população inscrita sobre 
o processo de cadastramento e de concessão 
do Programa Bolsa Família

A pesquisa contemplou também perguntas referentes 
ao conhecimento sobre o Cadastro Único e o Bolsa 
Família, à experiência com o cadastramento e rece-
bimento do benefício, bem como às percepções em 
relação à condição socioeconômica. Esta seção apre-
senta uma análise descritiva dos dados obtidos a par-
tir das principais perguntas deste bloco.

Com relação ao grau de conhecimento das famílias so-
bre o próprio Cadastro Único, o processo de cadastra-
mento e o acesso a benefícios, observou-se que 58,4% 
das famílias responderam de maneira positiva quando 
perguntadas se conheciam ou se tinham ouvido falar do 
Cadastro Único. Já quando a pergunta associa o Cadas-
tro Único a programas sociais específicos (PBF, Prona-
tec etc.), o conhecimento chegou a 63,2% entre os que 
tinham afirmado não conhecer em primeiro momento; 
esse percentual foi menor no Norte (38,4% afirmaram 
conhecer). No total, 85% das famílias afirmaram conhe-
cer o Cadastro Único (somando as duas questões).
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9. Pessoa responsável pela Unidade Familiar (RF), que declara as infor-
mações registradas no Cadastro Único

10. https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/lista-s.php?e=1&s-
tk=ano&sl=1&i=2017#1606146295321141917
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Quando questionadas sobre a renda máxima permiti-
da para se cadastrar no Cadastro Único, apenas 21,3% 
das famílias que afirmaram conhecer o Cadastro Úni-
co identificaram tal renda. Os entrevistados que co-
nheciam a renda máxima para cadastramento foram 
solicitados a indica-la. Destes, 54% afirmaram que a 
renda familiar deve ser entre ½ e 1 salário mínimo.  11 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) foi 
indicado por 62,3% dos entrevistados que conhecem o 
Cadastro Único como o local onde deve ser feito o cadas-
tramento. Na região Sul, 90,7% das famílias o indicaram, 
por outro lado, no Nordeste, apenas 47,2% dos entrevis-
tados apontaram o CRAS. O segundo local mais indicado 
para cadastramento é o “Posto de atendimento da prefei-
tura”, indicado por 25,8% do total de entrevistados.

Em relação ao conhecimento sobre os programas e 
benefícios sociais que podem ser acessados após a 
inclusão no Cadastro Único, o mais citado foi o Bolsa 
Família (88,8%). Entre as grandes regiões, o PBF foi 
mais indicado na região Sul (95,2% dos entrevistados) 
e a região onde menos se citou o PBF foi a Centro-Oes-
te (83,4% dos entrevistados). Depois do PBF, a Tarifa 
Social de Energia Elétrica e o Programa Minha Casa 
Minha Vida foram os mais mencionados.

De maneira geral, a maioria dos entrevistados indicou 
que teve facilidade em responder às perguntas do Ca-
dastro Único (87,5%). Esse percentual foi maior na re-
gião Norte, onde 90,4% dos entrevistados tiveram faci-
lidade em responder às perguntas, e a região Sudeste 
foi a que apresentou menor incidência: 85,9%.

Sobre as percepções durante o cadastramento, apenas 
3,4% das pessoas de referência indicaram ter recebido 
tratamento preconceituoso na entrevista, percepções 
ligeiramente maiores nas regiões Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste, com 5,5%, 5,4% e 4,9%, respectivamente. En-
tre as principais razões apontadas para o recebimento 
de tratamento preconceituoso, destacaram-se a clas-
se social (36,9%) e a falta de dinheiro (31,8%).

Por último, a pesquisa também procurou captar senti-
mentos das famílias em relação à situação financeira. 
Os dados mostram que 16,7% dos entrevistados afir-
mam sentir-se “excluídos da sociedade muitas vezes/
sempre”. Na frequência de respostas na categoria 
muitas vezes/sempre também se observa que 13,5% 
dos entrevistados sentem-se “envergonhados”; 12,3% 
“humilhados”; 13,9% “injustiçados”; 16,2% “menos va-
lorizados”; e 21,5% possuem a sensação de estarem 
“conseguindo menos coisas na vida do que outros”.

Há diversos dados apresentados nesta seção que me-
recem ser investigados com mais profundidade, des-
de a facilidade em responder às perguntas do formu-
lário do Cadastro Único até as sensações referentes 
a preconceito e situação financeira. Os microdados 
publicados nesta pesquisa certamente poderão auxi-

liar estudos futuros, sem prejuízo de detalhamento em 
novas coletas de dados.

Considerações Finais
A quantidade de pessoas que associam o cadastra-
mento aos Centros de Referência de Assistência So-
cial (CRAS) – mais de 62% – reforça a percepção da 
simbiose entre o Cadastro Único e o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) tanto para os gestores das 
políticas sociais como para beneficiários. Nos últimos 
anos, essa relação tem se fortalecido: a rede de prote-
ção da assistência social é uma parceira fundamental 
para o êxito das ações do Cadastro Único.

A pesquisa desmistifica algumas críticas quanto à im-
precisão do Cadastro Único em refletir a realidade das 
famílias de baixa renda. Variáveis referentes à nature-
za da ocupação, existência de cônjuge e quantidade 
de meses trabalhados não apresentaram diferenças 
significativas. Outras variáveis muitas vezes questio-
nadas, como as referentes à renda e despesa, apre-
sentaram diferenças menores do que se supunha.

Parte da explicação para as diferenças médias entre a 
pesquisa e o Cadastro Único se deve à própria nature-
za da variável analisada, que depende de fatores sazo-
nais, conjunturais e, portanto, passíveis de volatilida-
de, além da defasagem temporal entre os dados, pois 
as entrevistas foram realizadas em tempos diferentes. 
Assim, diferenças entre o Cadastro Único e a pesquisa 
não necessariamente podem ser consideradas proble-
mas na qualidade das informações.

Por mais que sejam empreendidos esforços no senti-
do de manter precisas as informações, a realidade das 
famílias de baixa renda, que são sujeitas aos mais va-
riados choques, e a própria natureza das variáveis co-
letadas pelo Cadastro Único (despesa, renda, trabalho 
etc.) dificultam a ocorrência de perfeita concordância 
dos dados. Por isso, é fundamental incentivar ações 
por parte dos gestores do Cadastro Único em todas as 
esferas (municipal, estadual e federal), com o objetivo 
de manter as informações sempre atualizadas.

O Cadastro Único demanda trabalho contínuo de aper-
feiçoamento dos processos de coleta, atualização, 
acompanhamento e monitoramento das informações 
coletadas. Com a publicação dos resultados desta 
pesquisa e respectivos microdados, será possível de-
senvolver ações para fortalecer ainda mais o Cadastro 
Único como principal instrumento de identificação e 
caracterização das famílias brasileiras de baixa renda.

11. De acordo com os critérios do Cadastro Único, podem ser cadastra-
das famílias com até ½ salário mínimo mensal por pessoa, ou três salá-
rios mínimos mensais por família; ou renda superior se o cadastramento 
estiver vinculado à seleção ou acompanhamento de programas sociais.
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Resumo
O artigo trata do MedioTec, iniciativa no âmbito do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) voltada aos alunos do ensino 
médio da rede pública para ampliar a oferta de vagas 
gratuitas em cursos técnicos. Este estudo apresen-
ta os resultados da pesquisa sobre as impressões 
dos alunos e coordenadores de escolas técnicas no 
Distrito Federal. São delineadas algumas caracterís-
ticas do público e da estrutura do programa, de for-
ma a fornecer subsídios para avaliação de impacto 
dessa ação, bem como apontar oportunidades de 
melhoria neste processo de implantação.

Cursos técnicos do 
MedioTec: perfil e 
impressões dos alunos 
no Distrito Federal

Acesse os microdados dessa pesquisa 
em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/mi
crodado_207.zip
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Introdução
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec) foi criado por meio da Lei nº 
12.513/2011 com o objetivo de expandir a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica. Cinco 
iniciativas integram as ações do Pronatec: expansão 
da rede federal de educação profissional, científica e 
tecnológica; Programa Brasil Profissionalizado; Rede 
e-Tec Brasil; acordo de gratuidade com os serviços 
nacionais de aprendizagem; e Bolsa-Formação  1 . Das 
ações mencionadas, para os objetivos deste estudo, 
será detalhada a ação da Bolsa-Formação.

Por meio da Bolsa-Formação são ofertados cursos 
técnicos, cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional utilizando estruturas já exis-
tentes nas redes de educação profissional e tecnoló-
gica. A iniciativa oferta cursos técnicos para estudan-
tes matriculados no ensino médio (cursos técnicos 
concomitantes), para quem concluiu o ensino médio 
(cursos técnicos subsequentes), para estudantes da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, ainda, cursos 
de qualificação profissional.

Em 2015, o Ministério da Educação (MEC) publicou a Por-
taria nº 817, que estabelece normas para a execução da 
Bolsa-Formação e prevê duas modalidades de cursos:

a. Bolsa-Formação Estudante: cursos técnicos 
concomitantes para estudantes em idade 
própria; cursos técnicos da forma concomi-
tante ou integrada para alunos da EJA; cursos 
técnicos na forma subsequente, para estudan-
tes que concluíram o ensino médio; e cursos 
de formação de professores em nível médio 
na modalidade normal.

b. Bolsa-Formação Trabalhador: cursos de For-
mação Inicial e Continuada ou de qualificação 
profissional, denominados de cursos FIC.

A mesma portaria definiu como público prioritário da 
Bolsa-Formação os estudantes do ensino médio da 
rede pública, inclusive da EJA; os trabalhadores e os 
beneficiários de programas federais de transferência 
de renda, tais como o Bolsa Família. Nesse contexto 
foi criado o MedioTec, iniciativa que busca ampliar a 
oferta de vagas gratuitas em cursos técnicos para alu-
nos de escolas públicas.

A primeira seção deste artigo irá fazer breve apresen-
tação sobre o MedioTec, seus objetivos, desenho e 
formas de acesso; na segunda e terceira seções trata-
remos da metodologia utilizada na primeira avaliação 
realizada sobre a implementação deste programa na 
rede pública de ensino do Distrito Federal; a quarta se-
ção traz os resultados da pesquisa realizada; na quin-
ta são apresentadas as lições percebidas do ponto de 
vista dos alunos beneficiários e dos coordenadores de 

ensino, no decorrer da avaliação realizada; já a última 
seção traz considerações finais sobre os principais as-
pectos abordados no texto e destaca a importância do 
acompanhamento desta ação por meio de avaliações 
continuadas e de maior abrangência sobre o tema.

O MedioTec
O MedioTec é uma iniciativa do MEC que busca forta-
lecer a educação profissional técnica de nível médio 
articulada com as redes públicas de educação e com 
o setor produtivo, de modo que os alunos cursem o 
ensino técnico no contraturno do ensino regular.

Conforme a Portaria nº 817/2015, o MedioTec enqua-
dra-se na modalidade de Bolsa-Formação Estudante, 
em que estão incluídos os cursos técnicos concomi-
tantes para estudantes em idade própria. A portaria 
define como público prioritário da Bolsa-Formação os 
estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive 
da EJA, assim como os trabalhadores e beneficiários 
dos programas federais de transferência de renda.

A Bolsa-Formação prevê o custeio das despesas relacio-
nadas ao curso por estudante, incluindo os insumos ne-
cessários para a participação, no caso de cursos oferta-
dos pelas instituições públicas e pelos Serviços Nacionais 
de Aprendizagem (SNA). Também inclui o pagamento de 
mensalidades em cursos técnicos ofertados por institui-
ções privadas e eventual assistência estudantil.

De acordo com o MEC, a oferta dos cursos teve como 
base o mapeamento da empregabilidade em lon-
go prazo. As opções de formação são amplas e, em 
muitos casos, levam em consideração característi-
cas locais. Entre os cursos técnicos ofertados estão: 
eletrônica, logística, segurança do trabalho, química, 
finanças, rede de computadores, açúcar e álcool, agri-
cultura, agronegócio, guia de turismo, meio ambiente, 
jogos virtuais, cenografia, dança e teatro.

Os cursos do MedioTec são feitos de maneira conco-
mitante ao ensino médio regular. Isto é, o estudante 
tem duas matrículas, sendo uma do ensino médio e 
outra do ensino técnico e, ao final, dois certificados 
de conclusão. Além disso, o aluno pode ter até duas 
certificações intermediárias caso desista do curso, 
possibilitando que tenha pelo menos algum documen-
to que lhe dê a oportunidade de entrar no mercado de 
trabalho mais especializado. Esses dois aspectos são 
alguns dos diferenciais do MedioTec em relação ao 
Ensino Médio Técnico comum.

Para se inscrever no MedioTec, o interessado deve se 
dirigir à diretoria da escola onde cursa o ensino médio 

1. Para mais informações sobre as iniciativas do Pronatec, acesse: 
http://portal.mec.gov.br/pronatec/cursos-pronatec



43

ou à Secretaria Estadual de Educação, que é responsá-
vel pela seleção e pelo cadastro do aluno. O processo 
seletivo é gratuito.

Há processo de pré-seleção dos candidatos pelas 
Secretarias de Educação, que inserem a pré-matrícu-
la diretamente no Sistema Nacional de Informações 
da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), que 
emite uma carta de encaminhamento, direcionando o 
aluno para confirmar a matrícula na unidade de ensino 
ofertante do curso técnico. Em 2017, o processo foi 
iniciado em 13 de julho e se estendeu a 14 de agosto, 
com mais de 107 mil vagas em todo o país.

O MedioTec é executado em parceria com a Rede Fe-
deral de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(RFEPCT) e as Redes Públicas Estaduais e Distrital de Edu-
cação (RPEDE), além das instituições privadas de ensino 
técnico de nível médio. Essas instituições são chamadas 
de parceiras ofertantes, e os Ministérios e as Secretarias 
Estaduais de Educação, como parceiros demandantes.

Há dois tipos de parceiros demandantes que atuam no 
MedioTec: o demandante de vagas e o demandante de 
públicos. Os demandantes de vagas atuam no fomen-
to a parcerias que garantam a absorção dos egressos 
e também dos estudantes durante o período do curso, 
bem como na viabilização de estágios, contratos de 
aprendizagem ou outras formas de motivação e perma-
nência do estudante no curso. São eles: o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o Minis-
tério do Turismo (MTur), o Ministério da Cultura (MinC), 
o Ministério da Ciência, Tecnologias, Inovações e Comu-
nicações (MCTIC), o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) e o Ministério da Saúde (MS).

Os demandantes de públicos são as Redes Públicas Es-
taduais e Distrital de Educação (RPEDE) e o Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS). O MDS realizou recorte 
de público, levando em conta critérios de vulnerabilidade 
social definidos no documento de referência de execução, 
e enviou ao MEC, cujo papel foi articular com as RPEDE a 
seleção do público incluso nesse mapeamento  2 .

