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Prefácio

Avaliações podem ser subsídios valiosos para
gestores públicos tomarem decisões sobre as estratégias mais adequadas para obter os impactos
esperados. Entretanto, não são todas as pesquisas que logram mensurar corretamente o efeito do
programa sobre o público-alvo. Para que a avaliação cumpra o papel de produzir insumos norteadores para a política pública, ela deve ser desenhada e realizada com rigor metodológico, garantindo
assim a validade dos resultados apresentados.
A literatura traz diversos exemplos de políticas públicas com resultados negativos ou nulos. Por isso, não é responsável pressupor que
toda intervenção é positiva aos beneficiários.
Esta edição do Caderno de Estudos apresenta
algumas reflexões nesse sentido: discutimos
três avaliações de impacto sobre o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). O artigo evidencia como
metodologias frágeis podem falhar em corrigir
o viés de seleção, comprometendo a confiabilidade das conclusões apresentadas. Entre os
estudos revisitados, há inclusive uma pesquisa
realizada pela Secretaria de Avaliação e Gestão
Informação (SAGI) em 2015.
Nenhum estudo, isoladamente, é capaz de fornecer uma resposta definitiva sobre o impacto
de um programa. Para estimular pesquisas independentes e um debate mais plural, a SAGI
tem disponibilizado periodicamente a série
histórica dos microdados desidentificados do
Cadastro Único, uma das maiores agendas de
transparência do Governo Federal. Em abril de
2018, acrescentamos uma novidade: a marcação de beneficiários do Programa Bolsa Família
(PBF) na base do Cadastro Único. Nos últimos
nove meses – desde o lançamento dessa iniciativa, em julho de 2017, até o presente – foram feitos mais de oito mil downloads das bases desidentificadas no Portal da SAGI.
Ainda na agenda de pesquisas sobre o PBF, discutimos a focalização do programa à luz dos
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio Contínua (PNADC-2016). A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social (SENARC/MDS)
analisou o perfil dos beneficiários do PBF em
relação ao restante da população brasileira,
evidenciando a vulnerabilidade crônica deste
público. Entre os vários resultados apresentados pela SENARC, salta aos olhos que 89% dos
beneficiários do Bolsa Família estejam entre os
40% mais pobres da população brasileira.

Em um cruzamento exploratório realizado pela
SAGI, descobrimos um universo pouco conhecido: medalhistas das Olimpíadas de Matemática que são beneficiários do Bolsa Família.
Nos últimos sete anos, esses jovens receberam mais de mil medalhas; identificamos beneficiários que foram tetra, penta e hexacampeões. Em entrevistas realizadas pela SAGI
com alguns desses medalhistas, fica evidente
as dificuldades em desenvolver talentos com
tantas privações materiais. Certamente, esses
jovens brilhantes poderiam ir muito mais longe se recebessem as oportunidades adequadas, no momento certo para desenvolver todo
esse potencial.
A educação financeira das famílias beneficiárias do Bolsa Família também é uma
preocupação do MDS. Para discutir o projeto recém-lançado Futuro na Mão, articulado
pelo Plano Progredir para orientar a gestão
de finanças pessoais às famílias que participam do PBF, entrevistamos especialistas
dessa iniciativa.
Esta edição trata, ainda, de uma grande inovação na gestão do INSS: o Programa de Revisão
de Benefícios por Incapacidade (PRBI). Em
2016, quando o programa foi implementado,
esperava-se produzir uma melhoria efetiva na
gestão. De fato, as ações do PRBI identificaram que 80% dos benefícios de auxílio-doença
eram pagos indevidamente, e por isso foram
cancelados. A partir da avaliação de impacto
financeiro sob uma lógica de contrafactual, o
PRBI permitiu economizar R$ 5,8 bilhões em
2016/2017, e a estimativa para 2018 é de R$
9,9 bilhões, totalizando R$ 15,7 bilhões. A economia gerada com a revisão do auxílio-doença
tem potencial para fortalecer outras políticas
públicas – tais como o Bolsa Família e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – haja
vista que tem efeitos duradouros, permitindo
assim uma gestão mais responsável dos recursos públicos.
Este volume é uma amostra representativa das
novas frentes de trabalho que a SAGI tem desenvolvido, em diferentes áreas e temas: quer
seja na discussão metodológica de pesquisas,
quer seja na análise do desenho de programas,
ou ainda no cálculo do impacto financeiro de
ações. Que esses insumos e reflexões ajudem
os gestores de políticas públicas na construção
e no aprimoramento de políticas sociais cada
vez mais consistentes no país.
Vinícius Botelho
Secretário de Avaliação
e Gestão da Informação
Maio/2018

Apresentação

O Caderno de Estudos chega a sua 30ª edição
instigando o leitor com discussões inovadoras
na área de políticas sociais e previdenciárias.
Neste volume, tratamos do Programa Bolsa
Família (PBF) por meio de três abordagens distintas; discutimos avaliações do PRONATEC e
melhorias na gestão do auxílio-doença.
O primeiro capítulo revela um perfil pouco conhecido no público do Bolsa Família: há mais de mil
jovens beneficiários que são medalhistas das
Olimpíadas de Matemática. Segundo Claudio
Landim, diretor adjunto do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), as provas são elaboradas para identificar alunos de escolas públicas
com grande capacidade de raciocínio matemático: “O aluno não precisa de conhecimento profundo de matemática para conseguir resolver os
problemas, pois a prova pede mais lógica, raciocínio, criatividade… essas características permitem
detectar alunos com talentos”, explica.
Na sequência, trazemos uma discussão metodológica sobre três avaliações de impacto do PRONATEC, que foram realizadas pela Secretaria de
Avaliação e Gestão da Informação do Ministério
do Desenvolvimento (SAGI/MDS), pela Secretaria
de Política Econômica do Ministério da Fazenda
(SPE/MF) e por pesquisadores do Banco Mundial,
do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada
(Ipea) e do Massachusetts Institute of Technology (MIT). O artigo faz uma análise crítica e discute
a importância do rigor metodológico para garantir
a consistência das pesquisas.
No terceiro capítulo, discutimos a focalização
do Bolsa Família à luz dos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Con-

tínua (PNADC-2016). O texto revela que o programa tem a terceira melhor focalização de seu
público na América Latina – mais de 60% dos
beneficiários estão entre os 20% mais pobres.
O Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade (PRBI) é um tema inédito, abordado
pela primeira vez no Caderno de Estudos. Lançado em 2016, o PRBI trouxe um novo marco
na governança do auxílio-doença. Com a gestão cada vez mais eficiente desses benefícios,
o MDS prevê um impacto financeiro da ordem
de 16 bilhões de reais até o final de 2018.
Por fim, este volume apresenta o Futuro na
Mão, o novo programa de educação financeira do MDS, uma iniciativa no âmbito do Plano
Progredir. A iniciativa busca levar conhecimento sobre a gestão de finanças pessoais
para as beneficiárias do PBF – nessa primeira
fase do programa, mais de 200 mil mulheres
participarão das oficinas. Especialistas da
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
(SENARC/MDS), Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil) e Flow Brasil
relatam, em uma entrevista, a experiência de
levar educação financeira às famílias brasileiras de baixa renda.
Como proporcionar mais oportunidades para
construir a autonomia das famílias de baixa
renda? Como garantir uma gestão mais eficiente dos benefícios previdenciários? O Bolsa Família é bem focalizado? Como garantir que as
avaliações sejam insumos estratégicos para a
tomada de decisões? Essas são algumas questões que procuramos responder nesta edição
do Caderno de Estudos.

Boa leitura!

Tabela –
Microdados
disponíveis
no Portal da
SAGI

CADASTRO ÚNICO

PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

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

Microdados desidentificados da Pesquisa de
Qualidade do Cadastro Único

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/relatorio_206.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/documentos/microdado/microdado_0206.rar

COLETA
DE DADOS
2015 a
2016

Base amostral desidentificada do Cadastro
Único com marcação do PBF - dez/2017
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amostra_cad_201712.zip&t=microdado

2017

Base amostral desidentificada do Cadastro
Único com marcação do PBF - dez/2016
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amostra_cad_201612.zip&t=microdado

2016

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

Base amostral desidentificada do Cadastro Único

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amostra_cad_201512.zip&t=microdado

2015

Base amostral desidentificada do Cadastro
Único com marcação do PBF - dez/2014
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amostra_cad_201412.zip&t=microdado

2014

Base amostral desidentificada do Cadastro
Único - dez/2013
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amostra_cad_201312.zip&t=microdado

2013

Base amostral desidentificada do Cadastro
Único - dez/2012
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/
redM.php?l=https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/
pesquisas/documentos/microdado/base_amostra_cad_201212.zip&t=microdado

TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

2012

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)
PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

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

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/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

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_143.pdf

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

COLETA
DE DADOS

2013 a
2014

2012 a
2014

Pesquisa de avaliação de impacto do Programa Bolsa
Família - segunda rodada
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
C13%20n17%20-%20PESQUISA%20DE%20AVALIACAO%20
DE%20IMPACTO%20DO%20PROGRAMA%20BOLSA%20FAMILIA_SEGUNDA%20RODADA%20(AIBF%20II).pdf

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

Pesquisa de avaliação de impacto do Programa Bolsa
Família - primeira rodada
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Impacto%20do%20Programa%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

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

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/renda.zip

Pesquisa domiciliar com os beneficiários do Programa
Bolsa Família

Pesquisa domiciliar com os beneficiários do
Programa

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
S02%20-%20Pesquisa%20domiciliar%20com%20os%20beneficiarios%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

2009 a
2012

2004 a
2007

2006 a
2008

2005

13

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
PESQUISA
Pesquisa de avaliação de impacto do Benefício de Prestação Continuada - linha de base
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Pesquisa%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Impacto%20do%20Benef%C3%ADcio%20de%20Presta%C3%A7%C3%A3o%20Continuada%20Linha%20de%20base.pdf

ARQUIVO MICRODADOS

COLETA
DE DADOS

Impacto BPC - linha de base

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

2008 a
2010

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)
PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

Pesquisa de avaliação quantitativa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

Avaliação PETI

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Pesquisa(PETI).pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/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

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

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/trabinf.zip

TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

COLETA DE
DADOS

2008 a 2010

2006 a 2008

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

CENSO SUAS
PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

Censo SUAS 2015

Censo SUAS 2015

https://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

https://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

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/CensoSUAS_2013_completo.pdf

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

Censo SUAS 2012

Censo SUAS 2012

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/censo/CensoSUAS_2012_final.pdf

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

Censo SUAS 2011

Censo SUAS 2011

https://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

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/CensoSUAS_2010.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/microdado%202010.zip

COLETA
DE DADOS
2015

2014

2013

2012

2011

2010

PESQUISA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS ESTADUAIS - ESTADIC
PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

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

Pesquisa de Informações Básicas Estaduais ESTADIC 2014

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/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

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

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/bases_ESTADIC_2012

COLETA
DE DADOS

2014 a
2015

2012

15

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

PESQUISA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS MUNICIPAIS - MUNIC
PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

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

Suplemento da assistência social na MUNIC/13

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_140.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/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

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
S42%20-%20IBGE%20munic_as2009.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/
Publicacoes/Suplemento%20especial%20da%20assist%C3%AAncia%20social%20na%20Pesquisa%20

COLETA
DE DADOS
2013 a
2014

2008 a
2010

de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20B%C3%A1sica%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)

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%20assist%C3%AAncia%20social%20na%20Pesquisa%20
de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20B%C3%A1sica%20Municipais%20de%202005%20(MUNIC05).rar

TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

2005 a
2006

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

PESQUISAS
PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

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

PEAS

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_152.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/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

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_145.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/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

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

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_5.rar

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

Pesquisa Projovem

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Pesquisa%20quantitativa%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20
implementa%C3%A7%C3%A3o%20do%20PROJOVEM%20Adolescente%20Servi%C3%A7o%20Socioeducativo_mar2011.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_91.rar

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

Avaliação de Programas do
Vale do Jequitinhonha

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%20Administrados%20pelo%20MDS%20no%20Vale%20do%20Jequitinhonha.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_14.rar

Estudos quali-quantitativos sobre o Programa de Atenção Integral à Família

PAIF - 2009

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Estudos%20Quantitativos%20e%20Qualitativos%20sobre%20o%20
PAIF_nov2009.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_55.rar

COLETA
DE DADOS
2014 a
2015

2012 a
2014

2010 a
2011

2010 a
2011

2008 a
2009

2008 a
2009
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PESQUISAS
PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

Avaliação da situação de segurança alimentar e nutricional 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

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_142.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_142.rar

Pesquisa de Avaliação da Situação de Segurança Alimentar e Nutricional em Comunidades Quilombolas Tituladas

Situação de SAN em comunidades quilombolas

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_135.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_135.rar

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

Cisternas

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

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/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

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

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_2.rar

Pesquisa de avaliação do Programa Banco de Alimentos segunda avaliação

Avaliação do Programa Banco de Alimentos segunda avaliação

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Pesquisa%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Programa%20Banco%20de%20Alimentos2011.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_6.rar

Avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos Modalidade Leite

Beneficiários do PAA - Leite

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Pesquisa%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Programa%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/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_12.rar

Chamada Nutricional Quilombola, 2006

Chamada nutricional quilombola

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Chamada%20Nutricional%20Quilombola,%202006.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Chamada%20Nutricional%20Quilombola%202006.rar

TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

COLETA
DE DADOS

2012 a
2013

2011 a
2013

2012

2010 a
2011

2010 a
2011

2009

2006 a
2007

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

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

http://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/Publicacoes/29.zip

Avaliação do Programa Cozinhas Comunitárias primeira avaliação

Cozinhas Comunitárias - Primeira Avaliação

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

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/22.zip

Avaliação do Projeto Hortas Comunitárias

Hortas Comunitárias

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Projeto%20Hortas%20Comunit%C3%A1rias.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/32.zip

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

Impactos do PAA nas regiões Sul e Nordeste

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/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_59.rar

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

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

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Estudo%20comparativo%20das%20diferentes%20modalidades%20
do%20PAA-Regiao%20Nordeste.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Estudo%20comparativo%20das%20diferentes%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

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Estudo%20sobre%20os%20benefici%C3%A1rios%20do%20PAA-Leite.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/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

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%20Semi%C3%A1rido%20e%20assentamentos%20rurais%20do%20
Nordeste.pdf

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

COLETA
DE DADOS

2006 a
2007

2006

2006

2005 a
2006

2005 a
2006

2005 a
2006

2005 a
2006
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS - PNAD
PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

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

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_148.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/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)
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Pu-

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

blicacoes/Suplemento%20especial%20sobre%20
seguran%C3%A7a%20alimentar%20e%20nutricional%20da%20Pesquisa%20Nacional%20por%20
Amostra%20de%20Domic%C3%ADlios%202009%20
(PNAD2009).rar

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

Suplemento especial sobre segurança
alimentar e nutricional da PNAD/2004

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

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/Suplemento%20especial%20sobre%20
seguran%C3%A7a%20alimentar%20e%20nutricional%20da%20Pesquisa%20Nacional%20por%20
Amostra%20de%20Domic%C3%ADlios%202004%20
(PNAD2004).rar

TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

COLETA
DE DADOS

2013 a
2014

2009 a
2010

2004 a
2006

INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA

PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

Mediotec: perfil e impressões dos alunos no DF

Mediotec no DF

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/lista-s.php?stk=ano&i=2018&id=207

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/documentos/microdado/microdado_207.zip

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

Suplemento de Inclusão Produtiva
da ESTADIC 2014

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_150.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_150.rar

COLETA
DE DADOS
2017 a
2018

2014 a
2015
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PESQUISAS DE OPINIÃO

PESQUISA

ARQUIVO MICRODADOS

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

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/
Sum%C3%A1rio_Executivo_Pesquisa_de_Opini%C3%A3o_Datafolha_primeira_rodada.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_8.rar

Pesquisa de Opinião: Conhecimento e Avaliação dos Programas Sociais do MDS – segunda rodada

Conhecimento e Avaliação dos Programas
Sociais do MDS – segunda rodada

http://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/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_7.rar

Pesquisa de opinião: crise economica mundial e programas sociais do governo e a campanha de recadastramento dos beneficiários do Bolsa Família

Crise econômica mundial e programas sociais
- Recadastramento do PBF

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

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_13.rar

Pesquisa de opinião: desigualdade e
pobreza na opinião dos brasileiros

Desigualdade e pobreza na opinião
dos brasileiros

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%20Pobreza%20e%20Pol%C3%ADticas%20Sociais%20do%20Governo.pdf

COLETA
DE DADOS

2010 a
2011

2011 a
2011

2009

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/microdado_23.rar

TABELA – MICRODADOS DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SAGI

2007 a
2008
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1

Talentos escondidos:
os beneficiários
do Bolsa Família
medalhistas das
Olimpíadas de
Matemática
Resumo
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP) revela talentos das ciências exatas nas milhares de escolas estaduais e municipais
do país. Nas últimas sete edições da Olimpíada, os
beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) conquistaram mais de mil medalhas. Este artigo apresenta a trajetória dos beneficiários do PBF na OBMEP
e, a partir de entrevistas com alguns deles, revela
perspectivas distintas sobre o futuro desses jovens.

Introdução
Desde a primeira edição, em 2005, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 1
premia estudantes do 6º ano do ensino fundamental
ao 3º ano do ensino médio de escolas municipais e
estaduais com melhor desempenho em matemática.
A OBMEP é uma iniciativa do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com apoio da Sociedade
Brasileira de Matemática (SBM) e com recursos dos
Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A Olimpíada é realizada em 99% dos municípios brasileiros e,
a cada edição, recebe cerca de 18 milhões de inscrições de alunos de 47 mil escolas 2 .
A OBMEP tem como objetivos principais:
1.

estimular e promover o estudo da matemática;

2.

contribuir para a melhoria da qualidade da
educação básica;

3.

identificar jovens talentos e incentivar o ingresso em cursos universitários nas áreas
científicas e tecnológicas;

4.

incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas;

5.

contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os
institutos de pesquisa e com as sociedades
científicas; e

6.

promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

Diferentemente da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) 3 , que existe há mais de 30 anos e requer
treinamento aprofundado na disciplina, a OBMEP é
uma iniciativa mais recente, que busca identificar
talentos naturais nas escolas públicas por meio de
desafios de raciocínio lógico.
“A OBM sempre foi focada nas olimpíadas internacionais, então os exercícios propostos são de treinamento profundo. Mesmo um aluno com talento
extraordinário para matemática tem que treinar para
ter uma boa participação na OBM”, explica Claudio
Landim, diretor adjunto do Impa.
Por ser centrada em conhecimentos amplos em
matemática e lógica, a OBMEP passou a substituir,
desde a edição de 2017, as duas primeiras fases
classificatórias da OBM. A participação de alunos de
escolas públicas na OBM cresceu seis vezes no ano
passado, totalizando 509 estudantes somente na última edição. Com isso, a presença dos alunos das
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escolas públicas na OBM tem se ampliado, inclusive
com a possibilidade de representar o Brasil nas competições internacionais de matemática.

A OBMEP e o acesso a
oportunidades
Além de facilitar o acesso de jovens de escolas públicas à OBM, a OBMEP abre portas para uma série de
oportunidades, como programas de iniciação científica,
bolsas de estudo e conteúdos de matemática. A mais
abrangente delas é o Programa de Iniciação Científica
Jr. (PIC). Todos os anos, o PIC oferece aos medalhistas
da OBMEP o acesso a aulas de matemática avançada
por um ano em universidades federais do país, além de
uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) no valor de R$ 100.
“O PIC é a forma de formarmos esses talentos. É importante que os jovens tenham contato com os matemáticos, que eles sejam levados para a universidade e sintam-se estimulados a desenvolverem seus
talentos particulares e reconhecidos nesse esforço”,
avalia Landim.
Ao longo de suas edições, o PIC já encaminhou 47
mil alunos da rede pública de ensino a aulas de matemática com professores universitários. Até 2014,
o programa era 100% presencial e, além da bolsa
de R$ 100, oferecia também ajuda de custo para
deslocamento dos medalhistas e seus respectivos
responsáveis legais às universidades, além de alojamento e alimentação durante os cursos.
Porém, desde 2015, após um corte no orçamento do
Impa que impactou diretamente a ajuda de custo de
deslocamento, o PIC passou a oferecer aulas virtuais
como alternativa aos alunos que residem longe das
universidades. Uma segunda opção foi lançada em
2016 para atender esses estudantes: o OBMEP na
Escola, programa de formação de professores para
dar aulas presenciais a turmas preparatórias para as
olimpíadas. Atualmente, 900 professores participam
do programa OBMEP na Escola. Enquanto o PIC presencial atende 75% dos medalhistas, o PIC virtual é
utilizado por apenas 25%.