Em 2017, foram oferecidas em todo o Brasil 107.465 
vagas em 131 cursos técnicos gratuitos para estudan-
tes da rede pública  3 . Os cursos técnicos foram reali-
zados em instituições públicas e privadas. Na maioria 
dos casos, a instituição em que o estudante cursa o 
ensino técnico difere da escola onde está matriculado 
no Ensino Médio regular. Assim, há previsão de paga-
mento de um auxílio-estudantil para custear despesas 
de transporte e alimentação desse jovem.

O MEC estabeleceu, em parceria com o MDS, acesso prio-
ritário das vagas dos cursos técnicos aos públicos mais 
vulneráveis, preferencialmente de 15 a 19 anos, beneficiá-
rios do Programa Bolsa Família (65% a 75% das vagas), 
além de 10% a 20% de vagas para o público atendido pela 
Assistência Social. O restante das vagas dos cursos pode-

rá ser preenchido por alunos que sigam critérios estabele-
cidos por cada Secretaria Estadual de Educação.

Uma primeira avaliação  
sobre o MedioTec
Devido ao fato de o MedioTec adotar como enfoque 
prioritário o público vinculado ao Programa Bolsa Famí-
lia e à Assistência Social, coube ao MDS investigar em 
que medida esse público estava interessado e frequen-
tando cursos técnicos. Assim, no segundo semestre de 
2017, os Departamentos de Avaliação e de Monitora-
mento da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informa-
ção (SAGI) do MDS desenvolveram pesquisa explorató-
ria em seis escolas técnicas do Distrito Federal, com o 
objetivo de colher as primeiras impressões de alunos, 
diretores e coordenadores a respeito desta ação. Os 
achados da pesquisa poderão servir como subsídio 
a estudos posteriores, haja vista que, por tratar-se de 
amostra não representativa, não poderá ser generaliza-
da. Assim, a pesquisa irá contribuir para formulação de 
hipóteses para estudos futuros, de maior abrangência.

Em função da ação investigada ser muito recente  4 , 
optou-se por uma metodologia qualitativa e explora-
tória, por meio de um roteiro de entrevista semiestru-
turado com os diretores e coordenadores das escolas, 
bem como um questionário respondido pelos próprios 
alunos. Ambos os instrumentos mesclaram pergun-
tas do tipo “enquete” com questões dissertativas. 
Os questionários foram aplicados por servidores da 
SAGI/MDS, durante o período de 28 de agosto a 4 de 
setembro de 2017, procurando abranger os três turnos 
de cursos oferecidos: matutino, vespertino e noturno.

A partir de uma lista de 23 cursos fornecida pela Secreta-
ria de Educação do Distrito Federal (ver Anexo 1), foram 
escolhidos nove cursos, distribuídos em quatro eixos te-
máticos  5 , cuja confirmação das matrículas ocorreu aci-
ma de 50% do número de vagas oferecidas (Quadro 1).

2. Somente atuam como parceiros demandantes os Ministérios que 
possuem Acordo de Cooperação Técnica com o MEC para o Pronatec e 
as Secretarias de Estado e Distrital de Educação que firmaram o Termo 
de Compromisso em Adesão ao Pronatec.

3. Para mais informações, acesse: http://portal.mec.gov.br/busca-ge-
ral/209-noticias/564834057/50931-MedioTec

4. Os primeiros cursos nesse formato foram implementados no início do 
segundo semestre de 2017, concomitantemente à execução da pesquisa.

5. Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de 2016, http://por-
tal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=-
41271-cnct-3-edicao-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192 
(Acesso em 08/09/2017), os cursos oferecidos no DF cobriram os eixos: 
a) Informação e Comunicação; b) Ambiente e Saúde; c) Segurança; d) 
Produção Cultural e Design; e) Controle e Processos Industriais.
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Quadro 1 – Lista de cursos e unidades escolares pesquisados

Eixo Temático no CNCT1
Curso oferecido  

no Distrito Federal
Local  

 oferecido
Turno

Nº vagas /  
Nº confirmações2

Questionários 
aplicados

Informação e Comunicação

Técnico em Manutenção e 
Suporte de Informática

Gama Noturno 30/ 30 10

Técnico em Informática Planaltina Vespertino 30 /30 10

Ambiente e Saúde

Técnico em Análises Clínicas Planaltina Matutino 40 / 40 10

Técnico em Enfermagem 

Guará Noturno 40 / 40 10

Guará Vespertino 40 / 40 9

Brazlândia Noturno 40 / 40 10

Produção Cultural e Design

Técnico em Produção de 
Moda

Guará Vespertino 40/ 24 16

Técnico em Teatro
Plano 
Piloto

Vespertino 30 / 18 10

Controle e  
Processos Industriais

Técnico em Eletroeletrônica Taguatinga Vespertino 40/ 24 10

Total 95

1) Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

2) Posição de confirmações em 14 ago. 2017, segundo a Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no DF”. SAGI/MDS, 2018.

Haja vista o caráter experimental da pesquisa, ape-
nas dez alunos de cada turma/curso responderam ao 
questionário  6 . Para escolher os alunos respondentes, 
foi realizado sorteio pelo número de chamada. Uma 
vez sorteado, o aluno afirmou se gostaria de participar 
da pesquisa, nos casos de negativa, foram sorteados 
novos números, até completar-se os dez voluntários 
respondentes. Excepcionalmente, em duas unidades 
(Guará e Planaltina) foram selecionados para a pes-
quisa os primeiros dez alunos que terminaram uma 
tarefa do curso e concordaram em responder.

O questionário aplicado era desidentificado, permitindo 
que os estudantes pudessem expressar suas opiniões 
com sinceridade, inclusive quanto ao que buscavam 
em suas vidas e o porquê de terem escolhido fazer um 
curso técnico ou mesmo aquele curso em particular.

A amostra final da pesquisa contém 95 questionários 
respondidos pelos alunos e seis roteiros de entrevistas 
com os diretores e coordenadores das instituições de 
ensino técnico nas quais os cursos estão sendo ofer-
tados. A pesquisa contemplou apenas cursos técnicos 
presenciais e realizados em instituições públicas de en-
sino  7 . As entrevistas com os diretores e coordenadores 
das escolas duraram cerca de uma hora, enquanto os 
questionários respondidos pelos alunos, em média, dez 
minutos. Anexos ao texto estão estes dois instrumentos.

Inicialmente foi feito contato telefônico com todos os 
responsáveis pelos cursos nas instituições de ensino 

técnico, apresentando a pesquisa e solicitando apoio 
nos dias das visitas previamente agendadas. Adicional-
mente, os responsáveis pelos cursos nas instituições 
receberam por mensagem eletrônica o projeto de pes-
quisa e o questionário a ser aplicado aos alunos, permi-
tindo que tomassem conhecimento das questões que 
seriam abordadas. Nos dias agendados, a equipe entre-
vistou primeiramente os responsáveis pela instituição 
de ensino (diretores, vice-diretores), coordenadores pe-
dagógicos ou responsáveis pelos cursos do MedioTec, 
para posteriormente aplicar o questionário aos alunos. 
Nas salas de aula, a equipe de pesquisadores foi apre-
sentada aos professores, e explicou aos discentes os 

6. Com exceção apenas ao primeiro dia de pesquisa, no Centro de 
Educação Profissional Articulado Professora Teresa Ondina Maltese – 
CEPAG, no Guará. Houve paralisação de motoristas de ônibus no dia em 
que a equipe de pesquisa esteve na escola, portanto os questionários 
foram respondidos por todos os alunos presentes à sala de aula. Foram 
aplicados 16 questionários no curso de Técnico em Produção de Moda, 
no turno Vespertino; 9 no Curso Técnico em Enfermagem, também Ves-
pertino e; 10 no Curso Técnico em Enfermagem, no turno Noturno.

7. As instituições participantes foram: Centro de Ensino Médio Integra-
do do Gama; Centro de Educação Profissional/Escola Técnica de Saúde 
de Planaltina; Centro de Educação Profissional Articulado Professora 
Teresa Ondina Maltese, no Guará; Centro de Ensino Médio nº 1 em 
Brazlândia; Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, em Brasília, que ofe-
rece cursos técnicos no âmbito do Projeto Talentos CESAS; e a Escola 
Técnica de Brasília, em Taguatinga.
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objetivos da pesquisa, realizaram o sorteio de respon-
dentes e distribuíram questionários.

Contextualização do MedioTec no 
Distrito Federal
Das seis escolas técnicas pesquisadas, três tiveram co-
nhecimento do MedioTec por comunicado formal da Se-
cretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e as 
outras três já sabiam da existência da ação, pelo fato de 
já terem oferecido cursos técnicos por meio do Pronatec, 
especialmente os cursos FIC  8 . A única escola que ainda 
não havia promovido cursos do Pronatec era o Centro de 
Educação Profissional Articulado do Guará (CEPAG).

A Escola Técnica de Brasília, em Taguatinga, iniciou 
em 2009 a oferta de cursos pelo e-Tec e, em 2014, 
com os cursos do Pronatec. O Centro de Ensino Médio 
Integrado (CEMI), do Gama, e o Centro de Educação 
Profissional Escola Técnica de Saúde de Planaltina 
(CEP/ETSP) começaram a oferecer cursos do Prona-
tec em 2014. Em 2015, foi a vez da Faculdade de Tea-
tro Dulcina de Moraes, e em 2016 do Centro de Ensino 
Médio nº 1 (CEM), de Brazlândia.

Assistência Estudantil e Acompanhamento 
Psicossocial e Pedagógico

De acordo com a legislação do MedioTec, a assistência 
estudantil deverá ser prestada pela instituição de ensino 
ofertante do curso técnico, como mecanismo de preve-
nir a evasão, auxiliando o estudante a permanecer na es-
cola no contraturno do ensino regular. A assistência es-
tudantil poderá ser prestada na forma da concessão de 
passe livre para transporte público e no fornecimento de 
alimentação, diretamente ao estudante, ou em dinheiro.

De acordo com o Documento de Referência sobre o Me-
diotec, na opção de prestação de assistência estudantil 
em dinheiro, considerando o valor repassado a título de 
alimentação por aluno pelo Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE) – R$ 1,00 para a educação integral 
e, considerando, por analogia, o mesmo valor a ser repas-
sado a título de transporte, estabelece-se, porquanto, o va-
lor mínimo de R$ 2,00 por hora-aula/aluno para os cursos 
presenciais do MedioTec. Isto é, havendo 20 horas/aula 
por semana, se o aluno comparecer integralmente a elas, 
o valor recebido por ele, mensalmente, é de R$ 180,00  9 .

No Distrito Federal (DF), parte das escolas técnicas 
oferece merenda/lanche aos estudantes do MedioTec 
e outra parte aguarda que a Bolsa Formação se efetive 
e os alunos tenham a alimentação custeada pela Ação.

Quanto ao auxílio transporte, as empresas de transporte 
público coletivo emitem o passe livre estudantil median-
te a declaração das escolas de que os alunos estudam 
em determinado horário e frequência por semana. No DF, 
todas as escolas técnicas afirmaram estar empenhadas 

na emissão da declaração, embora algumas tenham 
reclamado da excessiva demora e burocracia para a li-
beração de acessos pelo Transporte Urbano do Distrito 
Federal (DFTrans)  10 . De acordo com os diretores/coorde-
nadores das escolas técnicas, o DFTrans não reconhece 
os cursos técnicos como cursos de ensino médio. Além 
disso, cursos como teatro necessitam de aulas extras 
em dias considerados “não letivos” no calendário esco-
lar regular, o que dificulta o processo.

A demora nos trâmites – oferta de alimentação e li-
beração do acesso ao passe livre estudantil – pode 
comprometer a presença dos alunos nos cursos técni-
cos, uma vez que grande parte precisa desses auxílios 
para não evadir da formação técnica.

Acompanhamento Psicossocial  
e Pedagógico
O MedioTec prevê acompanhamento psicopedagógi-
co dos alunos por parte das instituições ofertantes 
durante e após o curso técnico. Durante o período es-
colar, esse acompanhamento visa estimular a perma-
nência e o êxito do aluno na formação técnica, com 
atenção prioritária às necessidades individuais, aos 
conflitos de idade e às condições socioeconômicas 
que podem contribuir para a evasão escolar.

Desse modo, as instituições ofertantes dos cursos técni-
cos devem oferecer acompanhamento e suporte peda-
gógico diferenciado, como apoio aos estudos individuais 
e coletivos. A escola ofertante poderá inserir em seu qua-
dro técnico um psicólogo e um pedagogo, neuropsicope-
dagogo ou psicopedagogo para atendimento do público 
específico, por meio de concurso público ou pagamen-
to de bolsas, conforme legislação do Bolsa-Formação. 
Para os jovens selecionados pela Assistência Social, o 
acompanhamento poderá ser realizado pelas equipes do 
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo 
do Trabalho (Acessuas Trabalho)  11 .

8. A carga horária desse tipo de curso é de, no mínimo, 160 horas.

9. Documento de Referência MedioTec. Disponível em http://portal.mec.
gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=64881-do-
cumento-de-referencia-mediotec-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Ite-
mid=30192

10. Autarquia responsável pelo transporte público no Distrito Federal.

11. O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Aces-
suas Trabalho) busca a autonomia das famílias usuárias da política de 
assistência social, por meio da integração ao mundo do trabalho. Do-
cumento de Referência MedioTec. Disponivel em http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=64881-docu-
mento-de-referencia-mediotec-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Ite-
mid=30192
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O acompanhamento dos egressos é responsabilidade 
compartilhada entre as instituições ofertantes, as se-
cretarias estaduais e distrital de educação e o parceiro 
demandante de público – nesse caso, o MDS. Busca 
averiguar em que medida os estudos colaboraram 
para o sucesso dos jovens no mercado de trabalho. O 
acompanhamento dos egressos deve ser realizado no 
prazo de 12 meses.

No DF apenas duas escolas técnicas afirmaram já ter 
profissionais designados para o acompanhamento 
psicossocial e pedagógico; uma delas nem sabia que 
esse acompanhamento era necessário; as demais ins-
tituições não incluíram acompanhamento psicopeda-
gógico em suas atividades rotineiras. Observa-se certo 
desconhecimento quanto à necessidade e responsabi-
lidade das escolas técnicas em realizar essa atividade, 
por acreditarem que esses profissionais sejam contra-
tados pela Secretaria de Estado da Educação (SEE/DF).

Resultados da pesquisa
Esta seção apresenta os principais resultados da pes-
quisa realizada sobre as primeiras impressões e ex-
pectativas dos alunos com relação ao MedioTec.

Caracterização dos Alunos

Haja vista a amostra ser pequena (95 respondentes), 
os dados serão apresentados em números absolutos. 
Como visto no Gráfico 1, mais da metade dos alunos 
que participou da pesquisa são do sexo feminino (58).

Gráfico 1 – Distribuição dos alunos por sexo

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

A idade dos estudantes variou de 15 a 22 anos, a 
maioria (89) se encontra na faixa etária dos 16 a 18 
anos, sobressaindo jovens com idade de 17 anos (40) 
(Tabela 1). A faixa etária prioritária do MedioTec é de 
15 a 19 anos, assim, o público que participou da pes-
quisa corresponde ao perfil esperado para a ação.

Tabela 1 – Idade dos alunos
Idade Frequência %

15 1 1,1

16 24 25,3

17 40 42,1

18 25 26,3

19 4 4,2

22 1 1,1

Total 95 100,0

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Os estudantes que responderam ao questionário resi-
dem em diferentes Regiões Administrativas do Distrito 
Federal e cidades do entorno (Tabela 2).

Tabela 2 – Local de Residência dos alunos
Região Administrativa Quantidade de Alunos

Águas Claras 3

Brasília 1

Brazlândia 11

Ceilândia 2

Gama 10

Guará (I e II) 6

Novo Gama (Lago Azul) (GO) 1

Núcleo Bandeirante 1

Planaltina 19

Samambaia (norte e sul) 4

Santa Maria 3

São Sebastião 1

Sobradinho (I e II) 3

Taguatinga (I e II E Colônia Agrícola) 3

Valparaíso (GO) 1

Vicente Pires 1

Sem Informação 25

Total 95

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Vale ressaltar que do total de entrevistados (95), ape-
nas 70 responderam a essa questão, visto que nos 
dois cursos vespertinos da escola técnica do Guará 
a pergunta sobre o local de residência não existia no 
questionário. Assim, dos que responderam à ques-
tão, apenas 39 alunos estudam na mesma Região 
Administrativa em que residem, especialmente aque-
les que frequentam os cursos situados em Brazlân-
dia, Gama e Planaltina, as três regiões mais distantes 
do centro do DF, ao considerarmos a Região Adminis-
trativa 1 – Brasília. 

NÃO INFORMADO; 1

MASCULINO; 36

FEMININO; 58



47

Na Escola Técnica de Taguatinga, dos 10 alunos que 
responderam ao questionário, apenas dois residiam 
na área urbana de Taguatinga, e outro na Colônia Agrí-
cola de Taguatinga. Os demais residiam em outras 
regiões, tais como Águas Claras, Brazlândia, Núcleo 
Bandeirante e Santa Maria (um aluno em cada cida-
de), e Samambaia (com três alunos). No caso do cur-
so de Teatro no plano piloto, também houve dispersão 
na distribuição da residência dos alunos, mas quatro 
moravam no Gama e dois em Sobradinho. Samambaia 
Norte, São Sebastião e Guará II tinham um aluno resi-
dente em cada uma dessas cidades  12 . 

Isso significa que quase a metade dos alunos tem que 
se deslocar de sua Região Administrativa para ir à es-
cola técnica pretendida. Outro aspecto que também 
pode ser analisado é que apenas quatro estudantes 
residem nas Regiões Administrativas de Brasília (Pla-
no Piloto) e de Águas Claras, as que concentram a po-
pulação mais abastada do DF. Assim, a grande maioria 
dos pesquisados reside nas Regiões Administrativas 
menos favorecidas, não somente do DF, mas da região 
do entorno, abrangendo municípios de Goiás.

Sobre o ano do ensino médio regular, mais da metade 
dos alunos respondentes (50) está no 2º ano. Há 8 
cursando o 1º ano e 36 o 3º ano do ensino médio. Ape-
nas 1 aluno não informou o ano de estudo (Gráfico 2).

De acordo com o Documento de Referência sobre o 
MedioTec, por se tratar de formação técnica, cuja exe-
cução pode variar de 1,5 a 2 anos, sugere-se que as 
vagas dos cursos técnicos concomitantes sejam des-
tinadas, preferencialmente, aos alunos que tenham 
concluído o primeiro ano do ensino médio, de maneira 
que a formação técnica termine junto com o ensino 
regular. Observa-se que mais da metade dos alunos 
entrou no MedioTec quando estava cursando o ano 
sugerido pelo programa.

Gráfico 2 – Distribuição dos alunos por ano 
do ensino médio regular

8

1º ANO 2º ANO 3º ANO SEM INFORMAÇÃO

50

36

1

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Com respeito à relação idade/ano do ensino médio, 
vê-se no Gráfico 3 que há predominância de 17 anos 
de idade no 3º ano (23), o que corresponde ao ideal 

idade/série pensado para essa fase da educação. En-
tretanto, observa-se também quantitativo grande de 
alunos no 2º ano do ensino médio com 17 ou 18 anos, 
respectivamente, 16 e 15 respondentes, o que pode 
indicar leve distorção/defasagem escolar, ao se tratar, 
especialmente dos alunos de 18 anos. Por outro lado, 
há indícios de alunos adiantados para a idade, como 
no caso de um aluno de 15 anos que cursa o 2º ano e 
de outro, com 16, cursando o 3º ano do ensino médio 
(ver Gráfico 3).

Gráfico 3 – Relação idade/série  
dos alunos pesquisados

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Do total de alunos respondentes (95), apenas 15 de-
clararam ser beneficiários do Programa Bolsa Família, 
um dos públicos prioritários do MedioTec. Desse total, 
10 são do sexo masculino e 5 do feminino. Mais de 70 
alunos afirmaram não ser beneficiários do Bolsa Fa-
mília e 6 deixaram a questão em branco (Gráfico 4). 
Esse dado é um indicativo de que o público prioritário 
dessa ação pode estar com dificuldades em acessar 
essa ação ou mesmo sem interesse nesse tipo de for-
mação. Vale lembrar que de 65% a 75% das vagas dos 
cursos eram destinadas prioritariamente para esse 
público e foram preenchidas pouco mais de 15% das 
vagas dessa forma. Pode-se aventar também a pos-
sibilidade de os alunos omitirem a participação no 
Programa na pesquisa. Estudos futuros podem escla-
recer melhor esses pontos.
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12. Convém lembrar que o campo “local de residência” do questionário 
aplicado aos alunos do MedioTec foi acrescentado ao instrumento de 
pesquisa posteriormente à primeira visita de campo, realizada no CEPAG. 
Os alunos responderam o local de moradia no campo local de ensino 
técnico, alertando os pesquisadores quanto à origem residencial desses 
jovens, importante para algumas análises. Assim, 25 declarações estudan-
tis foram caracterizadas como “sem informação”, uma vez que o campo 
“local de moradia” ainda não existia quando da visita à primeira escola 
técnica CEPAG.
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Gráfico 4 – Beneficiário ou não do Programa 
Bolsa Família

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Dos 15 alunos beneficiários do Bolsa Família, 7 cur-
sam o 2º ano do ensino médio, 7 o 3º ano, e apenas 1 
cursa o 1º ano do ensino médio (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Distribuição dos alunos beneficiá-
rios do PBF por ano do Ensino Médio

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Sobre o turno frequentado, do total de respondentes 
(95), 73 alunos indicaram cursar o ensino médio re-
gular no período matutino, 16 no turno vespertino, e 5 
estudantes frequentam o período noturno. Ao obser-
var o Gráfico 6, percebe-se que é mais comum a com-
binação de ensino médio pela manhã e ensino técnico 
à tarde. É preciso frisar que essa quantidade de alunos 
no turno vespertino do ensino técnico é um viés de 
nossa amostra, visto que havia 55 alunos cursando 
nesse período, enquanto que no noturno eram 30 e no 
matutino apenas 10.

Tabela 3 – Quantidade de alunos por turnos 
do ensino médio regular e do ensino técnico 

Turnos

Quantidade de alunos  
por turno do curso técnico

Matutino Vespertino Noturno Total

Quanti-
dade de 
alunos 
por turno 
ensino 
médio 
regular

Matutino 0 51 22 73

Vespertino 8 0 8 16

Noturno 2 3 0 5

Não  
informado

0 1 0 1

Total 10 55 30 95

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Foi perguntado aos alunos se eles moravam ou não 
com seus responsáveis, a relação de parentesco com 
eles e qual o grau de escolaridade, a fim de elaborar 
hipóteses sobre aumento no grau de escolaridade da 
família. Do total de respondentes (95), 91 assinalaram 
residir com o responsável familiar; 3 alunos não res-
ponderam e apenas 1 sinalizou não residir com o res-
ponsável (Gráfico 6).

Gráfico 6 – Alunos que residem ou não com 
os responsáveis familiares

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Foi solicitado aos respondentes que registrassem a re-
lação de parentesco de dois responsáveis familiares e 
seus respectivos graus de escolaridade. Foi feita a extra-
ção dos dados relativos ao primeiro e ao segundo res-
ponsáveis familiares assinalados pelos alunos e, após 
isso, foram somadas as ocorrências relativas a cada 
um, por exemplo, a mãe, indicada como primeira e se-
gunda responsável familiar. Assim, obtivemos a Tabela 
4, na qual é possível verificar que nem todos indicaram 
dois responsáveis, visto que, se cada um dos 95 alunos 
o fizesse, haveria no total 190 responsáveis. Além disso, 
uma aluna indicou como responsável o próprio marido.

De qualquer forma, interessa observar que a mãe é a 
mais presente como responsável familiar para os alunos 
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pesquisados, havendo 4 sem nenhuma escolaridade ou 
apenas com alfabetização de adultos, 21 delas com en-
sino fundamental, 31 com ensino médio e 19 com nível 

superior ou mais. Os pais são indicados como o segun-
do responsável familiar mais recorrente e o nível de es-
colaridade deles é parecido com o das mães.

Tabela 4 – Níveis de escolaridade dos responsáveis familiares dos alunos

Nível de escolaridade do responsável

Responsável 
Familiar

Ensino 
Fundamental

Ensino Médio, 
2º Grau

Superior, Aperfeiçoamento,  
Especializacão, Mestrado, Doutorado

Alfabetização 
para Adultos

Nenhuma Total

Mãe 21 31 19 2 2 75

Pai 14 22 10 2 2 50

Madastra 1 1 0 0 0 2

Padastro 1 4 1 0 0 6

Avó 2 2 1 1 1 7

Avô 1 0 0 0 0 1

Irmã 0 1 2 0 0 3

Irmão 0 2 1 0 0 3

Tia 2 1 3 0 0 6

Tio 0 2 1 1 0 4

Marido 1 0 0 0 0 1

Total 43 66 38 6 5 158

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no DF”. SAGI/MDS, 2018.

Para finalizar a caracterização dos alunos, perguntamos 
se trabalhavam, em qual setor, desde que idade e por quê.

Dos 90 alunos que responderam à questão “Você traba-
lha?”, apenas oito afirmaram estar inseridos no mercado 
de trabalho. Dentre as razões para isso estão: a necessi-
dade de complementar a renda familiar e ter experiência 
profissional; falta de dinheiro; para ter renda própria; e para 
ter mais condições. Os tipos de trabalho mencionados pe-
los alunos foram: estágio (3), gesseiro (1), jovem aprendiz 
(2) e limpeza (1). As idades de inserção no mercado de tra-
balho variaram: 12 anos (1 aluno), 16 anos (2 alunos), 17 
anos (2 alunos), 18 anos (2 alunos). Quatro responderam 
ter carteira assinada. A média de idade dos alunos que 
participaram da pesquisa é 17,8 anos, considerada adoles-
cente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)  13 .

Logística dos alunos e assistência estudantil

A segunda seção do questionário tratava de questões 
relacionadas ao curso técnico, incluindo aspectos 
relacionados à logística e assistência estudantil, por 
exemplo: como o aluno fazia para chegar ao curso téc-
nico; tempo despendido com locomoção; onde fazia 
seus lanches e suas refeições; como custeava essas 
despesas com alimentação e transporte.

Foi perguntado se o local onde faziam o ensino mé-
dio era próximo ao local onde cursavam técnico. Dos 
95 alunos respondentes, 48 afirmaram que era próxi-
mo e 42 indicaram que era distante. Apenas 5 alunos 
responderam que cursavam o ensino médio regular e 
técnico no mesmo lugar (Gráfico 7).

Gráfico 7 – Local onde cursa o Ensino Médio é 
próximo ou não do Ensino Técnico

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.
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13. A Constituição Federal de 1988 proíbe o trabalho a menores de 16 anos, 
ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), aprovado pela Lei nº 9.069/1990, prevê nos artigos 
60 a 69 o direito à aprendizagem. A condição de aprendiz (14 a 24 anos) 
pressupõe que o adolescente esteja frequentando regularmente a escola e 
que tenha bom aproveitamento, que tenha carteira assinada com contrato 
de aprendiz e que, na sua vida de profissional, o aprendizado e o desenvolvi-
mento pessoal e social são mais importantes que o aspecto produtivo. O ECA 
destaca, ainda, as condições em que o trabalho não pode ser realizado pelo 
aprendiz. É vetado o trabalho noturno (entre 22h e 5h), o trabalho perigoso, in-
salubre ou penoso; o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação 
e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; e aquele realizado 
em horários e locais que não permitam a frequência à escola.
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Os alunos mencionaram diferentes meios de transpor-
te para deslocarem-se às aulas do ensino técnico, pois 
essa questão possibilitava mais de uma marcação. 
Os meios de transporte indicados foram: ônibus (63 
alunos), a pé (36), metrô (9), bicicleta (8), outro (carro, 
skate) (5) (Tabela 5).

Tabela 5 – Meios de transporte  
utilizados pelos alunos

Meio de transporte Frequência

A pé 36

Ônibus 63

Metrô 9

Bicicleta 8

Outro 5

Total 121

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Quanto ao tempo médio gasto no deslocamento até 
a instituição de ensino, dos 95 alunos respondentes, 
56 disseram gastar até 30 minutos; 32 mencionaram 
despender entre 30 minutos e 1 hora e apenas 7 indi-
caram gastar mais de 1 hora na locomoção à escola 
de ensino técnico (Tabela 6).

Tabela 6 – Tempo médio gasto  
no deslocamento ao ensino técnico

Tempo médio Frequência

Até 30 minutos 56

Entre 30 minutos e 1 hora 32

Mais de uma hora 7

Total 95

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Questionados sobre dificuldades para chegar à insti-
tuição de ensino, 76 alunos afirmaram não ter proble-
mas em chegar ao curso técnico.

O questionário aplicado aos alunos do MedioTec bus-
cou inquiri-los quanto ao local onde realizam as refei-
ções e os lanches, bem como a fonte de recurso uti-
lizada para custeá-los (Gráfico 8). Houve variação no 
número de respondentes. Dos 82 alunos que mencio-
naram o almoço, 65 disseram fazer esta refeição em 
casa, 10 na rua e apenas 2 na escola. Com relação ao 
lanche, o local mais comum é a rua (29 alunos), segui-
do da casa (24 alunos). No período do jantar, a maior 
parte faz essa refeição em casa (56). Destaca-se assim 
a casa como o local principal das refeições (almoço ou 
jantar) e a rua como o local principal do lanche.