1. O BPC foi criado em 1993 por meio da Lei nº 8.742 (Lei Orgânica de
Assistência Social – LOAS).
2. Em 2017, a OBMEP passou a aceitar também a inscrição de escolas particulares, com classificação e premiação de forma separada
das escolas públicas.
3. Portal OBM. Disponível em: <http://obm.org.br/> Acesso em: 24
mar. 2018.

“O PIC tem um impacto social extraordinário; sabemos que o aprendizado da matemática, se não for
bem feito nos anos iniciais, dificilmente é corrigido.
Mas esses programas, mesmo sendo baratos, só
têm sido possíveis pelo apoio da iniciativa privada.
É uma pena que o poder público não estimule mais.
A OBMEP quer estender a estrutura, mas não tem
orçamento”, lamenta Landim.

As provas são elaboradas por um comitê, de aproximadamente 15 professores, que seleciona 20 perguntas de múltipla escolha para compor a primeira fase
e seis perguntas discursivas para a segunda fase. O
critério de seleção das perguntas é, basicamente, focado em escolher situações concretas, que envolvam
raciocínio matemático na solução de problemas.
Segundo Claudio Landim, as questões da prova
ganham complexidade gradualmente – a prova começa com questões mais simples e finaliza com as
mais complexas (Figura 1). “O aluno não precisa de
conhecimento profundo de matemática para conseguir resolver os problemas, pois a prova pede mais
lógica, raciocínio, criatividade… essas características
permitem detectar alunos com talentos”, explica.

Como funciona
A OBMEP é composta por duas fases: a primeira é
uma prova de múltipla escolha para todos os inscritos (cerca de 18 milhões de estudantes), seguida de
uma prova discursiva para os 5% dos candidatos com
melhor nota na primeira etapa. De acordo com o desempenho na segunda prova, os jovens recebem medalhas de ouro, prata e bronze ou menção honrosa.

Figura 1 – Exemplos de questões da prova da OBMEP

Fonte: Prova da 13ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP 2017

4

.

4. Disponível em: <https://bit.ly/2I9HUcZ>.
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Bolsa Família e a OBMEP
Em 2017, a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) realizou alguns cruzamentos exploratórios de dados para identificar beneficiários do
Programa Bolsa Família (PBF) entre os medalhistas da OBMEP, iniciando com isso uma interlocução
com o Impa.
Os resultados dos batimentos realizados pela SAGI
surpreenderam tanto o MDS quanto o Impa: foram
identificados 2.717 medalhistas e menções honro-

sas cujas famílias são de baixa renda e estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (Cadastro Único). Destes, 999 são
beneficiários do PBF. Há medalhistas em todos os
estados brasileiros.
Conforme a Tabela 1, nas últimas sete edições da
OBMEP, os beneficiários do PBF conquistaram 1.288
medalhas – 93 de ouro, 234 de prata e 961 de bronze – e 465 menções honrosas. Há ainda sete jovens
com deficiência, dois indígenas e um quilombola entre os medalhistas.

Tabela 1 – Medalhas da OBMEP conquistadas por beneficiários do PBF por ano
ANO

OURO

PRATA

BRONZE

TOTAL

2011

5

14

62

81

2012

13

26

90

129

2013

11

25

144

180

2014

9

36

138

183

2015

22

50

249

321

2016

25

53

202

280

2017

8

30

76

114

TOTAL:

93

234

961

1.288

MÉDIA DE BENEFICIÁRIOS DO BOLSA
FAMÍLIA MEDALHISTAS DA OBMEP
POR ANO:
184

Fonte: IMPA, elaboração SAGI/MDS

A Figura 2 apresenta, por região do Brasil, a quantidade de beneficiários do PBF vencedores por vários
anos consecutivos: são dois hexacampeões, 14 pentacampeões, 21 tetracampeões e 64 tricampeões.
Minas Gerais, Ceará e São Paulo são os estados

com maior frequência de medalhas por estudante:
77 mineiros, 33 cearenses e 30 paulistas já venceram a OBMEP entre duas e seis vezes. O Nordeste
é a região com maior frequência de medalhas (126
estudantes), seguida do Sudeste (118).

Figura 2 – Frequência de medalhas da OBMEP conquistadas por beneficiários do PBF por região

HEXACAMPEÕES – 2

GO: 1
GO

SP: 1
SP
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Fonte: IMPA, elaboração SAGI/MDS
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Um terço do grupo de medalhistas é formado por
meninas, proporção considerada baixa. O Impa já
pontua essa questão como um desafio para as próximas OBMEP, assim como a premiação de mais estudantes negros.

Casos de sucesso
Para além dos números, as histórias de meninos e
meninas surpreendem. A rotina do goiano Luiz Vasconcelos Júnior, 17 anos, natural da pequena cidade
de São Luís de Montes Belos (GO), mudou completamente após ele conseguir a sexta medalha na OBMEP e a segunda de ouro na Olimpíada, além de ter
ganho uma menção honrosa na OBM.
Aos 17 anos, Luiz já exibe um currículo invejável:
• seis medalhas pela OBMEP;
• menção honrosa na OBM e na Olimpíada
Brasileira de Física (OBF);
• ouro, bronze e menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Geografia e na Olimpíada de
Matemática do Estado de Goiás (OMEG);

Para realizar o sonho de estudar Engenharia Aeronáutica num dos institutos mais respeitados do país,
Luiz terá de encarar o desafio de passar em provas
difíceis e concorridas. Por isso, o jovem começou a
estudar 13 horas todos os dias da semana, apenas
variando um pouco o ambiente de estudo, entre o
alojamento e a sala de aula. “A gente estuda em tempo integral, então tenho pouco tempo para sair. Estou longe de casa, em uma cidade grande, tem toda
aquela experiência de andar por ruas movimentadas,
o que é bem diferente da minha cidade”, compara.
Além da agenda apertada, Luiz cursa o PIC on-line com
professores da Universidade Federal de Goiás (UFG),
graças à medalha de ouro que recebeu na última edição da olimpíada. E as conquistas não param por aí:
Luiz também foi selecionado pelo programa Goiás
sem Fronteiras para passar 30 dias estudando inglês
nos Estados Unidos em 2017 – sendo a primeira pessoa da sua casa a viajar para o exterior –, foi selecionado com outros 29 alunos do Brasil para participar de
um intensivo de física em Campinas (SP), na Escola de
Física Contemporânea da USP, e foi selecionado entre
os 200 melhores alunos da OBMEP para participar do
Encontro do Hotel de Hilbert, uma ação da OBMEP que
oferecia palestras, minicursos, oficinas, atividades recreativas e maratonas aos estudantes.

• ouro e bronze na Olimpíada Brasileira de
Física das Escolas Públicas (OBFEP);
• ouro e prata na olimpíada Canguru
de Matemática.
O estudante do 3º ano do ensino médio foi convidado
a estudar em uma escola particular do Rio de Janeiro,
conhecida por preparar jovens para as provas do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e do Instituto
Militar de Engenharia (IME). Desde fevereiro deste
ano, Luiz mora no alojamento da escola com todas
as despesas básicas cobertas pela bolsa que recebe
(mensalidade, transporte, alimentação e alojamento).
“Eles [o colégio] me convidaram com base nas medalhas que ganhei e me chamaram para vir no ano
passado, mas eu era muito novo. Então decidimos
deixar para este ano”, explica o estudante. “O Luiz sonha alto, é curioso. Eu agradeço muito a Deus pela
oportunidade. Foi muito difícil para mim; passava mal
quando pensava que ele iria para outro estado. Mas
aí eu acreditei, confiei que meu Deus cuida dele aqui
e cuida dele lá”, desabafa Maria Ivone, mãe de Luiz.
Para morar na capital fluminense, Luiz deixou o pai,
a mãe e o irmão mais novo no interior de Goiás. Em
casa, a situação financeira é frágil: os pais estão desempregados e a renda da família vem da venda de
salgados, dos bicos de pedreiro do pai e do benefício
do PBF, enquanto o irmão mais novo trabalha como
jovem aprendiz em um programa do governo.
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O talento na matemática levou o goiano Luiz Vasconcelos a visitar Nova
York e a se mudar para o Rio de Janeiro para se preparar para as provas do
ITA e do IME. Crédito: Arquivo Pessoal.

Outro campeão com várias medalhas no currículo
é o alagoano Maxmilian Barros de Siqueira. Aos 17
anos, o pentacampeão da OBMEP e menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA)
cursa graduação em Matemática na Universidade
Federal de Alagoas (Ufal), ao mesmo tempo em que
é bolsista do programa de iniciação científica PIC-

-ME. “Tenho um orientador para me ajudar com as
matérias mais avançadas para facilitar a minha entrada no mestrado. A ideia é que a partir do 6º ou 7º
período eu comece o mestrado.”
Maxmilian é o primeiro da família de cinco filhos a
chegar à universidade. A mudança de perspectiva foi
tamanha quando passou para o curso de Matemática,
no segundo semestre de 2017, que parte da família
decidiu se mudar da cidade natal, São José da Laje,
para Maceió. Maxmilian mora com a mãe, Gilvaneide
Barros, e o irmão mais novo na capital, enquanto três
irmãos continuam com a avó no interior.
A renda da casa depende, basicamente, do Bolsa Família e da pensão pela morte do pai, um ex-policial militar. “Não está faltando nada, mas a renda não é flexível; vivemos perto do limite”, desabafa Maxmilian. “O
Bolsa Família ajuda, porque a pensão é a única renda
que a gente tem. Uso o dinheiro do Bolsa para comprar o material escolar deles”, diz Gilvaneide.
Maxmilian conta que a paixão pela matemática
surgiu durante os três anos em que cursou o PIC
presencial, de 2012 a 2014. “O PIC fazia com que a
gente visse uma matemática pura, diferentemente
da matemática aplicada que a gente via na escola.
E foi aí que eu vi que a matemática ia além do que
a escola mostra. Com o PIC, existia um porquê por
trás de tudo, era muito gratificante e a gente se sentia motivado”, recorda-se.
O estudante lembra o papel importante da escola
como apoiadora da trajetória dos alunos, especialmente dos professores no aconselhamento dos jovens. “Foi muita sorte a minha, porque talvez eu não
tivesse seguido o caminho que segui sem o apoio da
escola. Hoje tenho amigos que estão em cursos de
Medicina, Enfermagem, Direito… as pessoas estão
na universidade”, comemora.

A pobreza esconde talentos
A dura realidade da pobreza e extrema pobreza no Brasil
é capaz de esconder talentos como os de Luiz e Maxmilian. “É muito importante ter alguma estrutura que
estimule você e te dê confiança a tentar e acreditar. Raramente encontrei um medalhista que não tivesse uma
estrutura familiar”, pontua Claudio Landim.
A vulnerabilidade financeira dessas famílias é o
principal fator que fragiliza tentativas de mudança
de futuro. Aos 19 anos, o hexacampeão da OBMEP
Rodrigo Gonçalves do Nascimento, morador do município de Capela do Alto, no interior de São Paulo,
luta contra o tempo para conciliar a necessidade de
trabalhar com a dedicação aos estudos para passar
no Enem e iniciar a tão sonhada graduação em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de São
Carlos (UFSCAR).
Desde que concluiu o ensino médio, em 2016, Rodrigo tenta mirar no objetivo maior de entrar na faculdade, ao mesmo tempo em que precisa contribuir para
a renda da casa. Já teve quatro empregos diferentes. No último, sem carteira assinada, trabalhava 12
horas por dia, inclusive aos finais de semana, em um
mercadinho de um município vizinho, com direito a
apenas um dia de folga na semana.
“Eu tive que parar tudo para trabalhar, mas eu quero
ser alguém. Minha família inteira não tem faculdade,
minha mãe trabalhou sempre com faxina, meu pai
é caseiro e ganha muito pouco. Tenho vontade de
sair da minha cidade para uma cidade maior, melhor,
com mais oportunidade”, pondera Rodrigo.

Além do apoio da escola, outro fator que pode incentivar o bom desempenho dos estudantes é a influência positiva de se ter um medalhista em sala de aula.
Em 2017, a pesquisadora Diana Moreira defendeu
o doutorado na Universidade de Harvard avaliando
esta questão: Recognizing performance: how awards
affect winners’ and peers’ performance in Brazil.
Moreira avaliou o impacto gerado no ambiente escolar de ganhadores de menção honrosa na OBMEP
e concluiu que o reconhecimento aumenta a performance acadêmica não apenas dos vencedores, mas
também de seus colegas de sala, que melhoraram
em cerca de 20% a participação e a nota obtida em
edições futuras da Olimpíada. Segundo o estudo,
esse efeito pode aumentar em 10% o ingresso em
universidades. Para chegar a esses resultados, a
pesquisadora usou dados de mais de cinco milhões
de estudantes brasileiros em 170 mil salas de aula.

Hexacampeão da OBMEP, Rodrigo Nascimento luta contra o tempo para
conciliar a necessidade de trabalhar com os estudos para o Enem: sonho de
estudar Engenharia Mecânica na UFSCAR.
Crédito: Marianna Rios/SAGI/MDS.

Nesse meio tempo, concluiu um curso técnico em administração e iniciou outro em informática, mas nada
lhe tira da cabeça a vontade de entrar na faculdade.
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Para 2018, Rodrigo deixou o último emprego para
se dedicar em tempo integral à prova do Enem. Para
ajudar a pagar as contas de casa, pretende fazer bicos vendendo doces e consertando computadores.
Rodrigo conta com o apoio da mãe, Iolanda Borba, e do
padrasto, Agnaldo da Silva, que vendem salgados e fazem faxina para levar renda para a família. Eles recebem
Bolsa Família pelo filho mais novo Ryan, de 16 anos. “O
Bolsa Família me ajudou muito, apesar do pouco. Uso
para comida, para conta de água, de luz”, conta Iolanda.
Se passar no Enem, Rodrigo espera receber auxílio-moradia e alimentação da universidade para conseguir se
dedicar exclusivamente aos estudos. O próximo objetivo também já está traçado: um intercâmbio em Portugal. “Quero estudar pelo menos um semestre fora. Os
outros falam que eu sonho demais, mas eu não considero um sonho, eu considero um objetivo”, brinca. “É
difícil conseguir alguma coisa, só estudando mesmo,
e talvez só o Rodrigo consiga um futuro. Apesar de a
gente dar bastante força, é cada um por si”, diz Iolanda.
Casos como o de Rodrigo evidenciam a necessidade urgente de criar mais oportunidades e incentivos para que esses jovens brilhantes possam
desenvolver o seu potencial. Para isso, são necessários esforços conjuntos – da esfera pública e
privada – que garantam que esses talentos não
fiquem escondidos.

Esperança de um futuro melhor
Morando em estados vizinhos do Nordeste, duas adolescentes compartilham histórias parecidas de mães
guerreiras que querem mudar a trajetória da família.
A cearense Geovana Rodrigues da Páscoa Souza,
de 14 anos, passa a semana com a avó e os dois
irmãos mais velhos, Jonas, 24, e Joyce, 23, numa
casa de dois quartos no pequeno distrito de Jordão,
no interior do Ceará. A mãe, Maria Telma, é empregada doméstica e dorme de segunda a sábado na
residência onde trabalha, na cidade de Sobral.

“Eu não queria deixar minha antiga escola, mas encarei
como um novo desafio para me preparar para o vestibular. No início foi um pouco difícil para pegar o ritmo,
pois é mais puxado”, compara Geovana. A aluna do 9º
ano sonha em estudar Engenharia e em conquistar o
seu lugar numa área ainda majoritariamente masculina.
“Acho que as mulheres têm que estar mais interligadas
a outras áreas que são dominadas pelos homens”, diz.
Na capital do Rio Grande do Norte, Natal, está Samantha Luize de Araújo Constâncio, 13 anos. Filha
única, a jovem divide com a mãe, Maria das Vitórias,
uma quitinete, de onde partem todas as manhãs
para suas rotinas distintas.
Enquanto Samantha intercala dias de cursinho de inglês e de cursinho preparatório para ingressar no ensino médio no Instituto Federal – ambos pagos por uma
das patroas de sua mãe – e aulas à tarde na escola,
Maria das Vitórias tem sempre o mesmo destino: as
faxinas em uma das seis casas que a contratam e que
levam o sustento para dentro de casa.
Estudante do 9º ano de uma escola municipal, ainda
no ano passado, quando estava no 8º ano, Samantha foi incentivada pela mãe a prestar a prova de seleção para fazer o ensino médio no Instituto Federal
de Natal e passou. Contudo, como tinha apenas 15
anos, não foi liberada para frequentar o curso.
A responsável por alimentar a mente da adolescente com oportunidades é a mãe, Maria das Vitórias. “É
minha mãe quem dá essas ideias. Eu aceito, vou, e às
vezes dá certo, às vezes não dá”, comenta Samantha,
achando graça. “Fiz ela fazer a prova do IF só por experiência. Eu boto ela em tudo, para não ficar em casa. Até
comecei a arranjar material para ver se ela vai estudando mais, porque eu sei que ela é boa em matemática”,
diz Maria das Vitórias, confiante no potencial da filha.

Enquanto a mãe supre as necessidades do presente, Geovana se esforça para garantir um futuro mais
confortável à família. A jovem concilia a rotina da
escola com o curso de informática e o grupo de estudos preparatório para a Olimpíada de Física.
Medalhista de ouro e bronze na OBMEP e de prata na
Olimpíada de Astronomia, a estudante terá um ano
cheio de compromissos. Um deles é com as aulas
de matemática avançada no PIC, pelo terceiro ano
consecutivo, e o outro é com a responsabilidade de
ser bolsista em um colégio particular com tradição
em formar medalhistas em olimpíadas de matemática e de aprovações no ITA.
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A diarista Maria das Vitórias (E) está sempre de olho em oportunidades para
a filha de 13 anos, medalhistas de bronze da OBMEP: “Quero que a Samantha
seja diferente”. Crédito: Marianna Rios/SAGI/MDS.

O esforço da mãe para garantir o estudo da filha deu
o primeiro resultado no ano passado, quando Samantha conquistou a primeira medalha na OBMEP,
um bronze, além de o direito de participar do PIC na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
“O PIC vai ajudar bastante. Eu acho que vai ser legal
conhecer a universidade e aprender mais matemática. Eu gosto muito dessa área”, derrete-se Samantha.
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Quando pensa no futuro, a estudante é enfática:
quer estudar Medicina em Harvard. “Eu sempre quis
Medicina e não mudaria para Matemática. Mas, se
não der certo, o sonho mais próximo que eu tenho é
trabalhar naquele hospital famoso de cirurgia lá em
São Paulo, o Sírio-Libanês.”
Maria das Vitórias também embarca nos desejos da
filha e torce para que a menina voe alto. “Se ela tem
vontade de ir embora do país, eu incentivo mais ainda. Quero que a Samantha seja diferente.”