Gráfico 8 – Locais onde os alunos fazem as refeições e os lanches

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no DF”. SAGI/MDS, 2018.

As principais fontes de renda utilizadas para custear 
refeições e lanches foram: pais/família; bolsa de es-
tudo/estágio e salário. Dos 66 respondentes, 57 infor-
maram que a renda advém dos pais/família. Apenas 6 
afirmaram que a fonte seria de bolsa ou estágio; 2 de 
salário e 1 de outra fonte. As respostas a essa pergun-
ta mostram-se coerentes com as anteriores, visto que 
a maioria dos alunos declarou fazer suas refeições em 
casa e lanchar na rua com recursos da família, prin-
cipalmente. Essa situação pode se mostrar temporá-
ria visto que a pesquisa se realizou bem no início dos 

cursos, quando as bolsas ainda não estavam imple-
mentadas. De qualquer forma, a assistência estudantil 
nesse quesito poderá ser de fundamental importância 
na manutenção da frequência desses alunos aos cur-
sos do MedioTec.

Impressões e expectativas dos alunos em 
relação à formação técnica

A terceira seção do questionário aplicado dessa pes-
quisa refere-se às expectativas e impressões dos 
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alunos sobre a formação técnica. Para situarmos 
melhor essas expectativas e impressões, foi neces-
sário perguntar-lhes sobre seus desejos profissio-
nais e pessoais.

Conhecimento sobre o curso técnico e 
interesse em outros cursos

A questão “Como você ficou sabendo do curso técni-
co?” admitia mais de duas marcações. A primeira em 
relação a opções pré-existentes no formulário, caso 
as opções disponíveis não fossem adequadas ao res-
pondente, havia a opção de indicar “outro meio” e des-
crevê-lo. Por isso, foram indicadas mais de uma forma 
de tomada de conhecimento do MedioTec por aluno.

Dos 73 respondentes, 46 indicaram que ficaram saben-
do dos cursos do MedioTec por folheto ou comunica-
do na escola; 31 por amigos; 22 pelo site institucional 
da SEE/DF; 14 por palestra de diretor ou professor na 
escola de ensino médio e 6 por outros meios – comer-
cial de TV, Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), rede social (Facebook), telefonema e TV no 
metrô (Gráfico 9).

Gráfico 9 – Conhecimento sobre o curso técnico

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Os alunos também foram inquiridos sobre o interes-
se em se matricular em outro curso técnico sem su-
cesso. Dos 95 respondentes, 69 afirmaram não ter 
interesse em matricular-se em outro curso; 24 tenta-
ram se inscrever em outros cursos sem sucesso; e 2 
não responderam.

Os 24 alunos que declararam tentar se inscrever em 
outro curso listaram aqueles voltados às seguintes 
áreas do conhecimento: Administração (1); Ciências 
da Saúde (16); Artes (4); Informática (2); e Publicidade 
e Marketing (1). Em Ciências da Saúde, o curso de En-

fermagem se destacou no interesse dos alunos com 
10 demandantes que se frustraram (Tabela 7).

Tabela 7 – Tentativa de se matricular  
em outro curso

Curso Frequência

Enfermagem 10

Análises Clínicas 2

Canto 2

Informática 2

Administração 1

Arranjo 1

Circo 1

Designer Gráfico 1

Farmácia 1

Medicina 1

Nutrição 1

Saúde Bucal 1

Não respondeu 1

Não se aplica 70

Total 95

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Foi perguntado também se eles teriam ideia do motivo 
pelo qual não tinham conseguido se matricular nesses 
cursos, mas apenas 19 responderam a essa questão. 
Desses, o maior número (6) indicou que a “falta de vagas” 
no curso desejado foi a razão do insucesso; 4 declararam 
não saber o porquê e os demais deram diversas razões, 
como exemplo: distância; seleção para outro curso; idade; 
impedimento por parte de responsável familiar; indispo-
nibilidade de participar do curso no turno ofertado; não 
encontrar o curso no momento da inscrição; não obter 
resposta; e curso foi retirado da grade de oferta.

Outra questão diz respeito ao interesse dos alunos 
sobre cursos que gostariam que fossem ofertados 
(Tabela 8). Dos 94 respondentes, 34 afirmaram querer 
matricular-se em cursos não ofertados. As respostas 
apontaram, por vezes, mais de um curso e, por isso, 
a quantidade total de alunos que indicou algum cur-
so (38) supera o número de respondentes para a pri-
meira pergunta (34 alunos). Mais de 64% dos alunos 
(61) respondeu que “não” ou “não respondeu” a essa 
questão. Verifica-se, porém, que na hora de especificar 
“qual curso” gostariam que fosse ofertado, alguns que 
responderam “não” (60 alunos) ou não responderam 
à primeira pergunta (1 aluno) indicaram algum curso 
que gostariam de frequentar (4 alunos).
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Tabela 8 – Cursos que gostaria que fossem 
ofertados

Curso desejado Frequência

Enfermagem 8

Informática 6

Administração 3

Mecânica Automotiva 3

Nutrição 3

Arranjo 1

Canto 1

Costura 1

Designer gráfico 1

Equipamentos Biomédicos* 1

Fotografia 1

Gastronomia 1

Libras 1

Radiologia 1

Refrigeração 1

Robótica 1

Saúde Bucal 1

Teatro 1

Treinamento para a área de trabalho 1

Veterinária 1

Não respondeu 57

Total 95

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Mais uma vez, o interesse dos alunos por cursos na 
área da Saúde salta aos olhos, particularmente nos 
de Enfermagem; o de Informática aparece em segun-
do lugar.

Motivações para se matricularem  
em cursos técnicos e expectativas  
com essa formação

Os alunos participantes da pesquisa registraram, li-
vremente, várias motivações para se matricular em 
cursos do MedioTec. Foram agrupadas em categorias 
mais abrangentes aquelas mais recorrentes. As que 
foram indicadas em menor número foram classifica-
das na categoria “outras razões”. As motivações mais 
frequentes foram: adquirir conhecimento, experiência 
ou aproveitar a oportunidade (36 alunos); melhorar o 
currículo ou a qualificação para o ensino superior (20 
alunos); e o interesse pela área técnica (16 alunos). 
Em seguida, apareceram motivações como a inserção 
no mercado de trabalho (9 alunos); o incentivo dos res-
ponsáveis e o acesso a recursos financeiros por meio 
da Bolsa Formação (ambos com 6 alunos cada). Em 
menor medida apareceu o aproveitamento do tempo 
ocioso (3 alunos). Outros 19 estudantes apontaram 
outras razões (Gráfico 10).

É possível que o desejo de adquirir conhecimento para 
o nível superior tenha aparecido com mais ênfase nes-
sa questão por ter sido abordado em pergunta anterior 
o interesse do aluno em cursar o ensino superior. Essa 
pergunta será tratada em um item específico.

Gráfico 10 – Motivações para se matricular em um curso do MedioTec

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no DF”. SAGI/MDS, 2018.

Os alunos também foram inquiridos quanto às expec-
tativas com a formação técnica. Da mesma forma que 
a pergunta anterior, a resposta era aberta e foi pos-
teriormente categorizada de acordo com sua maior 

ocorrência. Dentre os registros, destacam-se, nova-
mente, a aquisição de conhecimento (ampliação ou 
aprofundamento) (29 alunos); a possibilidade de arru-
mar um emprego ou trabalho na área do curso (37); 
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e a aquisição de experiência (10). Em menor medida 
apareceu o desejo de cursar o nível superior (8); com-
plementar ou melhorar o currículo (7); adquirir qualifi-
cação ou certificado; cuidar/ajudar/salvar as pessoas; 
ou simplesmente ter uma profissão e poder exercê-la, 
todos com 6 registros cada. Finalmente, ter indepen-
dência ou estabilidade financeira é a expectativa de 
apenas 5 deles. Outras razões foram indicadas por 21 
estudantes  14  (Tabela 9).

Tabela 9 – Expectativas dos alunos  
quanto à formação técnica

Expectativas Frequência

Adquirir/ ampliar/ aprofundar/ aproveitar o 
conhecimento

29

Arrumar emprego/ trabalho 23

Arrumar emprego/trabalho relacionado à área 14

Adquirir experiência 10

Cursar ensino superior 8

Complementar/ melhorar o currículo 7

Adquirir qualificação/ certificado 6

Cuidar/ajudar/salvar as pessoas/ os outros 6

Ter uma profissão/ Exercer essa profissão 6

Ter estabilidade/ independência financeira 5

Outras razões 21

Total 135

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Expectativas de concluir o ensino médio 
regular e técnico e possíveis obstáculos ao 
término do Técnico

Dos 95 alunos respondentes, 77 afirmaram que é alta 
a expectativa para concluir o ensino técnico. Apenas 
18 alunos mencionaram expectativa média. Nenhum 
dos alunos informou baixa expectativa. Ressalta-se 
que a pesquisa foi realizada durante a primeira quin-
zena de aulas dos cursos do MedioTec.

Dentre as razões pelas quais 63 alunos indicaram 
acreditar que a expectativa de terminar o ensino 
técnico é “alta” estão: interesse pelo curso/área e a 
empolgação com o curso (26 alunos); determinação 
(16); obtenção de conhecimento, qualificação ou ex-
periência profissional (8 alunos); interesse na inser-
ção no mercado de trabalho (6 alunos), entre outras 

razões apresentadas na Tabela 10. Um número signi-
ficativo de jovens (cerca de 34%) não respondeu ao 
item proposto.

Tabela 10 – Razões pelas quais os alunos  
acreditam que sua expectativa de terminar  
o ensino técnico é “alta”

Razões indicadas Frequência %

Interesse pelo curso/ área técnica/ 
empolgação

26 27,4

Determinação 16 16,8

Conhecimento/qualificação e expe-
riência profissional

8 8,4

Inserção no mercado de trabalho 6 6,3

Qualidade do ensino 5 5,3

Autonomia financeira 1 1,0

Não tem qualquer impedimento 1 1,0

Não respondeu 32 33,7

Total 95 100

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Somente 9 dos 18 alunos que indicaram ter expecta-
tiva “média” de terminar o ensino técnico apresenta-
ram alguma razão para tal. As razões apresentadas 
foram: dificuldade na área (3  alunos); falta de tem-
po para dedicar-se aos estudos (2); desinteresse na 
área; custos com alimentação; possibilidade de ini-
ciar o ensino superior; e a insegurança no trabalho (1 
aluno em cada justificativa).

Sobre o ensino médio regular, 83 alunos conside-
raram “alta” a probabilidade de finalizá-lo e apenas 
12 mencionaram probabilidade “média”. Nenhum 
indicou “baixa” expectativa. 71 alunos sinalizaram 
o porquê de suas altas expectativas. Em primeiro 
lugar, com aproximadamente 30% (21 alunos), eles 
entendem o ensino médio como requisito para o su-
perior; na sequência, com cerca de 20%, o fato de 
já estarem finalizando essa fase da formação; em 
terceiro lugar, com 15%, por outros motivos. Além 
dessas razões, apareceram outras, tais como, a 
dedicação (10%); a consideração de que o ensino 
médio é base para a vida e de que seu rendimento 
escolar era satisfatório (7%); para ter um futuro me-
lhor (4%) (Tabela 11).

14. Dentre elas o desejo de crescer profissionalmente; ser um bom 
profissional/reconhecido; abrir o próprio negócio; ter um futuro melhor e 
conquistar seus objetivos.



54 Caderno de Estudos: Desenvolvimento Social em Debate nº 29

Tabela 11 – Razões pelas quais os alunos 
acreditam que sua expectativa de terminar o 
ensino médio é “alta”

Razões Frequência %

Requisito para o ensino superior 21 29,6

Está finalizando 14 19,7

Outras razões 11 15,5

Dedicação 7 9,9

Base para a vida 5 7,0

Rendimento escolar 5 7,0

Para ter um futuro melhor 3 4,2

Determinação 2 2,8

Para se inserir no mercado  
de trabalho

2 2,8

Gosta de estudar 1 1,4

Total 71 100,0

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Poucos alunos (13) responderam o porquê teriam 
expectativas “médias” de término do ensino médio. 
Basicamente foi dito que a dificuldade em algumas 
disciplinas justificaria tal prognóstico.

A pesquisa focou, também, nos possíveis fatores que 
dificultariam o término do ensino técnico. A questão 
era fechada com alternativas pré-determinadas, mas 
contava com uma opção aberta caso as disponíveis 
não se enquadrassem na avaliação dos alunos. A ques-
tão admitia mais de uma marcação. Os obstáculos 
mais frequentes foram: ausência do passe livre para 
transporte público (36 alunos) e a ausência de custeio 
para alimentação (34 alunos). Na sequência aparece-
ram: falta de acesso ao material didático (22 alunos); 
carga horária ou mudança de turno (21); distância entre 
as unidades de ensino (regular e técnico) e a residência 
(16); emprego ou trabalho (11); necessidade de ajudar 
a família nas atividades diárias (10) e atividades práti-
cas do curso (8). O desinteresse pelo conteúdo do cur-
so foi assinalado por 6 alunos e 2 não enxergam apli-
cação prática dos conteúdos estudados. Por fim, entre 
os outros obstáculos descritos, indicados por 3 alunos, 
apareceram: preguiça, desinteresse em atuar na área, e 
a possibilidade de iniciar o ensino superior (Gráfico 11).

Gráfico 11 – Possíveis obstáculos apontados pelos alunos para a conclusão do ensino técnico 

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no DF”. SAGI/MDS, 2018.

Mais uma vez, destaca-se a importância do auxílio 
estudantil – na forma de passe livre e auxílio para a 
alimentação – para a frequência dos alunos aos cur-

sos do MedioTec. O obstáculo mais apontado para 
a conclusão do curso foi a ausência de custeio para 
transporte e alimentação.
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Ensino Superior

Questionados quanto à pretensão de cursar o Ensino 
Superior, 92 alunos (96,8%) responderam positivamen-
te. Apenas 1 marcou o item “não” e 2 não responderam. 

Quanto às áreas de conhecimento pretendidas  15 , Ciên-
cias da Saúde teve 44% das indicações. Na sequência, 
com 13%, aparecem Ciências Humanas. Os restantes 
43% estão distribuídos em 11 áreas do conhecimento, 
conforme Gráfico 12.

Gráfico 12 – Áreas do Conhecimento de maior interesse  
dos alunos para cursar o Ensino Superior (%)

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no DF”. SAGI/MDS, 2018.

Mais da metade dos estudantes respondentes (58%) 
afirmou positivamente que o curso técnico selecio-
nado tem relação com o possível curso superior de-
sejado, 37% disseram não ter relação e 5% dos alu-
nos não responderam.