Considerações finais
A parceria da SAGI/MDS com o Impa buscou aprofundar o conhecimento sobre um perfil pouco dimensionado no público do Bolsa Família: beneficiários
medalhistas na OBMEP. Nesse projeto, descobriu-se
que, nas últimas sete edições das Olimpíadas, 2.717
medalhistas e menções honrosas estão inscritos no
Cadastro Único e, portanto, são jovens que provêm
das famílias mais vulneráveis do Brasil. Desses, 999
são beneficiários do PBF, distribuídos em todos os
estados brasileiros.
Os beneficiários do PBF conquistaram 1.288 medalhas – 93 de ouro, 234 de prata e 961 de bronze – e
465 menções honrosas. Vários adolescentes ainda
alcançaram títulos consecutivos: são dois hexacampeões, 14 pentacampeões, 21 tetracampeões
e 64 tricampeões.
Esses quase mil jovens brasileiros que vivem situações de grande vulnerabilidade e são medalhistas
em uma das maiores competições de matemática
do Brasil servem de inspiração para tantos outros
jovens acreditarem em seu potencial para mudar a
própria trajetória. Também é inspirador para o próprio MDS, que aprofunda o conhecimento sobre os
beneficiários das suas políticas sociais e pode buscar parcerias a fim de promover um acompanhamento mais adequado desses jovens talentos.
Para não desperdiçar essas capacidades, é urgente
um esforço concentrado para criar oportunidades
para os tantos Luizes e Maxmilians desse Brasil,
que possam motivar e incentivar as Samanthas e as
Geovanas e que possam apoiar os Rodrigos. Afinal
de contas, a pobreza não pode continuar escondendo tantos talentos.
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Pronatec: uma análise
crítica sobre três
avaliações de impacto
Resumo
Este artigo expõe as metodologias mais utilizadas na
avaliação de impacto de políticas públicas e analisa
três estudos que aplicaram esses métodos ao Pronatec. A partir do exame das avaliações de impacto
realizadas pela Secretaria de Avaliação e Gestão da
Informação do Ministério do Desenvolvimento Social
(SAGI/MDS), pela Secretaria de Política Econômica
do Ministério da Fazenda (SPE/MF) e por pesquisadores do Banco Mundial, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) e do Massachusets Institute of Technology (MIT) discutimos a importância
das avaliações de impacto e a necessidade de que
sejam realizadas com metodologia rigorosa.

Introdução
Em 2011, o Governo Federal criou o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)
por meio da Lei nº 12.513, com o objetivo de expandir,
interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no Brasil, visando a melhoria da qualidade do ensino médio e a ampliação das
oportunidades educacionais aos trabalhadores.
O PRONATEC reuniu nesse período um conjunto de iniciativas, contribuindo para a expansão da oferta gratuita
1
de cursos técnicos de nível médio e formação inicial
continuada (FIC). Neste artigo, o enfoque residirá sobre
a modalidade Bolsa-Formação Trabalhador 2 , definida
pela oferta de cursos FIC, também chamados de qualificação profissional, para pessoas em vulnerabilidade
social e trabalhadores de diferentes perfis 3 .
De 2011 a 2014, foram realizadas mais de oito milhões de matrículas no PRONATEC, entre cursos técnicos e cursos de formação inicial e continuada (FIC),
em mais de 4.300 municípios. No mesmo período,
houve crescimento médio anual de 94% dos gastos
do programa, atingindo cerca de 5,5 bilhões de reais.
Os programas de qualificação profissional são uma
das formas mais consagradas de política pública ativa
voltada para o mercado de trabalho. No entanto, os resultados de sua eficácia no que tange à empregabilidade e ao aumento salarial são controversos na literatura
(BETCHERMAN; OLIVAS; DAR, 2004; CARD et al., 2015),
apresentando evidências mistas a depender do desenho e do público-alvo. Dessa forma, é inquestionável
a necessidade de avaliar os impactos do PRONATEC,
ainda mais se levarmos em conta a escala atingida e o
volume de recursos públicos investidos.
Como discutido no Caderno de Estudos nº 28 4 , o
ideal é que a avaliação de impacto seja desenhada
e planejada em conjunto com a formulação e implementação do programa, de tal forma que seja possível utilizar estratégias de aleatorização (desenho
experimental) que aumentem a validade interna da
pesquisa e permitam estimar os efeitos causais do
programa de forma mais precisa.

toriedade na atribuição de grupos e com base em
registros administrativos já existentes.
Nesse artigo, três avaliações de impacto do PRONATEC serão levadas em conta: i) O Relatório Técnico
da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda (SPE/MF) – 2015; ii) O Estudo Técnico nº
08/2015 da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social
(SAGI/MDS); e iii) um artigo acadêmico elaborado
por pesquisadores do Banco Mundial, do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Massachusetts Institute of Technology (MIT).
O objetivo deste artigo é fazer uma análise crítica dessas avaliações de impacto a partir das metodologias utilizadas. Para tanto, o estudo está organizado da seguinte forma: na próxima seção, é feita uma discussão sobre
os métodos de avaliação quasi-experimentais utilizados
nas avaliações; em seguida, são discutidos os principais
resultados obtidos por cada artigo em termos de empregabilidade e aumento salarial à luz das metodologias
utilizadas; e, por fim, são feitas as considerações finais.

Métodos quasi-experimentais em
avaliação de impacto de políticas
públicas
As avaliações de impacto buscam isolar o efeito de
uma política pública em uma dada variável de inte-

1. Além do acesso gratuito a cursos custeados pelo governo, os
beneficiários do PRONATEC Bolsa-Formação contam com o valor de
custeio da alimentação, do transporte e doação do material didático-instrucional necessário.
2. A Bolsa-Formação tem como propósito potencializar a oferta de cursos técnicos de nível médio, com a Bolsa-Formação Estudante, e de
cursos de formação inicial e continuada (FIC), com a Bolsa-Formação
Trabalhador. Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) são de
curta ou média duração com carga horária mínima de 160 horas, enquanto os cursos técnicos de nível médio possuem carga horária igual
ou superior a 800 horas.

Todavia, é muito comum que as políticas públicas
não prevejam esse tipo de avaliação desde o princípio, trazendo desafios para a identificação de grupos
comparáveis aos que receberam a política. Os modelos de desenho de avaliações quasi-experimentais
precisam, dessa forma, buscar a melhor estratégia
de identificação dos grupos de controle para conseguir corrigir o viés de seleção e isolar o efeito causal
do programa nas variáveis de interesse.

3.Os grupos considerados prioritários, de acordo com a Lei nº

As avaliações de impacto do PRONATEC se inserem
nesse contexto, visto que foram pensadas após a
implementação do programa, sem critérios de alea-

4. MDS, 2017. “Como fazer Avaliação de Impacto de Programas So-
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12.513/2011, são: “I – estudantes do ensino médio da rede pública,
inclusive da educação de jovens e adultos; II – trabalhadores; III – beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e IV – estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede
pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral”. A
seleção dos participantes no Pronatec é feita de diversas formas, com
base em critérios das próprias instituições e/ou nas modalidades de
cursos. Não há um sistema unificado de inscrições.

ciais?” Em: Caderno de Estudo nº 28. Ministério do Desenvolvimento
Social. Brasília, 2017.

resse (por exemplo: renda ou empregabilidade) em
relação ao efeito gerado por outras variáveis. Dessa
forma, deseja-se conhecer o quanto um programa
afeta a vida de um determinado grupo de beneficiários. Para tanto, métodos matemáticos e estatísticos
cada vez mais sofisticados têm sido empregados,
exigindo o uso intensivo de tecnologia computacional e de novas estratégias de desenho de pesquisa.
Alguns desses métodos, discutidos no Caderno de Estudos nº 28, têm sido especialmente utilizados para
avaliar o impacto de programas de qualificação voltados para o mercado de trabalho. Grande parte dos problemas econométricos que a literatura de avaliação de
impacto tenta resolver surgiram no contexto desses programas e na forma como afetam a empregabilidade e a
renda. Esta seção faz um breve resumo dessa literatura,
com enfoque nos métodos utilizados nos estudos analisados: métodos de pareamento, modelos de diferenças
em diferenças e o uso de variáveis instrumentais.
O maior desafio da avaliação de impacto é estimar o
contrafactual 5 , ou seja, o que teria acontecido com a
pessoa que recebeu o tratamento de alguma política,
caso ela não tivesse sido atendida. A diferença entre
o que aconteceu com ela ao ter recebido o programa
e o que teria acontecido caso não tivesse recebido é
o efeito líquido do programa para aquela pessoa. Devido à impossibilidade de observar a mesma pessoa
nesses dois estados em um mesmo ponto no tempo,
a literatura de avaliação de impacto tem buscado a
melhor forma de estimar o contrafactual por meio de
grupos de comparação (ou grupos controle) 6 .
O padrão ouro da avaliação de impacto é estimar
o contrafactual por meio da atribuição aleatória de
grupos de tratamento e controle. Nesse caso, como
o tratamento é definido por sorteio, ele não está correlacionado com nenhuma característica observável
ou não observável 7 dos tratados, o que permite um
maior grau de comparabilidade entre os indivíduos.
Entretanto, sabe-se que nem sempre é possível fazer
a aleatorização do tratamento antes de o programa
ser implementado e muitos pesquisadores precisam
encontrar outros métodos para inferir o que teria
acontecido com os indivíduos na hipótese de não
tratamento. É a partir dessa necessidade que começam a surgir os estimadores não experimentais do
impacto da avaliação de políticas.

Métodos de Pareamento
Os métodos de pareamento se baseiam em características observadas para construir grupos de comparação
o mais próximo possível dos indivíduos tratados. Basicamente, procura-se identificar para cada observação
do grupo tratamento indivíduos que não receberam o
programa e que mais se assemelhem aos beneficiários em relação a um conjunto de características con-

sideradas relevantes para o resultado e com informações disponíveis no conjunto de dados do avaliador.
Os métodos de pareamento são conhecidos como seleção em observáveis, porque a hipótese por trás deles é
que tendo informação de todas as características observáveis dos indivíduos, a participação ou não participação no programa é independente do resultado potencial
da variável de resultado (no caso em estudo, a inserção
no mercado de trabalho ou aumento nos rendimentos).
Ou seja, o método supõe que após pareados de acordo com as características observáveis, os grupos de
tratamento e controle teriam o mesmo resultado caso
nenhum dos dois fossem tratados. Para que essa metodologia seja eficaz, é preciso supor que não existem
características não observadas que afetem o resultado
de interesse para o grupo tratamento ou controle – uma
suposição que nem sempre se sustenta.
Existem duas dificuldades principais para realizar o
método de pareamento: a “maldição da dimensionalidade” (ROSENBAUM; RUBIN, 1983) e a “falta de
suporte comum” (GERTLER et al., 2015). Em relação
ao problema da dimensionalidade, o que se observa
é que conforme aumenta o número de variáveis (dimensões observadas) utilizadas em um pareamento, aumenta o número de combinações possíveis de
valores, o que, por consequência, dificulta o pareamento exato entre duas observações. O problema
do suporte comum, por sua vez, é a dificuldade em
encontrar unidades pareadas satisfatoriamente para
determinado grupo de pessoas com características
muito diferentes da média. Na prática, isso significa que para alguns tratados não serão encontrados
controles com características muito parecidas e
para alguns controles não serão encontrados tratados semelhantes.
Os métodos de pareamento exato ou determinístico
não são capazes de lidar de maneira satisfatória com
os dois problemas mencionados, o que torna necessário utilizar técnicas de pareamento probabilísticas.
Entre essas técnicas, a mais utilizada na literatura
de avaliação de impacto é o pareamento por escore

5. O contrafactual é um acontecimento possível, mas que não ocorreu.
Trata-se de um cenário hipotético, que tenta conhecer o resultado para
um participante na ausência do programa em estudo.
6. Os métodos de seleção dos grupos de comparação devem buscar
indivíduos os mais semelhantes possíveis àqueles que receberam a
política, ou seja, efetivamente comparáveis.
7. Define-se como características observáveis aquelas que são possíveis de serem medidas em um dado contexto (por exemplo: sexo,
idade, escolaridade e experiência profissional), enquanto as não observáveis são aquelas que ou não podem ser mensuradas ou não estão
disponíveis para o pesquisador (por exemplo: motivação, disponibilidade de tempo, confiança e postura profissional).

Caderno de Estudos: Desenvolvimento Social em Debate nº 30

37

de propensão (propensity score matching – PSM).
O PSM é um dos estimadores de pareamento mais
famosos na área de treinamento para o mercado de
trabalho. Baseado nos modelos de relação causal de
Rosenbaum e Rubin (1983) e muitas vezes conhecido
como o método de seleção em características observáveis, o PSM ganhou mais destaque no campo das
avaliações de programas de treinamento após estudos de Heckman, Ichimura e Todd (1997, 1998).
O método do escore de propensão (PSM) permite
resolver o problema da multidimensionalidade. A
técnica consiste em calcular a probabilidade de uma
unidade não tratada vir a ser inscrita no programa
com base nas variáveis escolhidas. Portanto, um
problema de origem multidimensional é reduzido
para uma única dimensão, com valores localizados
entre 0 e 1. As unidades de comparação pareadas
serão aquelas com escore de propensão mais similar a cada unidade de tratamento, facilitando a identificação de grupos comparáveis.
No que tange à “falta de suporte comum”, entretanto,
o PSM não resolve inteiramente a questão, dado que
alguns indivíduos com características muito divergentes receberão escores mais próximos a 0 ou a 1
(margens da distribuição) e não serão pareados de
maneira satisfatória. A boa prática recomenda que
esses indivíduos sejam excluídos da análise e os
resultados encontrados na avaliação sejam válidos
apenas para os indivíduos cujas características têm
suporte comum entre tratados e controles. Conforme a figura 1, temos um exemplo da falta de suporte
comum, considerando que a probabilidade de cada
unidade na amostra se inscrever no programa é primeiramente estimada com base nas características
observadas de cada unidade (GERTLER et al., 2015).
Dessa forma, a cada unidade é atribuído um escore
de propensão. A figura mostra a distribuição dos escores de propensão para inscritos e não inscritos.

Figura 1 – Pareamento por Escore de
Propensão e Suporte Comum
Figura 7.2

Pareamento por Escore de Propensão e Suporte Comum
Não inscritos

Inscritos

Outra questão de extrema importância, pontuada
por Heckman, Ichimura e Todd (1997), é que o histórico no mercado de trabalho precisa ser utilizado
para fazer o pareamento dos indivíduos do grupo de
tratamento com os do grupo de controle. A razão
para isso é um fato estilizado que ficou conhecido
como Ashenfelter dip. Ele seria caracterizado pela
observação de que pessoas que, antes do programa de treinamento, estavam muito mal inseridas no
mercado de trabalho (desempregados ou com salários muito baixos) tendiam a ter uma melhoria mais
acentuada em sua situação do que aquelas que estavam relativamente bem nas variáveis de mercado
de trabalho 8 .
Portanto, ao comparar, por exemplo, um desempregado com um empregado e estimar a probabilidade
de eles estarem empregados após uma intervenção,
poder-se-ia considerar de maneira equivocada que
as diferenças encontradas eram efeitos exclusivos
do programa, quando na verdade elas poderiam ser
apenas um processo de convergência natural. Afinal,
no que tange à variável “estar empregado”, os desempregados só podem melhorar e os empregados
só podem piorar. Nesse sentido, é de extrema importância usar o histórico no mercado de trabalho dos
indivíduos no processo de pareamento e comparar
empregados com empregados e desempregados
com desempregados.
Por fim, cabe ressaltar que os métodos de pareamento são bastante criticados porque, em geral,
há muitas variáveis não observadas que podem influenciar tanto a escolha em participar do programa
quanto os resultados obtidos (DEHEJIA; WAHBA,
1999, 2002; HECKMAN; ICHIMURA; TODD, 1997,
1998; LALONDE, 1986). Não há como resolver o problema da seleção em não observáveis a partir da
utilização dessas técnicas. Por isso, deve-se recorrer a esse método na avaliação de políticas públicas
apenas quando todas as outras possibilidades de
métodos não experimentais tiverem sido esgotadas.
Na próxima subseção, veremos que recentes desenvolvimentos em técnicas que misturam outros métodos com o PSM minimizam essa crítica, mas não
resolvem completamente o problema.

O método de diferenças-em-diferenças
Densidade

O método de diferenças-em-diferenças (DD) busca
estimar o efeito causal a partir da comparação das
mudanças ocorridas ao longo do tempo nas variáSuporte comum

8. Deve-se levar em conta ainda que variáveis de empregabilidade e
0

Escore de Propensão

1

Fonte: autores com base em várias fontes.

renda estão correlacionadas com a participação em programas de
treinamento. É de se esperar que uma pessoa desempregada tenha
mais estímulos a procurar um programa de treinamento do que uma
pessoa empregada, e que uma pessoa que ganhe pouco tenha mais

Fonte: Avaliação de Impacto na Prática

primeiramente estimada com base nas características observadas de
cada unidade. Com base nisso, a cada unidade é atribuído um escore de
propensão - em outras palavras, a probabilidade estimada da participaCaderno de Estudos: Desenvolvimento Social em Debate nº 30
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da unidade
no programa. A ﬁgura mostra a distribuição dos escores
de propensão separadamente, para inscritos e não inscritos.
Fundamentalmente, essas distribuições não se sobrepõem perfeitamente.

estímulos de se qualificar do que a que já ganha muito bem.

veis de interesse entre o grupo controle e o grupo de
tratamento. Simplificadamente, o método DD calcula a diferença do antes e depois para o grupo tratamento e para o controle, e depois realiza a subtração
das duas diferenças, conforme tabela abaixo. Dessa
forma, é necessário que estejam disponíveis informações em pelo menos dois momentos no tempo
para os dois grupos.

de hipóteses das tendências paralelas. Se pelo menos dois pontos no tempo anteriores à implantação
do programa estiverem disponíveis 10 , o pesquisador
poderá testar se o grupo de tratamento tinha uma tendência paralela ao grupo de controle. No caso aqui
discutido, por exemplo, se os salários dos dois grupos
estavam crescendo (ou decrescendo) de maneira semelhante antes de o programa treinar um dos grupos.

Tabela 1 – O Método Diferença-em-Diferencas

O teste das tendências paralelas é importante para
aumentar a confiança de que, na ausência do programa, os dois grupos continuariam a mesma tendência de movimento paralelo. Caso não fique provada
essa tendência paralela, fatores externos podem estar afetando mais um grupo do que outro, causando
um viés no resultado encontrado (subestimando ou
superestimando o impacto).

Antes

Depois

Diferença

Tratamento

A

B

(B-A)

Comparação

C

D

(D-C)

Diferença

(A-C)

(B-D)

DD = (B-A) - (D-C)

Fonte: Avaliação de Impacto na Prática

No caso aqui analisado, esse método poderia ser utilizado para verificar se houve aumento de rendimento após o período de treinamento. Esse modelo compararia a diferença dos rendimentos antes e depois
do programa nos tratados e nos controles. O efeito
do treinamento seria a diferença dessas diferenças.
Ou seja, se o salário aumentou mais para os tratados
do que para os não tratados, a diferença média desse aumento seria o efeito do programa.
A vantagem desse método é que, além de isolar o impacto do programa em relação ao efeito das variáveis
observadas, como faz o PSM, o modelo de diferenças-em-diferenças também isola o resultado do programa do possível efeito que variáveis não observadas
fixas no tempo têm sobre a variável de interesse 9 .
Como as informações do período pré-programa estão
disponíveis, elas capturam o efeito que as variáveis
observadas e não observadas dos grupos de tratamento e controle têm, por exemplo, sobre os salários
dos trabalhadores, caso essas características não se
alterarem entre o período pré e pós-tratamento.
Desse modo, a hipótese essencial para a utilização
desse modelo é que as variáveis não observadas que
variam com o tempo não estejam correlacionadas
com a intenção de participar e nem com os resultados, de tal modo a garantir uma estimação sem viés.
Ou seja, é necessário que aquelas características individuais ou coletivas que sofreram mudanças ao longo
do período estudado não tenham nenhuma relação
ou efeito sobre a vontade de participar do programa e
nem sobre as variáveis de impacto, de tal forma que
tudo o que importa para o efeito da política e que não
podemos observar tenha se mantido constante.
Assim, para que estimações com modelo de diferenças-em-diferenças sejam confiáveis, o pesquisador necessita tomar alguns cuidados e fazer alguns
testes de robustez para verificar se de fato está conseguindo estimar o efeito do programa. O principal
cuidado diz respeito ao que se convencionou chamar