Interessante observar que, quando inquiridos sobre 
suas expectativas a respeito da formação técnica 
(Tabela 8), cursar o ensino superior apareceu apenas 
para 8 alunos. Já na pergunta sobre as motivações 
para se matricularem nos cursos do MedioTec, 20 alu-
nos apontaram o desejo de “qualificação para o Ensi-
no Superior”, sendo a segunda mais indicada por eles. 
Talvez o fato de essa última pergunta estar mais próxi-
ma da questão relativa ao desejo de cursar o nível su-
perior justifique maior incidência de respostas nesse 
sentido (Gráfico 11). De qualquer forma, é significativo 
o fato de o nível superior ser indicado livremente por 
eles em outras respostas que não aquela expressa-
mente perguntada, inclusive na última pergunta, que 

é a mais pessoal e genérica da pesquisa: “O que você 
quer fazer na vida?”.

"O que você quer fazer na vida?"

Por fim, uma questão bastante particular: “O que você 
quer fazer na vida?” Todos os alunos a responderam, 
como era aberta, cada estudante pôde indicar mais de 
um desejo. As diferentes respostas foram agrupadas 
nos assuntos mais recorrentes: seguir carreira na área 
de preferência (35 alunos); cursar ensino superior na 
área desejada (15); obter crescimento profissional/
pessoal; e ser funcionário público (ambos com 9 alu-
nos cada). “Ser um empreendedor” foi destaque entre 
7 deles. Outros desejos foram postos em menor medi-
da, como pode ser visto na Tabela 12.
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15. Conforme as áreas do conhecimento fornecidas pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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Tabela 12 – Desejos dos alunos  
para suas próprias vidas

O que você quer fazer na vida? Frequência %

Seguir carreira na área de sua preferência 35 31,0

Cursar ensino superior na área desejada 15 13,3

Obter crescimento profissional/pessoal 9 8,0

Ser funcionário público 9 8,0

Seguir na área empresarial/ ser empre-
endedor(a)

7 6,2

Ajudar a família e outras pessoas 6 5,3

Viajar 6 5,3

Ter autonomia/estabilidade financeira 4 3,5

Não sabe/não decidiu ainda 3 2,7

Aprender idiomas 1 0,9

Outros objetivos 18 15,9

Total 113 100,0

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Os desejos explicitados demonstram expressiva preo-
cupação com a formação, a carreira profissional, o 
crescimento pessoal ou profissional e a inserção no 
mercado de trabalho, seja como empregado, empre-
gador ou autônomo (funcionário público/empresário).

A adolescência é a época das incertezas, mas tam-
bém dos sonhos. Não é à toa que viajar, conhecer o 
mundo e aprender idiomas perpasse a mente dos 
jovens participantes da pesquisa. Dentre os outros 
desejos expressos, há aqueles mais subjetivos, tais 
como: “acordar todo o dia feliz por fazer o que ama”, 
“ser feliz”, “viver o máximo possível” etc.

Principais lições aprendidas  
com a pesquisa

Lições aprendidas com diretores e 
coordenadores

Os diretores e coordenadores das diferentes escolas 
técnicas pesquisadas foram unânimes em afirmar que 
consideravam a oportunidade de realização de ensino 
técnico muito importante para a formação dos alunos. 
De modo geral, eles consideraram o MedioTec uma 
boa iniciativa, mas como estava ainda muito no início 
foram cautelosos para tecer críticas ou mesmo fazer 
sugestões. Mesmo assim, indicaram alguns pontos 
que merecem atenção.

O primeiro deles diz respeito à forma de divulgação 
dos cursos técnicos. Todas as instituições técnicas 
pesquisadas afirmaram que o modelo de divulgação, 

por meio do site da SEE/DF, não é eficaz para o públi-
co do MedioTec. Segundo os entrevistados, para infor-
mar e mobilizar os jovens, é necessário lançar mão de 
estratégias comunicacionais que sejam de interesse 
dos alunos. Por exemplo: redes sociais, sites escola-
res e contato direto em sala de aula.

Outro ponto importante refere-se às informações sobre 
vagas, aparentemente não ficou claro aos alunos onde 
os cursos estavam sendo ofertados. Houve muitas ins-
crições em cursos cujas instituições eram muito distan-
tes dos locais de moradia ou do ensino médio regular 
dos interessados. No momento da confirmação da ma-
trícula, grande parte dos estudantes tomou conhecimen-
to do local da instituição ofertante e não confirmou, visto 
que seria inviável a logística para estar presente no curso 
técnico. Assim, as escolas técnicas sugerem que a es-
tratégia de comunicação deveria passar pelas próprias 
escolas ofertantes desde o início do processo.

O Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica (SisTec) foi alvo de recla-
mações. Para alguns coordenadores e diretores, o 
Sistema é muito lento e dificulta a utilização pelas es-
colas. Investimentos na melhoria desse sistema são 
bem-vindos.

As escolas ofertantes solicitam, ainda, maior auto-
nomia na escolha dos cursos ofertados e dos profis-
sionais contratados. Além disso, para alguns coorde-
nadores e diretores, é necessária maior liberação de 
recursos para o ensino técnico, não apenas na forma 
de custeio, mas também de capital, para aquisição de 
equipamentos e suprimentos necessários aos cursos 
de Tecnologia da Informação e Saúde.

A seguir estão sistematizadas as principais sugestões 
das escolas técnicas:

• Disponibilização de vagas dos cursos técni-
cos de forma regionalizada, ou seja, levando 
em conta a Região Administrativa na qual a 
escola se encontra.

• Divulgação dos cursos técnicos pelas pró-
prias instituições ofertantes.

• Maior autonomia às instituições  
de ensino técnico, seja na contratação  
de profissionais, seja na escolha dos  
cursos técnicos ofertados.

• Criação de linha financiamento de capital para 
aquisição de equipamentos e suprimentos 
pelas escolas técnicas.

• Auxílio no estabelecimento de parcerias entre 
as escolas e os setores privado e público para 
estágio e inserção no mercado de trabalho.



57

• Ampliação na oferta do ensino técnico para 
os alunos da EJA.

• Oferta de outros cursos técnicos;  
nesse quesito vale destacar as sugestões  
de cada uma das instituições. Conforme o 
Quadro 2, somente a ETB e o CEMI não  
fizeram sugestões.

Quadro 2 – Cursos sugeridos pelas  
instituições de ensino técnico

Instituição 
de ensino

Localidade Cursos Sugeridos

CEM 01 Brazlândia

Técnico Administrativo

Técnico em Informática

Técnico em Logística

Técnico em Turismo

Técnico em serviços rurais/pro-
dução agrícola/manipulação de 

produtos agrícolas

Técnico em venda/marketing

CEMI Gama Não fez sugestões

CEPAG Guará Técnico em computação gráfica

Faculdade 
de Teatro 
Dulcina de 

Moraes

Plano Piloto

Diversos cursos voltados para o 
tema audiovisual

Técnico roteirista

Técnico montador de vídeo

Técnico em animação

ETSP Planaltina
Técnico em secretaria escolar

Técnico em segurança do 
trabalho

ETB Taguatinga Não fez sugestões

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Em relação aos cursos cancelados, foi sugerido tam-
bém que sejam fornecidas explicações prévias nas es-
colas de ensino médio sobre áreas pouco conhecidas, 
tais como Aquicultura, Design de Móveis e Design de 
Joias. O fato de determinado setor da economia pre-
cisar de profissionais não garante que haja interesse 
dos alunos em realizar os cursos, ainda mais se não 
sabem do que se trata.

Lições aprendidas com os  
alunos do MedioTec

O questionário aplicado contém duas perguntas aber-
tas sobre críticas e sugestões ao MedioTec que, pos-
teriormente, foram categorizadas a partir de assuntos 
mais indicados. Dos 95 alunos respondentes, apenas 
17 (17,9%) assinalaram ter alguma crítica à ação. No 

detalhamento dessas críticas, foram categorizados 
22 tipos diferentes (alguns alunos apontaram mais de 
uma). Os comentários que mais chamaram atenção 
relacionam-se à: falta de lanche ou demora na ajuda 
de custo (6 alunos); necessidade de aumentar a quan-
tidade e as opções de cursos ofertados, bem como o 
número de vagas em cursos específicos de Saúde e 
Tecnologia da Informação (4 alunos); e falta de pro-
fessores (3). As demais apreciações (41%) podem ser 
vistas na Tabela 13.

Tabela 13 – Críticas dos alunos ao MedioTec
Críticas ao MedioTec Frequência %

Falta lanche ou demora na ajuda de 
custo/cartão

6 27,3

Necessidade de aumentar a quanti-
dade, as opções de cursos ofertados 
e o número de vagas em cursos 
específicos de Saúde e Tecnologia da 
Informação

4 18,1

Falta de professores 3 13,6

Falta de laboratórios 2 9,1

Carga horária extensa 1 4,5

Demora da Coordenação em resolver 
pendências do Programa

1 4,5

Ausência de aulas práticas 1 4,5

Necessidade de limpeza 1 4,5

Horário 1 4,5

(Falta de) Organização 1 4,5

Faltam materiais que estão sendo 
custeados pelos alunos

1 4,5

Total 22 100,0

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Em relação às sugestões, dos 88 alunos que res-
ponderam ao quesito, 53 disseram não ter qualquer 
observação ao MedioTec e os restantes (35) aponta-
ram propostas (dois deles deram duas sugestões). 
Dentre os registros, destacam-se: melhora no auxí-
lio a lanche e refeições (10 alunos)  16 ; fornecimento 
de material didático (4); ampliação da oferta ou das 
opções de cursos (6); aumento no número de vagas 
nos cursos ofertados (2); e maior rapidez no acesso 
ao passe livre/cartão para uso no transporte públi-
co (2). Também foram indicados como sugestão por 
dois alunos cada: o aumento de aulas práticas e a 
necessidade de maior, ou melhor, divulgação dos cur-
sos aos alunos (Tabela 14).

16. Conforme as áreas do conhecimento fornecidas pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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Tabela 14 – Sugestões dos alunos ao MedioTec

Sugestões dos alunos Frequência %

Auxílio aos alunos (lanche/refeições) 10 27,0

Fornecer materiais didáticos 4 10,8

Aumentar a oferta de cursos 4 10,8

Aumentar as opções de cursos 2 5,4

Passe livre/cartão 2 5,4

Aumentar o número de vagas 2 5,4

Mais aulas práticas 2 5,4

Melhora na divulgação dos cursos 2 5,4

Outras sugestões1 9 24,3

Total 37 100,0

1 Nota: entre as “outras sugestões” apareceram com uma indicação cada: 
abertura de mais escolas técnicas; conclusão da obra da instituição de ensino; 
diminuição do tempo de duração do curso; mais organização; mais programas 
nas escolas; melhorar cada vez mais; menos alunos por sala de aula; maior 
oferta de cursos de Enfermagem; e uso de uniforme.

Fonte: Relatório final da pesquisa “MedioTec: perfil e impressões dos alunos no 
DF”. SAGI/MDS, 2018.

Seria interessante verificar em que medida tanto as críti-
cas quanto as sugestões dos alunos pesquisados se re-
fletiriam em uma amostra maior em pesquisas futuras.

Considerações Finais
A pesquisa realizada pela SAGI/MDS sobre a imple-
mentação do MedioTec na rede pública de ensino no 
Distrito Federal apresentou algumas características de 
seus beneficiários, assim como informações importan-
tes sobre a estrutura e implementação do programa  17 .

Os coordenadores/diretores das escolas técnicas 
consideraram crucial aumentar as formas de divulga-
ção dos cursos técnicos aos alunos do ensino médio 
regular. A reclamação foi significativa quanto à divul-

gação oficial exclusiva pelo site da SEE/DF, devido ao 
alcance limitado entre o público jovem, alvo do Me-
dioTec. Alunos informaram terem conhecimento dos 
cursos técnicos por comunicação da escola, amigos 
e palestras no ensino médio. Assim, esses meios 
também podem ser incentivados para a comunicação 
com esse público, complementando a sugestão dos 
diretores de realizar a divulgação dos cursos pelas 
próprias escolas técnicas.

A demora em efetivar a assistência estudantil pode 
comprometer a presença dos alunos nos cursos técni-
cos do MedioTec: a falta de passe livre foi a principal 
dificuldade apontada pelos alunos para a conclusão 
do ensino técnico; a ausência de custeio para alimen-
tação foi o segundo obstáculo mais mencionado.

Um dado que chama a atenção é que os alunos têm 
alta expectativa em terminar o ensino médio regular e 
técnico, e praticamente todos têm interesse em cursar 
o ensino superior. Mais da metade afirmou que o cur-
so técnico tem relação com a faculdade pretendida, 
sendo a área de conhecimento mais procurada a de 
Ciências da Saúde.

A pesquisa sinalizou que os alunos mais pobres 
ou vulneráveis – como os beneficiários do Bolsa 
Família – não acessaram em peso o MedioTec no 
DF: embora tenham sido reservadas até 75% das 
vagas para este público, somente 16% dos alu-
nos disseram participar do Programa. É preciso, 
portanto, aprofundar essa análise e repensar não 
somente no interesse dos alunos beneficiários do 
Bolsa Família em relação aos cursos ofertados, 
mas também nos modos de divulgação, acesso e 
permanência no MedioTec.

A pesquisa pode subsidiar o aprimoramento do Me-
dioTec no Distrito Federal. A fim de consolidar a oferta 
de cursos técnicos como política social, também seria 
importante realizar estudos mais amplos, de modo a 
diagnosticar problemas e corrigir rumos da ação. Por 
fim, ressalta-se a necessidade de desenvolver investi-
gações de longo prazo para verificar como e em que 
medida o MedioTec pode influenciar a vida desses 
jovens de baixa renda. A pesquisa MedioTec: perfil e 
impressões dos alunos no DF é um primeiro insumo 
para futuras análises comparativas.

17. Mesmo que de forma não plenamente representativa, considerando o 
tamanho da amostra.
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ANEXO 1
Lista de cursos ofertados pela Secretaria de Educação do DF1

Eixo  
Temático 

(CNCT)
Curso oferecido no DF Local oferecido Turno

vagas 
ofertadas

confirma-
das até 

14/08/17

% de  
confirmação

Informação e 
Comunicação

Técnico em Redes  
de Computadores

CEMI/GAMA Noturno 30 30 100

Técnico em Redes  
de Computadores

ETB/ Taguatinga Matutino 30 18 60

*Técnico em Manutenção e  
Suporte de Informática

CEMI/GAMA Noturno 30 30 100

Técnico em Manutenção  
e Suporte de Informática

ETB/ Taguatinga Vespertino 30 17 57

Técnico em Informática CEMI/GAMA Noturno 30 30 100

*Técnico em Informática
CEP/ETSP/ PLANAL-

TINA
Vespertino 30 30 100

Técnico em Informática – EAD
ETB – Taguatinga (uni-

dade certificadora)
n/a 100 28 28

Técnico em Programação  
e Jogos Digitais

CEMI – Gama (unidade 
certificadora)

n/a 80 66 83

Total eixo
3 cursos presenciais diferentes, sendo em 3 localidades, nos 3 turnos, e 

mais 2 EAD, certificados por 2 unidades diferentes
360 249 69

Ambiente e 
Saúde

*Técnico em Análises Clínicas
CEP/ETSP/ PLANAL-

TINA
Matutino 40 40 100

Técnico em Enfermagem –  
2 turmas

CEMAB/ Taguatinga 
SUL

Noturno 80 39 49

*Técnico em Enfermagem –  
2 turmas

CEPAG/CRE/UNIEB/ 
GUARÁ

Noturno 80 80 100

*Técnico em Enfermagem –  
2 turmas

CEPAG/CRE/UNIEB/ 
GUARÁ

Vespertino 80 80 100

*Técnico em Enfermagem –  
2 turmas

CEM 1 BRAZLÂNDIA Noturno 80 80 100

Técnico em Enfermagem –  
2 turmas

CRE/UNIEB SÃO SE-
BASTIÃO

Noturno 80 39 49

Técnico em Nutrição e Dietética –  
2 turmas

CEMAB/ Taguatinga 
SUL

Noturno 80 22 28

Técnico em Saúde Bucal –  
2 turmas

CRE/UNIEB BRAZLÂN-
DIA

Noturno 80 80 100

Técnico em Saúde Bucal
CRE/UNIEB SÃO SE-

BASTIÃO
Noturno 44 16 36

Técnico em Registros e  
Informações em Saúde – EAD

ETSP – Planaltina (uni-
dade certificadora)

n/a 160 60 38

Total Eixo
4 cursos presenciais diferentes, sendo 6 deles com 2 turmas,  

em 5 localidades, em 3 turnos. E mais 1 curso EAD.
804 536 67

Segurança
Técnico em Segurança do Traba-
lho – 2 turmas

CRE/UNIEB  
SÃO SEBASTIÃO

Noturno 80 20 25
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Eixo  
Temático 

(CNCT)
Curso oferecido no DF Local oferecido Turno

vagas 
ofertadas

confirma-
das até 

14/08/17

% de  
confirmação

Total Eixo 1 curso presencial, com 2 turmas, em 1 localidade e em 1 turno 80 20 25

Produção  
Cultural e 

Design

*Técnico em Produção de Moda
CEPAG/CRE/UNIEB 

GUARÁ
Vespertino 40 24 60

Técnico em Artes Circenses Teatro Dulcina - Brasília Vespertino 25 12 48

*Técnico em Teatro Teatro Dulcina - Brasília Vespertino 30 18 60

Total Eixo 3 cursos presenciais diferentes, em 2 localidades diferentes, em 1 turno 95 54 57

Controle e 
Processos 

Industriais
*Técnico em Eletroeletrônica ETB/ Taguatinga Vespertino 40 24 60

Total Eixo 1 curso presencial, em 1 localidade e em 1 turno 40 24 60

Total Geral
12 cursos presenciais diferentes, havendo 2 turmas em 6 deles, em 8 

localidades, nos 3 turnos. E mais 3 cursos em modalidade EAD.
1.379 883 64

Notas:

* Cursos escolhidos para a pesquisa.

(1) Confirmações de matrícula até 14 de agosto de 2017.

(2) Cursos cancelados até 14 de agosto de 2017: Aquicultura (Brazlândia); 
Design de móveis (Secretaria de Cultura); Design de Joias (Secretaria de 
Cultura); Museologia (Planaltina); Modelagem de Vestuário (anexo CEP/
Saúde de Planaltina e CEPAG); Produção de Áudio e Vídeo; Composição e 
Arranjo (Secretaria de Cultura); Produção de Moda (anexo ao CEP/Saúde de 
Planaltina); Cenografia (Secretaria de Cultura); Teatro (Brazlândia);) Vestuá-
rio (CEPAG); 12) Processos Fonográficos (Secretaria de Cultura); Telecomu-
nicações – modalidade EaD (unidade certificadora – ETB/ Taguatinga).
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ANEXO 2
Roteiro de entrevista com diretores e/ou coordenadores das escolas técnicas 
Pesquisa: Expectativas dos Alunos do Mediotec – DF 
Roteiro para Diretores/Coordenadores de Escolas Técnicas

Entrevistador(es): ___________________________________________________________________

Nome do Curso 1: ___________________________________________________________________

Nome do Curso 2: ___________________________________________________________________

Nome do Curso 3: ___________________________________________________________________

Nome da Instituição de Ensino: ______________________________________________________

Data: __/__/____ Cidade: _______________________ UF: DF

Turno Curso 1: (  ) Matutino. (  ) Vespertino. (  ) Noturno.

Turno Curso 2: (  ) Matutino. (  ) Vespertino. (  ) Noturno.

Turno Curso 3: (  ) Matutino. (  ) Vespertino. (  ) Noturno.

Dados pessoais do(a)(s) entrevistado(a)(s)

1. Nome(s): _____________________________________________________________________

2. Cargo(s): _____________________________________________________________________

Sobre o curso

1. Como a escola soube do MedioTec? (Pode marcar mais de uma)

a. (  ) Comunicado formal (virtual ou não) da Secretaria de Educação do DF.

b. (  ) Comunicado formal (virtual ou não) da Secretaria de Ensino Técnico-SETEC do MEC.

c. (  ) Site do MEC.

d. (  ) Outro meio. Qual? ___________________________________________________

2. A escola já havia desenvolvido cursos no âmbito no PRONATEC antes?

a. (  ) Sim. Desde quando? __________________________________________________

b. (  ) Não.
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3. Como a escola divulgou a existência dos cursos ofertados a 
os potenciais interessados? (pode marcar mais de uma)

a. (  ) Seminário de profissões.

b. (  ) Cartazes.

c. (  ) Sítio na internet da escola.

d. ( ) Outros meios. Quais? ____________________________________________

e. ( ) Não divulgou.

4. (Se houve divulgação) Por quanto tempo houve divulgação antes da abertura das pré-matrículas?

a. ( ) De 1 a 4 semanas.

b. ( ) De 1 a 2 meses.

c. ( ) De 3 a 4 meses.

d. ( ) Mais de 4 meses.

5. Acredita que esse tempo foi suficiente? Por quê? ___________________________________

6. Quantas vagas estavam abertas e quantas foram preenchidas?

a. Curso 1: Vagas abertas (  ) Vagas preenchidas ( ) Ultrapassou o nº de vagas (  )

b. Curso 2: Vagas abertas (  ) Vagas preenchidas ( ) Ultrapassou o nº de vagas (  )

c. Curso 3: Vagas abertas (  ) Vagas preenchidas ( ) Ultrapassou o nº de vagas (  )

7. O que achou quanto à adesão desse número de alunos no(s) curso(s) oferecido(s)?

a. Curso 1: (  ) Baixa. (  ) Média. (  ) Alta.

b. Curso 2: (  ) Baixa. (  ) Média. (  ) Alta.

c. Curso 3: (  ) Baixa. (  ) Média. (  ) Alta.

8. Caso tenha ultrapassado o nº de vagas, houve criação de mais alguma turma?

a. Curso 1: (  ) Não se aplica. (  ) Sim. (  ) Não. Por quê? __________________________

b. Curso 2: (  ) Não se aplica. (  ) Sim. (  ) Não. Por quê? __________________________

c. Curso 3: (  ) Não se aplica. (  ) Sim. (  ) Não. Por quê? __________________________

9. A quais razões atribui essa adesão?

a. Curso 1: _____________________________________________________________________

b. Curso 2: _____________________________________________________________________

c. Curso 3: _____________________________________________________________________
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10. A instituição está ofertando algum subsídio para transporte dos alunos do MedioTec?

a. (  ) Sim. Como? (e/ou quanto?) ___________________________________________

b. (  ) Não. Por quê? ______________________________________________________

11. E para a alimentação?

a. (  ) Sim. Como? (e/ou quanto?) ___________________________________________

b. (  ) Não. Por quê? ______________________________________________________

12. A instituição contratou (ou tem disponível) um psicólogo, um pedagogo  
ou um psicopedagogo para acompanhamento dos alunos do MedioTec?

a. ( ) Sim.

b. ( ) Não. Como espera acompanhar os alunos? ______________________________

13. Você tem alguma crítica ao programa MedioTec?

a. ( ) Sim. Qual? _________________________________________________________

b. ( ) Não.

14. E sugestão?

a. a.( ) Sim. Qual? _________________________________________________________

b. b.( ) Não.

15. Qual seria, na sua visão, a contribuição desse curso para a formação dos alunos? _________

16. Além desse, tem algum curso que você considera que deva ser ofertado aos alunos? ________

Muito obrigado(a) pela sua participação.
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ANEXO 3
Questionário respondido pelos alunos dos cursos técnicos 
Pesquisa: Expectativas dos Alunos do Mediotec – DF

Nome do Curso: _______________________________________________________________________

Nome da Instituição de Ensino: ________________________________________________________

Data: __/__/____ Cidade do curso: _______________________ UF: DF

Turno: (  ) Matutino (  ) Vespertino (  ) Noturno

Dados pessoais do(a) entrevistado(a)

1. Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino

2. Idade: ____ anos

3. Cidade onde mora __________________

4. Qual ano do ensino médio está cursando? ( ) 1º ano ( ) 2º ano ( ) 3º ano

5. Em qual turno faz o ensino médio? ( ) Matutino ( ) Vespertino ( ) Noturno

6. É beneficiário(a) do Programa Bolsa Família – PBF? ( ) Sim ( ) Não

Sobre o curso

7. Como você ficou sabendo do curso técnico? (Pode marcar mais de uma)

a. (  ) Folheto ou comunicado na escola.

b. (  ) Palestra de diretor(a) ou professor(a) na escola.

c. (  ) Amigo(a).

d. (  ) Site da Secretaria de Educação.

e. (  ) Outro meio. Qual? ___________________________________

8. Você tentou se matricular em algum outro curso e não obteve sucesso? Sabe o porquê não obter 
sucesso?

a. (  ) Sim. Qual curso? _______________________________

a. Sabe por que não conseguiu? __________________________________

b. (  ) Não.

9. Tem algum curso que você gostaria que tivesse sido ofertado mas não foi?

a. (  ) Sim. Qual? ______________________________________________________

b. (  ) Não.
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10. O ensino médio que você faz fica perto de onde você realiza o ensino técnico?

a. (  ) Sim.

b. (  ) Não.

c. (  ) É no mesmo lugar.

11. Qual (is) meio(s) de transporte você utiliza para chegar às aulas  
do ensino técnico? (pode marcar mais de uma)

a. (  ) À pé

b. (  ) Ônibus.

c. (  ) Metrô.

d. (  ) Bicicleta.

e. (  ) Outro. Qual? ________________________________

12. Quanto tempo você gasta, em média, nesse deslocamento?

a. (  ) Até 30 minutos.

b. (  ) Entre 30 minutos e 1 hora.

c. (  ) Mais de uma hora.

13. Você tem alguma dificuldade para chegar à instituição de ensino técnico?

a. (  ) Sim. Qual? _______________________________________________________

b. (  ) Não.

14. Onde você faz suas refeições/lanches ao longo do dia/noite?

a. Na hora do almoço ( ) em casa ( ) na rua ( ) na escola ( ) outro local

b. Na hora do lanche ( ) em casa ( ) na rua ( ) na escola ( ) outro local

c. Na hora da janta ( ) em casa ( ) na rua ( ) na escola ( ) outro local

15. Qual a fonte de recurso para pagar as refeições?

a. (  ) pais/família

b. (  ) bolsa de estudo/estágio

c. (  ) salário

d. (  ) outra. Qual? ___________________________________________________

16. Qual é a possibilidade de você terminar o Ensino Técnico?

a. (  ) Alta. Por quê? _____________________________________________________

b. (  ) Média. Por quê? ___________________________________________________

c. (  ) Baixa. Por quê? ___________________________________________________
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17. E do Ensino Médio?

a. (  ) Alta. Por quê? ______________________________________________________

b. (  ) Média. Por quê? _____________________________________________________

c. (  ) Baixa. Por quê? _____________________________________________________

18. Quais fatores você acha que dificultariam o término do seu Ensino Técnico?

a. (  ) Ausência de passe livre para transporte público.

b. (  ) Ausência de custeio para alimentação.

c. (  ) Carga horária ou turno do curso técnico.

d. (  ) Acesso ao material de apoio do curso Técnico (didático, recursos tecnológicos etc.).

e. (  ) Atividades práticas do curso técnico.

f. (  ) Emprego ou trabalho.

g. (  ) Desinteresse pelo conteúdo do curso.

h. (  ) Necessidade de ajudar a família nas atividades diárias (com a casa, irmãos etc.).

i. (  ) Não enxergar aplicação prática dos conteúdos estudados.

j. (  ) Distância entre a unidade de ensino regular e de educação técnica  
e a distância dessas em relação à sua residência.

k. (  ) Outros. Quais? _____________________________________________________

19. Você trabalha?

a. (  ) Sim. Por quê? ______________________________________________________

b. (  ) Não.

20. (Se sim). Qual é o seu trabalho? __________________________________________________

21. Quantos anos você tinha quando começou nesse trabalho atual? _________ anos.

22. Você tem carteira assinada?

a. (  ) Sim.

b. (  ) Não.

23. Você pretende cursar o nível superior?

a. (  ) Sim. Qual curso? ______________________________________________

b. (  ) Não. Por que? _________________________________________________
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24. O curso técnico escolhido tem relação com o possível curso de nível superior desejado?

a. (  ) Não se aplica. (se respondeu “não” à questão 17)

b. (  ) Sim.

c. (  ) Não.

25. O que te motivou a se matricular em algum curso do MedioTec?  

26. Você tem alguma crítica ao programa MedioTec?

a. (  ) Sim. Qual? ______________________________________________________

b. (  ) Não.

27. E sugestão?

a. a. (  ) Sim. Qual? _______________________________________________________

b. b. (  ) Não.

28. O que você espera com essa formação? _________________________________________________________

29. O que você quer fazer na vida?  ________________________________________________________________

30. Você mora com os seus responsáveis? (  ) Sim. (  ) Não.

31. Se você mora, qual a relação de parentesco desses responsáveis com você? (mãe/pai/madrasta/pa-
drasto/tia/tio/avó/avô etc.) Cite até dois:

a. Responsável 1: __________________________

b. Responsável 2: __________________________
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32. Qual o nível de escolaridade dos responsáveis 
familiares acima citados?

a. Responsável 1:

a. ( ) Ensino Fundamental.

b. ( ) Ensino Médio, 2º Grau (Científico, 
Clássico, Técnico, Normal).

c. ( ) Superior, Aperfeiçoamento, Especiali-
zação, Mestrado, Doutorado.

d. ( ) Alfabetização para Adultos (Mobral 
etc.).

e. ( ) Nenhuma.

b. Responsável 2:

a. ( ) Ensino Fundamental.

b. ( ) Ensino Médio, 2º Grau (Científico, 
Clássico, Técnico, Normal).

c. ( ) Superior, Aperfeiçoamento, Especiali-
zação, Mestrado, Doutorado.

d. ( ) Alfabetização para Adultos (Mobral 
etc.).

e. ( ) Nenhuma.