Mesmo com os devidos cuidados tomados, se os
grupos de tratamento e controle não foram derivados
de algum evento aleatório, os modelos de diferenças-em-diferenças ainda podem ter muito viés de acordo
com o contexto. É possível que as tendências entre os
dois grupos não sejam paralelas, ou é possível que o
resultado ainda seja enviesado, mesmo que os grupos
tenham tendências pré-programa paralelas (por exemplo, na hipótese de elas terem sido paralelas, por acaso,
antes do programa). Por isso, muitos autores buscam
algumas soluções além do modelo de diferenças em
diferenças quando não há um evento que fez derivar
os grupos de tratamento e controle de forma aleatória.
Uma das formas de refinar os resultados encontrados pelo modelo de diferenças-em-diferenças, especialmente quando só há um ponto no tempo antes
e um depois do programa (e, portanto, não é possível testar a hipótese das tendências paralelas), é
o modelo de diferenças-em-diferenças combinado
com o PSM. Nesse caso, o escore de propensão à
participação no programa é calculado e utilizado
como peso nas regressões do modelo de diferenças-em-diferenças. Em outras palavras, primeiro os
indivíduos são pareados de acordo com suas características observadas (PSM) e depois tiram-se as diferenças entre os períodos pré e pós-programa das
variáveis de interesse de cada grupo (tratamento e
controle). Finalmente, calcula-se a diferença das diferenças entre os dois grupos.
Proposto por Heckman, Ichimura e Todd (1997,
1998), a combinação do método de diferenças-em-

9. Entende-se por variáveis não observadas fixas no tempo aquelas
que o pesquisador não tem acesso e que se mantêm constantes ao
longo do período estudado.
10. Nesse caso, o pesquisador deve ter acesso a pelo menos três recortes de informação no tempo: dois momentos anteriores à política
pública e um momento posterior.
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-diferenças com o método de pareamento faz com
que algumas das hipóteses usadas em cada um
dos métodos possam ser substituídas por hipóteses
mais fracas. A combinação dos métodos permite,
por exemplo, que os fatores não observáveis que
forem constantes ao longo do tempo influenciem
simultaneamente a decisão de participar e os resultados potenciais. Além disso, o método avança
em relação ao DD simples ao ponderar e dar pesos
iguais para indivíduos com características muito semelhantes e pesos diferentes para indivíduos com
características muito diferentes, além de restringir
a amostra para regiões de suporte comum, ou seja,
aquelas regiões onde é possível achar alguém no
grupo de controle semelhante a alguém dos tratados
e vice-versa.

Um bom exemplo para a compreensão do uso da
variável instrumental no contexto de avaliação de
impacto é o sorteio para alocação dos grupos de
tratamento e controle. Supondo que dentro de um
grupo de elegíveis sejam sorteados um grupo de tratamento e outro de controle para participar de um
programa de treinamento, se todos os sorteados
para o grupo de tratamento forem treinados e todos
os sorteados para o grupo de controle não forem
treinados, pode-se utilizar uma regressão simples
para calcular o efeito do programa. Se, entretanto, algumas pessoas que foram sorteadas para participar
não participaram, e algumas que foram sorteadas
para compor o grupo de comparação terminaram
sendo treinadas, a regressão simples produzirá resultados enviesados.

No entanto, os modelos de DD com PSM continuam
vinculados à hipótese de que os fatores não observáveis que variam ao longo do tempo não podem ter
correlação, simultaneamente, com a decisão de participar e com os resultados. Como nem sempre isso
é possível, muitas vezes os pesquisadores utilizam o
método da variável instrumental, que será explicado
a seguir, para corrigir os possíveis vieses.

No caso descrito acima, o fato de ter sido tratado
tem correlação com fatores não observáveis: por
exemplo, um indivíduo com bons relacionamentos
na entidade que provê o curso pode influenciar a entrada no treinamento, mesmo que ele não tenha sido
sorteado para ser matriculado. Entretanto, o sorteio
– que nesse exemplo hipotético definiu quem deveria ser matriculado e quem não deveria – não tem
correlação com variáveis observadas ou não observadas e, ao mesmo tempo, tem correlação com a
probabilidade de a pessoa ser tratada 13 . Neste caso,
o sorteio poderia ser usado como variável instrumental para o fato de a pessoa ter sido efetivamente
tratada ou não e com isso obter o efeito não enviesado do programa.

O método da variável instrumental 11
Esse método estatístico tenta reproduzir os resultados de um experimento controlado, quando estes
não são viáveis, por meio da inserção de uma variável que não faça parte do modelo explicativo inicial
e que ajude a corrigir problemas de endogeneidade
12
nas variáveis explicativas. A ideia do método de
variável instrumental é que mesmo nos casos em
que a decisão de ser tratado e o resultado possuam
correlação com características não observáveis,
existe outra variável que é correlacionada com a participação, mas não é correlacionada com características não observadas que influenciam no resultado.
Desse modo, a variável instrumental pode controlar
a porção da variável participação que está relacionada ao erro, reduzindo o viés do modelo.
No contexto de avaliação de impacto, uma variável
instrumental tem como objetivo auxiliar na identificação do impacto causal em cenários, onde a participação no programa é determinada, ainda que
parcialmente, pelos potenciais beneficiários. A participação efetiva de um possível beneficiário em uma
política pública está diretamente relacionada com
questões que mudam ao longo do tempo e que nem
sempre podem ser observadas pelo pesquisador
(por exemplo, ter um filho ou conseguir um emprego
pode afetar a conclusão de um programa de treinamento). Por esse motivo, a decisão de participar de
um programa é uma possível fonte de endogeneidade, uma vez que essa variável pode estar simultaneamente correlacionada ao resultado em análise e
às variáveis não observadas (exógenas ao modelo).
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Todavia, o método da variável instrumental somente produz resultados mais precisos quando a alocação dos grupos tratamento e controle se dá por
meio de sorteio, garantindo assim a não correlação
do tratamento com as variáveis não observadas.
É difícil encontrar no mundo real outras variáveis
que garantam esse mesmo resultado, exigindo um
largo conhecimento do pesquisador sobre o fenômeno estudado.

11.Por se tratar de um método de complexidade superior à proposta
desse artigo, a definição do método será apenas no nível necessário
para a compreensão dos estudos em destaque, sem avançar em
todos os detalhamentos conceituais e técnicos.
12.A endogeneidade ocorre quando uma variável explicativa está
correlacionada com o erro do modelo, ou seja, quando alguma das
variáveis explicativas são explicadas por outras variáveis (internas
ou externas ao modelo). As fontes mais comuns de endogeneidade
são: erros de mensuração, variáveis importantes omitidas do modelo,
causalidade simultânea (não se pode determinar a direção da causalidade) e causalidade reversa.
13. Embora algumas pessoas não tenham obedecido a alocação do
programa e tenham conseguido participar mesmo não sendo sorteadas, a maior parte das pessoas seguiu o sorteio.

Descritos os principais métodos utilizados nas pesquisas de avaliação de impacto escolhidas, é possível discutir na próxima seção as particularidades de
cada um dos estudos, suas limitações e resultados.

programa avaliado possui impacto sobre a inserção
no mercado de trabalho formal e afirma que “os impactos são particularmente intensos entre os beneficiários do Bolsa Família e de participantes residentes no Nordeste” (FONSECA et al., 2015, p. 23).

As avaliações de impacto
do PRONATEC

Conforme arcabouço teórico para avaliação de impacto, a metodologia utilizada nesse estudo apresenta fragilidades, como a não consideração de variáveis
que têm impacto na empregabilidade, a consideração
de variável que não possui impacto, e, ainda, a não
correção do viés de seleção, o que põe em xeque a
confiabilidade das conclusões do estudo.

A seguir apresentamos três avaliações de impacto
do PRONATEC e considerações sobre as metodologias utilizadas.

Avaliação de impacto do PRONATEC
Bolsa-Formação na inserção no mercado
formal dos beneficiários do Programa
Bolsa Família
O estudo em referência, realizado pela SAGI/MDS em
2015, teve como foco estimar o impacto da participação no PRONATEC Bolsa-Formação sobre a inserção
no mercado de trabalho formal para os inscritos no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (Cadastro Único). Para tanto, os autores definiram o grupo de tratamento como a totalidade dos
indivíduos com idade entre 18 e 64 anos que estivessem tanto na base de dados dos matriculados no
PRONATEC Bolsa-Formação quanto na base do Cadastro Único do mês de abril de 2014. Assim, foram
selecionados 738.133 indivíduos apenas inscritos no
Cadastro Único e 799.397 beneficiários do Programa
Bolsa Família (PBF), totalizando 1.537.530 pessoas.
O grupo de controle foi construído por meio de pareamento a partir de características observáveis semelhantes entre os indivíduos tratados e não tratados, fazendo uso de um método denominado pelos
autores como “método de aleatorização de seleção,
com posterior verificação de ocorrência de casos
órfãos” (FONSECA et al., 2015). As variáveis consideradas no pareamento foram: municípios, microrregião, sexo, nível de escolaridade, faixa etária e faixa
de atualização cadastral.
Ao definir os critérios para pareamento, a equipe
optou por excluir do grupo de tratamento aqueles
indivíduos que não possuíam informações completas nas seis variáveis escolhidas para a definição
do controle por pareamento. Assim, chegou-se a um
grupo de tratamento de 1.229.041 indivíduos.
Os autores encontraram resultados diferentes para
os grupos de comparação utilizados. O grau de formalização (vínculo empregatício formal ou micro
empreendimento individual registrado) dos participantes do programa aumenta em três das comparações realizadas. No entanto, na comparação realizada entre indivíduos pareados no início do período, os
resultados obtidos não demonstraram substancial
aumento da formalização. O estudo conclui que o