Muito obrigado(a) pela sua participação.
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Instituído em 2005 pela Lei nº 11.110, o microcré-
dito produtivo orientado ainda é um desafio para as 
instituições financeiras, que passaram a incorporar 
operações de pequeno porte a clientes com perfil 
mais vulnerável – muitas vezes não bancarizados.

O assunto veio à tona novamente em 2017, com o 
fortalecimento do marco regulatório do microcrédi-
to, a partir da Medida Provisória nº 802/2017  1 , da 
Resolução nº 4574  2  do Conselho Monetário Nacio-
nal, e do Plano Progredir  3 .

As alterações no marco legal buscaram incentivar 
o acesso ao microcrédito do público de baixa renda 
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal – uma porta de entrada para a 
inclusão no mundo do trabalho e do empreendedo-
rismo daqueles que mais precisam.

Para debater as oportunidades e os desafios de 
focalizar microcrédito produtivo orientado à popu-
lação mais pobre, o Caderno de Estudos entrevista 
especialistas dos três principais bancos públicos 
ofertantes da modalidade: Banco do Brasil (BB), 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Caixa Econô-
mica Federal (CEF).

Oportunidades e 
desafios da focalização 
do Microcrédito 
Produtivo Orientado 
ao público incluído no 
Cadastro Único

1.  Medida Provisória que flexibiliza os critérios de assistência técnica 
para permitir tecnologias digitais e ações do agente de crédito mais 
adaptadas à realidade de cada cliente.

2.  Resolução que focaliza os recursos do microcrédito produtivo 
orientado às pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal.

3.  Plano de ações do Governo Federal para gerar qualificação, 
emprego e renda ao público do Cadastro Único.
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Caderno de Estudos – O microcrédito já é bastante co
nhecido como opção para fortalecer pequenos negó
cios e reduzir a pobreza, com experiências de sucesso 
como o Grameen Bank, de Bangladesh. Nas suas expe
riências, qual é o impacto do microcrédito na evolução 
do negócio e na melhoria de vida dos pequenos em
preendedores?

Tatiana Cristina Barbosa da Silva, gerente de Clientes e 
Negócios da Caixa Econômica Federal – O impacto do 
microcrédito é a realização de um sonho, e o fato de o 
empreendedor se sentir especial a partir do atendimento 
que ele recebe. Ele entende que consegue desenvolver 
o negócio dele e aprende a planejar, a lidar com finan-
ças empresariais, e até, se for o caso, a gerar empregos. 
Ele começa pequeno e, à medida em que vai recebendo 
apoio, vai se fortalecendo.

Maciel Thomaz da Silva, gerente de Divisão do Banco 
do Brasil – Também entendemos o microcrédito como 
uma forma de gerar oportunidade para as pessoas se 
desenvolverem. Tem uma série de pessoas no país com 
talentos, ideias e potencial para gerar valor econômico 
nas suas comunidades. Para muitas começarem a ca-
minhar, às vezes o que falta é oportunidade de crédito. 
O microcrédito foi idealizado para suprir essa lacuna: 
ele tem potencial para gerar essa inclusão, não somente 
em termos econômicos, mas na formação profissional 
e na inserção no mercado de trabalho. É impressionante 
o poder transformador do microcrédito. Com orienta-
ção, acompanhamento e pequenas somas de recurso, 
alguns empreendedores brasileiros conseguem dobrar a 
sua capacidade de produção. Esse entendimento contri-
buiu com a decisão de constituição da Movera, empresa 
parceira do conglomerado BB, que opera desde 2015 
para viabilizar atuação especializada no relacionamento 
com empreendedores no mercado de microfinanças.

Alex Araújo, superintendente de Microfinança e Agricul-
tura Familiar do Banco do Nordeste do Brasil – A nossa 
atuação fica restrita à região Nordeste, onde temos uma 
massa de pequenos negócios – muitos deles informais. 
Para essas pessoas, o microcrédito pode ser o único 
instrumento de crédito de que elas dispõem, então, traz 
um impacto muito grande para a atividade produtiva. 
Olhando sob o aspecto do empreendedorismo, é esse 
recurso que possibilita que essas pessoas cresçam e 
tenham cada vez mais autonomia. Ele tem importância 
social de alcance e de inclusão, e uma importância eco-
nômica efetiva e fundamental.

CE – Qual é o perfil desse público que toma microcrédito?

Maciel (BB) – Estamos falando de um público cujo 
empreendedorismo é uma oportunidade de sustento 
e de sobrevivência. Percebemos também que é um 
público dinâmico, flexível e criativo, que tem atitude 
empreendedora e que realiza múltiplas atividades. Na 
experiência do BB, a maioria da carteira é formada por 
mulheres (60%). Nosso público atua principalmente 

nas atividades de comércio, beleza e estética, cos-
tura e alimentos. A maioria tem mais de um ano de 
experiência em suas ocupações. Em nossa carteira, 
23% dos clientes têm 30 anos ou menos. A maior con-
centração de tomadores de microcrédito, 27%, está 
na faixa entre 31 e 40 anos. Na atuação realizada por 
meio da Movera, cerca de 70% das contratações são 
feitas com o público que não possui conta corrente no 
BB e passam a se relacionar com o banco a partir do 
processo de microcrédito.

Alex (BNB) – Concordo plenamente. Há um espírito em-
preendedor que é mantido, mais ou menos como o cara 
que vende objetos no sinal e que tem essa capacidade 
de se adequar ao momento. E o perfil depende muito 
da metodologia utilizada. No nosso caso, o crédito está 
no meio do processo de atendimento – pois nós che-
gamos primeiro oferecendo capacitação em gestão. 
Isso funciona como uma peneira e as pessoas que vão 
ficando, geralmente, têm um pouco mais de experiên-
cia na atividade (62% dos clientes têm mais de 36 anos 
de idade); 77% têm, pelo menos, cinco anos de estudo; 
2/3 são mulheres; e, principalmente, usam a atividade 
empreendedora como forma de complemento de renda, 
não como renda essencial. Outro aspecto importante do 
perfil é que 49% de todos os nossos clientes são benefi-
ciários do Bolsa Família.

Tatiana (CEF) – O perfil do cliente do microcrédito pro-
dutivo orientado depende da região onde atua e da 
atividade desempenhada. Hoje, na Caixa, o público do 
produto representa 73% de mulheres empreendedoras 
e 27% de homens. Em relação ao Bolsa Família, temos 
25% da carteira.

CE – Para além da inclusão produtiva, teria o microcré
dito papel social?

Alex (BNB) – O nosso modelo é muito apoiado numa 
ação integrada de apoio econômico e de fortalecimen-
to dos laços sociais da comunidade, pois é importante 
que eles caminhem juntos. Por exemplo, no artesanato, 
tem o sentimento de pertencimento da comunidade e a 
valorização do produto regional. São questões secun-
dárias que não conseguimos mensurar e que fazem di-
ferença na vida das pessoas, como o caso que temos 
de uma senhora que deixou de receber Bolsa Família 
graças à atividade empreendedora e que tinha orgulho 
de enxergar, na sua trajetória, um exemplo de supera-
ção para os filhos.

Maciel (BB) – Além desse aspecto que o Alex colocou, 
acho que tem também uma questão de se perceber 
mais como um agente transformador, como cidadão. 
À medida em que se aprende mais sobre planejamen-
to financeiro e crédito responsável, a utilização de uma 
conta, de um cartão, desperta-se um sentimento de per-
tencimento e de inclusão que tem efeito social muito ba-
cana, que gera também um efeito de comprometimento 
e de responsabilidade.
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CE – O Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) foi uma 
inovação que o Brasil trouxe em 2005, com a instituição de 
um programa nacional (PNMPO). Qual o papel do direcio
namento da concessão de crédito para atividades produti
vas e da orientação técnica nesse processo? Como a forma 
em que o microcrédito foi desenhado no Brasil pode reduzir 
o risco de endividamento dos pequenos empreendedores?

Maciel (BB) – O grande acerto do microcrédito é o dire-
cionamento para a atividade produtiva, com uma orien-
tação focada na identificação e no aproveitamento de 
oportunidades. A ideia é que o microcrédito seja utiliza-
do no empreendimento, tanto faz se para comprar um 
bem ou para capital de giro. É preciso ter em mente que 
tudo o que puder simplificar ajuda o empreendedor. Por 
isso, a maioria das operações contratadas pela Movera 
utiliza a garantia solidária  4 , muito mais baseada nessa 
relação de confiança do que na formalidade.

Tatiana (CEF) – Começamos com a metodologia do aval 
solidário em março, como medida mitigadora de risco, e 
estamos em estudo interno para promover ajustes que 
diminuam cada vez mais os riscos. O agente de crédito 
é fundamental na identificação das melhorias, pois para 
cada crédito sempre alguém visita o empreendimento, 
conhecendo a fundo as necessidades e as fragilidades 
dos empreendedores.

Maciel (BB) – Nós costumamos pautar a inadimplência 
como um compromisso de todos – do empreendedor, 
que está tomando crédito, do agente, que tem que ob-
servar a capacidade de pagamento, e do banco, que 
atua em parceria com aquele empreendimento. É pre-
ciso ter clareza que o crédito deve estar adequado ao 
fluxo de caixa do empreendedor, que precisa dar retorno 
para o empreendimento, a fim de que esse retorno ajude 
também a melhorar sua condição de vida.

Alex (BNB) – O fato de a própria política ter sido desenhada 
para fomentar o setor produtivo cria uma vacina contra o 
superendividamento desses clientes. Nas pesquisas com 
nossos usuários, uma das maiores reclamações é no sen-
tido contrário: de que a gente oferece crédito em volume 
inferior ao que eles necessitam. Como o risco de crédito 
é da instituição bancária, preservamos muito a capacida-
de de pagamento do cliente. Se você olhar as estatísticas 
de inadimplência, elas não são elevadas e, muitas vezes, 
estão ligadas a eventos externos – o Nordeste teve quatro 
anos de seca e isso foi brutal para pequenas economias 
do interior. Esse é o tipo de evento que nós temos buscado 
compreender melhor para mitigar esse tipo de risco.

CE – Qual o papel da renovação dos empréstimos no 
risco de endividamento e na necessidade de assistên
cia técnica?

Tatiana (CEF) – Como o microcrédito tem limite de va-
lor, nem sempre é possível para o empreendedor tomar 
tudo o que ele necessita de uma vez, fazendo com que a 
concessão seja escalonada. Liberado o crédito, começa 

a orientação e o acompanhamento: o orientador verifica 
como o empreendedor utilizou o recurso e se precisa de 
mais. No caso de precisar de uma renovação, é tudo fa-
cilitado, pois seu histórico já está documentado.

Alex (BNB) – Um dos recursos que mais suprimos é o 
da necessidade permanente de capital de giro, e aí está 
a importância da renovação dos empréstimos para os 
empreendedores. O modelo que usamos avalia a capa-
cidade de pagamento, então preservar essa capacidade 
evita o endividamento. 90% dos nossos empréstimos 
são renovados e aqueles cujos negócios ganham tama-
nho migram para linhas de crédito tradicionais.

Maciel (BB) – Além disso, a recorrência é um dos modelos 
mais importantes para o público que tem dificuldade de in-
clusão social. Sempre alinhamos que, se o empreendedor 
estiver pagando em dia, ele vai continuar tendo acesso ao 
microcrédito – hoje a maioria da nossa carteira contratou, 
pelo menos, três operações, com um índice expressivo de 
duas operações por ano. A recorrência é uma variável cor-
relacionada com a adimplência: pois quando o empreen-
dedor pratica o hábito de tomar empréstimo e pagar os 
boletos, ele internamente desenvolve sua saúde financeira.

CE – A experiência de crédito pode ser também uma 
forma de educação financeira. De que forma vocês li
dam com isso?

Alex (BNB) – A educação financeira que mais agrega 
valor para o empreendedor é a voltada para a gestão do 
negócio, não aquela tradicional, da poupança. De certa 
forma, ele conhece os conceitos básicos de que é impor-
tante poupar. O que ele não sabe, e faz muita diferença, é 
entender a necessidade de ter capital de giro, conhecer 
a taxa de um cartão de crédito, conhecer estratégias co-
merciais para venda… Esse tipo de informação não está 
disponível em lugar nenhum e o agente de crédito atua 
muito nesse sentido, junto com o microcrédito, para au-
mentar a competitividade desses empreendedores.

Maciel (BB) – Além dos agentes capacitados para fazer a 
orientação in loco, temos materiais de apoio aos clientes, 
como uma cartilha digital, envio de dicas pelo celular, e a 
Verinha, a chatbot que criamos no Facebook, capaz de aten-
der os empreendedores, tirar dúvidas sobre o microcrédito, 
conduzir o processo de contratação e oferecer orientações 
periódicas, como dicas para fazer uma boa campanha para 
divulgar o seu negócio ou de como cuidar de suas finanças. 
Temos também um portal específico  5 , com foco nos mi-

4. Garantia solidária, ou aval solidário, promove o acesso a crédito a 
pessoas que não têm como comprovar a renda, com base na confiança de 
que o cliente vai honrar o compromisso do pagamento. Nessa modalidade, 
um grupo de pessoas se une para solicitar empréstimo em conjunto e os 
integrantes avalizam o crédito entre si.

5. http://bbsimplifica.com.br/empreendedor-individual
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croempreendedores individuais, onde divulgamos cursos 
de parceiros. Associada à experiência de crédito, esses 
mecanismos de orientação acessíveis ao empreendedor 
fazem a diferença, contribuindo para evolução do seu re-
lacionamento com o sistema financeiro.

Tatiana (CEF) – Nós também oferecemos informa-
ções e cursos no portal de orientação da Caixa Cres-
cer  6  e há materiais disponíveis na Universidade Caixa
  7 , como a Cartilha Fundamentos da Educação Finan-
ceira. Fora isso, vamos acompanhando e monitorando 
os empreendimentos para identificar previamente as 
dificuldades dos clientes e reforçar a orientação. O ob-
jetivo da Caixa é desenvolver mentalidade empreen-
dedora alicerçada em educação financeira viabilizada 
pelo banco, promovendo assim o crescimento econô-
mico do país.

CE – Recentemente, o marco regulatório do microcré
dito foi alterado, com a MP nº 802/2017, que flexibi
liza os critérios de assistência técnica para permitir 
tecnologias digitais e ações do agente de crédito mais 
adaptadas à realidade de cada cliente. Além disso, o 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orien
tado foi fortalecido pela Resolução nº 4.574 do Con
selho Monetário Nacional, que focaliza os recursos 
ao público inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – a população mais pobre 
do Brasil. Como as instituições financeiras estão se 
preparando para atender e assistir esse público?

Maciel (BB) – A nova regulação é fundamental e fa-
vorece o crescimento do microcrédito no país, espe-
cialmente pela possibilidade de prestar atendimento 
inicial com orientação a distância para os empreende-
dores, facilitando o ganho de escala e a abrangência 
nacional da atuação. Isso faz uma diferença enorme 
em termos de modelo de negócios. Temos investido 
muito para nos tornarmos cada vez mais digitais, em 
sinergia com o avanço do mercado e de experiências 
como das startups e fintechs. A abertura para o digi-
tal valoriza também a atuação com os pequenos em-
preendedores, porque ela consegue viabilizar opera-
ções de valores menores e que atendem exatamente 
a necessidade dessa população mais carente.

Alex (BNB) – O marco regulatório também é um avan-
ço em função das necessidades que se tem, principal-
mente de redução do custo alto dessas operações. No 
caso do foco no público do Cadastro Único, não temos 
utilizado esse mecanismo porque hoje temos muito 
mais demanda do que recurso disponível, e se aplicar-
mos a regra prevista, vamos aumentar nossa necessi-
dade de capital. Ele é interessante para os bancos que 
têm excesso de depósitos à vista ou tiveram a carteira 
de microcrédito reduzida, porque cria um estímulo adi-
cional para a aplicação.

Tatiana (CEF) – Esse é o caso da Caixa. Na nossa 
operação da política no início do ano, a nossa cartei-

ra caiu muito: mais da metade. Com a Resolução nº 
4.574 [publicada em 26 de maio de 2017], passamos a 
utilizar o Cadastro Único para aplicar o efeito multipli-
cador  8 . Já o grande ganho da MP nº 802 foi a redução 
do custo de operacionalização do microcrédito, o que 
permitiu ao agente fazer mais negócios. A questão de 
aumentar faturamento também foi muito importante, 
porque a gente pode diminuir o risco, tendo em vista 
que historicamente maiores faturamentos significam 
menores riscos, ou seja, teremos cliente de maior por-
te e menor risco nessa carteira – o que ajuda a saneá-
-la um pouco mais.

CE – Um contraste evidente é que, por mais que haja 
interesse por microcrédito, o público mais vulnerável 
está nas margens do mundo bancarizado, alheio aos 
serviços mais simples, como poupança, conta cor
rente e cartão. Como vocês têm trabalhado a inclusão 
financeira nos programas de microcrédito? E a inclu
são digital? Uma vez que os pequenos empreendedo
res cada vez mais têm que lidar com maquininhas de 
cartão e aplicativos para gerir as finanças.

Tatiana (CEF) – Todo cliente que opera microcrédi-
to na Caixa precisa ter conta, por isso, buscamos a 
bancarização dos empreendedores. Se ele for pes-
soa física, pode ser conta-poupança, mas se ele não 
tiver uma conta, orientamos a abertura. Para nós, a 
inclusão financeira existe com o acompanhamento 
do orientador, que atua junto aos empreendedores, 
fazendo a prospecção e verificando as necessidades. 
Quando o orientador visita o empreendimento, muitas 
vezes ele identifica que o empreendedor não precisa 
do microcrédito, mas de um meio de pagamento, ou 
de uma conta ou de outros produtos que não o crédito.

Alex (BNB) – Todos os nossos clientes têm conta 
corrente, mas estamos pensando em buscar canais 
alternativos, usando a tecnologia, para oferecer pro-
dutos financeiros sem essa necessidade. O custo da 
manutenção de uma conta corrente é elevado para o 
banco, quando comparamos com a situação de em-
preendedores que tomam R$ 200 de microcrédito. 
Nessas operações, a inclusão financeira começa no 
atendimento, pois nós invertemos a forma tradicional 
– em que o banco atende o cliente na agência – com 
os agentes de crédito, que vão para a comunidade. O 
cliente tem que ir à agência apenas no momento de 

6. http://www.caixacrescer.com.br/

7. http://universidade.caixa.gov.br/publico/cursos

8.O mecanismo multiplicador presente na Resolução nº 4574 do Conselho 
Monetário Nacional, de 26 de maio de 2017, multiplica o valor emprestado pelo 
fator 2, de modo a liberar recursos da exigibilidade dos bancos que realizarem 
tais operações. Ou seja: cada R$ 100 emprestados ao público do Cadastro 
Único valem como R$ 200 para o cumprimento das regras de exigibilidade.
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abrir a conta corrente, até como forma de mitigar frau-
des e para o gerente ter algum contato com o cliente. 
Além do crédito, esse cliente normalmente necessita 
de outros serviços financeiros, como o uso de meios 
eletrônicos de pagamento. A ideia com isso é ele 
acessar o sistema financeiro, mesmo que em valores 
muito baixos.

Maciel (BB) – Também fazemos a bancarização do 
cliente no momento da oferta de crédito e a inclusão 
financeira também acontece com o trabalho de orien-
tação. Para nós, a inclusão digital está muito casada 
com a inclusão financeira. Temos unidades físicas 
que operam o microcrédito, mas muito mais para di-
vulgação e para ter presença física de mercado. O 
atendimento está muito baseado em ir até o empreen-
dedor, com os agentes móveis, e atuar por meio das 
redes sociais. A ideia é usar a experiência e o conhe-
cimento em campo, sistematizá-los e alimentar tecno-
logias que fazem isso de forma automatizada e mais 
abrangente, como a chatbot, que está sempre levando 
informação correta e assertiva. Então, é todo um mo-
vimento que temos feito para que o microcrédito não 
tenha barreiras nem restrições geográficas, para que 
ele alcance empreendedores ainda não bancarizados, 
que necessitam do microcrédito em todos os pontos 
do Brasil.

CE – O microcrédito produtivo orientado é destina
do aos microempreendedores populares, sejam eles 
formais ou informais. Há algum desafio atualmente 
para ofertar microcrédito a negócios informais, que 
é a realidade da maioria das pessoas em condições 
mais vulneráveis? Existe uma orientação para que 
os tomadores de microcrédito se formalizem como 
microempreendedores individuais? Se sim, em qual 
momento do acompanhamento essa alternativa é 
apresentada?

Tatiana (CEF) – O nosso público do microcrédito con-
cedido para pessoas jurídicas é 88% formado por 
MEIs [microempreendedores individuais]. Buscamos 
a orientação para a formalização porque muitos em-
preendedores não recolhem imposto nem têm benefí-
cios de INSS e previdência. Mas tem casos em que o 
empreendedor informal recolhe o imposto, aí não tem 
necessidade de se formalizar. Com os informais, te-
mos o desafio da comprovação da renda, que é auto-
declarada. Isso prejudica um pouco a análise de risco, 
que acaba sendo realizada de acordo com uma ava-
liação do empreendimento – muitos empreendedores 
têm um controle a partir do qual é possível fazer um 
levantamento. O que fazemos para reduzir impacto é 
analisar com mais critério o negócio, a organização 
da empresa, os clientes, se estiverem no local. E esse 
levantamento socioeconômico cabe ao orientador. No 
final, nosso sistema dá um atestado da capacidade de 
gestão a partir do que foi identificado, mas o orien-
tador é muito importante nesse momento de análise, 
porque é ele quem vê a real necessidade do cliente.

Maciel (BB) – Cerca de 95% dos nossos clientes de mi-
crocrédito são informais. Costumamos orientar esses 
empreendedores sobre os benefícios de se formalizar, 
porque nosso público normalmente tem característica 
de MEI e, hoje, essa é a solução mais vantajosa, uma 
vez que é importante ele pensar na aposentadoria e 
em melhorar o seu acesso ao mercado.

Alex (BNB) – Temos alguns grupos muito distintos: a 
pessoa que tem atividade empregatícia formal e que 
complementa a renda de forma paralela por meio de 
uma lanchonete, um salão de beleza etc.; os grupos 
que se formalizam pela necessidade de atender a 
legislação trabalhista; e os informais. Neste último, 
a nossa maior preocupação é não criar estímulos à 
sonegação fiscal e a falta de cobertura previdenciária. 
Vamos ter que trabalhar a formalização como vanta-
gem a longo prazo, mas já estimulamos para aqueles 
que querem acessar políticas como as compras públi-
cas, pois é um fator de competitividade para eles.

CE – Este ano teve também o lançamento do Progre
dir – o plano de ações do Governo Federal para gerar 
qualificação, emprego e renda ao público do Cadastro 
Único – que prevê incentivos a microcrédito. Como 
vocês avaliam o microcrédito dentro de um plano ar
ticulado com ações de empreendedorismo, qualifica
ção e intermediação de mão de obra?

Tatiana (CEF) – Vemos toda uma articulação para me-
lhorar o acesso ao crédito e à orientação para abrir 
os horizontes do público-alvo, com foco no desenvol-
vimento dos programas sociais. Temos enxergado o 
Progredir como oportunidade de alcançar um público 
maior e específico, e de fazer um crédito melhor, em 
função do acompanhamento do orientador em con-
junto com uma quantidade maior de instituições. Esse 
cliente que vai tomar recursos, vai também se banca-
rizar, o que é uma oportunidade de desenvolvimento.

Alex (BNB) – Achamos o Progredir uma grande opor-
tunidade, porque o princípio que norteia esse desenho 
– de vários conteúdos integrados em uma política – dá 
autonomia para que uma família evolua. A questão do 
microcrédito é muito importante porque é a forma de 
eles terem capital necessário para iniciar ou aumentar 
um negócio, e as outras dimensões do plano comple-
mentam e impactam positivamente a ação conjunta.

Maciel (BB) – A combinação do Progredir é muito bem-
-feita porque o Brasil tem um perfil fantástico para o 
empreendedorismo e para ampliar as oportunidades 
de trabalho. As ações voltadas para capacitação profis-
sional, intermediação de mão-de-obra e o estímulo ao 
empreendedorismo encontram no acesso ao crédito 
e na educação financeira uma integração promissora. 
Além de representar parcela importante da população, 
o segmento apoiado pelo Plano se destaca por ser fle-
xível e resiliente, capaz de reagir com rapidez nos mo-
mentos adversos, o que favorece a construção de uma 
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economia desenvolvida, sólida e com oportunidades 
para todos.

CE – A ação dos seus programas já foi orientada 
pelos resultados de alguma pesquisa de avaliação? 
Vocês acham importante para orientar o trabalho de 
vocês?

Alex (BNB) – O banco tem um departamento de es-
tudos econômicos, o Escritório Técnico de Estudos 
do Nordeste (ETENE), então já é uma prática realizar 
estudos de impacto para melhorar a focalização da 
política. Nós tivemos uma avaliação de impacto do 
Crediamigo, elaborada pelo economista Marcelo Neri 
em 2010, que na época estava no Laboratório de Po-
líticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas. Esse 
estudo avaliou a contribuição do microcrédito para 
o nosso público e a necessidade de políticas com-
plementares para a política de microcrédito. Ele nos 
ajudou a fazer ajustes no programa, principalmente 
no desenho, porque mostrava que o microcrédito tem 
mais impacto para o público que está próximo da li-
nha da pobreza. E agora vamos a campo junto com 
o Ministério do Desenvolvimento Social, no final do 
primeiro semestre, para fazer uma atualização des-
sa avaliação do Crediamigo e olhar, principalmente, 
a relação entre o programa e o público do Cadastro 
Único. O ano de 2010 foi muito diferente da condição 
que temos hoje, daí a nossa motivação para entrar 
em um novo estudo avaliando a situação atual e o 
impacto da crise e da seca prolongada no Nordeste 
no nosso programa.

CE – Na assistência técnica aos pequenos empreen
dedores, há uma série de cooperativas, Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e 
pequenas instituições que atuam nas regiões onde 
os grandes bancos não chegam, oferecendo acom
panhamento de forma mais personificada, em que 
o agente de crédito assume papel de conselheiro. 
Como vocês avaliam esse cenário de atuação de pe
quenas iniciativas de microcrédito? Há alguma arti
culação entre vocês e as pequenas iniciativas?

Tatiana (CEF) – Com a Caixa Crescer, atuamos 
muito nos municípios do Sul, do Centro-Oeste e 
do Nordeste, e trabalhamos também com repasse 
para instituições de microfinanças que trabalham 
com microcrédito. São instituições cadastradas no 
Ministério do Trabalho que nos procuram, e nós fa-
zemos uma avaliação de risco para verificar o valor 
que eles podem tomar. Liberamos os recursos em 
parcelas, sendo que para cada liberação a empresa 
tem que comprovar a demanda e a aplicação de, 
pelo menos, 80% do repasse anterior.

Maciel (BB) – A estrutura que os grandes bancos têm 
de tecnologia, funding, metodologia, compliance, é ex-
celente e agrega ao modelo de microcrédito no país 
todo. Por outro lado, as outras instituições têm co-
nhecimento do relacionamento com o empreendedor 
na ponta, então, há uma complementariedade muito 
boa. Vejo essas instituições se profissionalizando e se 
encontrando com os bancos para ver essa parte do 
funding e de metodologia. No Banco do Brasil, temos 
três formatos de parceria para que o modelo chegue 
na ponta: um deles é a parceria com a Movera, que 
vem expandindo sua rede própria, para regiões com 
maior perfil para o microcrédito, outro modelo envol-
ve o credenciamento de aposentados do banco para 
serem agentes orientadores de microcrédito e chega-
rem a locais que o banco e a Movera não chegariam. 
E o terceiro modelo é que a própria atuação do banco 
está pautada no digital e há instituições que podem 
se aproximar cada vez mais e oferecer serviços para 
que as tecnologias cheguem a essas regiões, o que 
inclui as demais instituições de microfinanças, princi-
palmente as cooperativas, cuja proximidade com o BB 
é histórica, especialmente no agronegócio.

Alex (BNB) – Hoje atuamos só com o Inec [Instituto Nor-
deste Cidadania], uma OSCIP formada por funcionários 
do próprio Banco, com enorme expertise em articulação 
social e geração de trabalho e renda. A escolha de cen-
tralizar em uma única instituição foi para facilitar o ge-
renciamento da aplicação da metodologia. Toda a parte 
de prospecção, capacitação e levantamento de dados 
do cliente é feita pelo Inec, já a análise de crédito e con-
tratação fica por parte do banco. E como a orientação e 
o conhecimento sobre o cliente são partes fundamen-
tais da metodologia, agrega muito valor para buscarmos 
os resultados que queremos. Essas entidades têm papel 
fundamental por conta da presença local e capilaridade 
de que possuem, e para o banco, esse tipo de parceria 
gera fator competitivo.
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