O método de pareamento busca construir um grupo de controle semelhante ao grupo de tratamento
em termos de determinadas características observáveis. De acordo com as hipóteses desse método,
cada membro do grupo de tratamento teria um par
no grupo de controle, que representa o resultado que
ele teria obtido caso não fosse tratado.
A primeira hipótese do método de pareamento, denominada “seleção nos observáveis”, assume que,
havendo dois grupos – um tratado e outro não tratado – com as mesmas características observáveis,
o único fator que diferencia os resultados desses
indivíduos é o status de participação no programa.
Ao fazer o pareamento, o avaliador isola o efeito do
programa do efeito de características observadas
que estão relacionadas ao resultado potencial (no
caso do estudo, a inserção no mercado de trabalho
formal) e que também afetam a decisão de participação no Programa. De acordo com essa hipótese,
ao controlar por um vetor de variáveis observáveis X,
o resultado potencial Y torna-se independente do tratamento, ou seja, os grupos de tratamento e controle
teriam, em média, o mesmo resultado caso nenhum
deles fossem tratados.
O estudo em questão elege apenas seis variáveis
no vetor X, sem justificar porque essas – e apenas
essas – variáveis foram escolhidas. Desconsidera,
assim, uma série de variáveis que poderiam afetar
tanto a variável de resultado Y (participação no
mercado de trabalho formal) quanto a decisão de
participar do Programa. Entre essas variáveis pode-se citar: setor de atividade, tempo de experiência,
salários em trabalhos anteriores e o próprio status
de inserção no mercado de trabalho. Os incentivos
para se inscrever num curso provavelmente são
diferentes para o indivíduo que anteriormente ganhava muito em comparação com um que ganhava
pouco, ou, ainda, um empregado em relação a um
não empregado, o que pode comprometer a comparabilidade entre os grupos (HECKMAN; ICHIMURA; TODD, 1997, 1998). Ou seja, o vetor de variáveis
observadas utilizado para parear os grupos parece
ser insuficiente para controlar todas as características relacionadas ao resultado para a variável de
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interesse, o que incorre na permanência de viés de
seleção, pois a semelhança entre os grupos controle e tratamento não é garantida em relação aos
fatores que influenciam a empregabilidade.
Por outro lado, entre as variáveis eleitas, foi incluída
a “atualização cadastral”, ou seja, um dos critérios
de pareamento dos indivíduos foi o tempo transcorrido desde a última atualização do Cadastro Único.
Essa, todavia, não é uma variável relacionada pela
literatura especializada como algo que influencie
a empregabilidade. A atualidade cadastral poderia
ter sido usada como medida de confiabilidade das
demais informações coletadas a partir do Cadastro
Único e não como uma variável para pareamento.
Os autores indicam terem incluído na amostra indivíduos cujos cadastros foram atualizados há muito
tempo (três, quatro anos ou mais), assim, corre-se
o risco de se estar a parear pessoas cujas demais
variáveis não são as mesmas, pois, após três, quatro ou cinco anos, a escolaridade, o município ou a
microrregião dos indivíduos podem ter se alterado,
invalidando a hipótese do suporte comum do caso e
de seu par. Inclusive considerando-se que a frequência escolar é uma das condicionalidades do PBF no
caso dos jovens, a alteração da escolaridade nesse
estrato se evidencia como bastante provável.
Outro ponto fundamental é que no estudo não são
fornecidas informações a respeito do interesse das
pessoas do grupo de controle em procurar emprego.
No caso do grupo de tratamento, só o fato de todos
terem procurado um curso de qualificação profissional indica que estão interessados em encontrar emprego. Entretanto, o mesmo não pode ser dito sobre
o grupo de controle.
Em uma das comparações realizadas pelo estudo,
foi feito um filtro para selecionar o mesmo número
de pessoas empregadas ao fim do curso nos grupos
tratamento e controle (pareamento ao final do curso). Os resultados apresentados mostram que o percentual do grupo de controle que estava empregado
subiu de 53% para 69%. Em uma hipótese extrema,
todavia, esses 69% podem representar todos os que
estavam procurando emprego no grupo de controle.
Por isso, a intenção de fazer o curso seria essencial
no pareamento, ou pelo menos a intenção de encontrar um emprego no setor formal.
É ressaltado no texto que havia muito menos pessoas
empregadas entre os participantes que entre os não
participantes no começo do curso. Porém, aparentemente, o efeito encontrado é o chamado Ashenfelter
dip, mencionado anteriormente. O grupo de tratamento e o grupo de controle ao fim do período tinham 69%
das pessoas empregadas. No início do curso, esse
percentual era 53% no grupo de controle e de 36% no
grupo de tratamento. Ou seja, argumentam os auto-
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res, o emprego cresceu mais no grupo de tratamento
(32 %) que no grupo de controle (15 %).
A questão é que, como notado por Ashenfelter e
reforçado pela literatura, as pessoas em pior situação no mercado de trabalho têm tendência natural
a apresentar melhoria mais acentuada em sua situação que as pessoas que estão em uma situação
melhor no mercado de trabalho. Se um pesquisador
divide uma população em dois grupos, impondo
uma regra que gere um grupo com 36% das pessoas
no mercado formal no início do período, e outro cujo
percentual de formalizados seja 53%, o emprego provavelmente crescerá mais no grupo 1 que no grupo
2, mesmo que inexista o PRONATEC. Essa tendência
decorre do fato de um grupo ter mais desempregados e, por isso, mais pessoas procurando trabalho e,
consequentemente, mais pessoas conseguindo trabalho. Essa é uma probabilidade, não uma certeza,
mas indica a necessidade de pareamento usando as
variáveis de mercado de trabalho no início do período e não ao final, como feito nesse exemplo.
A segunda hipótese do método de pareamento, também conhecida como “suporte comum”, é que cada
indivíduo no grupo de tratamento possui um par no
grupo de controle, cujo resultado produz o que seria
esperado para esse indivíduo caso ele não tivesse
sido tratado. Dessa forma, é necessário que a região
do vetor X que engloba as características dos indivíduos tratados também represente as características
dos não tratados. A utilização do algoritmo de indexação descrito pelos autores nesse estudo (FONSECA
et al., 2015) parece comprometer essa hipótese. De
acordo com esse algoritmo, quando para uma determinada variável não se encontrava um indivíduo no
grupo de controle com característica igual ao do tratado, se procedia à imputação de um indivíduo com
condição aproximada para a variável em questão.
Por exemplo, os autores colocam que, se um indivíduo tratado com ensino médio completo não encontra um indivíduo no grupo de controle com essa
mesma escolaridade, eles então imputam um controle que tenha ensino superior incompleto. Contudo, uma pessoa com ensino médio completo e que
não está cursando o ensino superior pode ter várias
características – tanto observáveis quanto não observáveis – que diferem daquelas que estão cursando ensino superior. Além disso, os incentivos para
procurar a modalidade do PRONATEC analisada no
estudo também parecem ser diferentes; indivíduos
que estão num curso superior podem ser menos
atraídos por cursos PRONATEC do que aqueles que
possuem apenas ensino médio. Dessa forma, atribuir para um tratado com ensino médio um par no
grupo de controle que está na faculdade parece não
garantir que o “controle” reproduz o que seria o resultado do “caso” se ele não tivesse sido tratado, o que
fere a hipótese de suporte comum.

Quanto aos resultados apresentados no estudo, é
importante frisar que o exercício que mais se aproxima das boas práticas de pareamento anteriormente
mencionadas, é aquele com filtro da situação de inserção no mercado de trabalho no início dos cursos
(ou seja, ao iniciar o curso, empregados são pareados com empregados, e não empregados com não
empregados). Nesse exercício, o resultado do programa parece ser muito próximo de zero.
Conforme exposto, o método utilizado viola as duas
hipóteses necessárias para correção do viés de seleção e identificação do impacto do programa sobre
as variáveis de resultado. Não é possível afirmar que
o grupo de controle definido é o contrafactual adequado para o grupo de tratamento. Dada a estratégia
de identificação utilizada pelos autores, muito provavelmente não o são.
Em suma, com base no exposto, não se pode chegar
a conclusões válidas a partir dos dados e resultados
apresentados neste estudo. De qualquer forma, no
exercício que mais se aproxima do que seria um pareamento consistente por PSM, realizado de acordo com
a situação dos indivíduos no mercado de trabalho no
momento inicial, os resultados encontrados não permitem concluir um aumento significativo da probabilidade de inserção das pessoas no mercado de trabalho
formal após a participação no PRONATEC.

Avaliação do impacto do PRONATEC/BolsaFormação/Formação Inicial e Continuada
na reinserção dos beneficiários em
empregos formais
O estudo realizado pela SPE/MF (DELFINO; BARBOSA FILHO; PORTO, 2016) analisa o impacto do curso
PRONATEC Bolsa-Formação na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), também chamada de
qualificação profissional, considerando duas variáveis: a taxa de reinserção no mercado de emprego
formal de pessoas que perderam o emprego e o ganho salarial entre desligamento e reinserção.
Como a decisão de participação no programa não
é aleatória, a comparação direta entre inscritos e
não inscritos no curso seria inadequada, pois pode
causar viés de seleção. Portanto, os autores avaliam
como se deu a reinserção profissional de pessoas
desligadas do mercado de trabalho formal em 2011,
que tenham frequentado algum curso do PRONATEC
Bolsa-Formação – FIC, em relação àqueles que se
matricularam, porém não tiveram as matrículas confirmadas no programa.
A ideia dessa estratégia de identificação do efeito
do programa é que o grupo das pessoas que se matricularam, mas não tiveram a matrícula confirmada,
deve ser semelhante ao grupo que se matriculou e
teve a matrícula confirmada 14 .

Os indivíduos analisados foram divididos em três
grupos: i) matriculou-se, mas não teve matrícula confirmada (controle); ii) matriculou-se, teve a matrícula
confirmada, mas não concluiu o curso (tratamento
1); e iii) matriculou-se, teve a matrícula confirmada e
concluiu o curso (tratamento 2). Com isso, os autores pretenderam diferenciar os efeitos gerados por
iniciar o curso, daqueles decorrentes de concluí-lo.
Após apresentar as proporções para cada grupo, por
unidade da federação, os autores usaram um modelo
de regressão probit em que a probabilidade de readmissão foi modelada como função de variáveis pessoais,
socioeconômicas e indicativas do grupo ao qual o indivíduo pertence (não teve a matrícula confirmada na Bolsa
Formação – FIC, matriculou-se e não concluiu, ou concluiu o curso do PRONATEC/Bolsa Formação – FIC) 15 .
Em seguida, os autores medem o impacto do programa sobre os salários obtidos quando da reinserção dos trabalhadores no mercado de trabalho. Para
esse exercício, foram considerados apenas indivíduos dos três grupos (tratamento 1, tratamento 2 e
controle), que conseguiram se reinserir no mercado
de trabalho no período analisado.
O estudo relata ter havido verificação de que as características observadas nos três grupos estavam
balanceadas pelo método de regressão por árvore
de classificação (classification and regression trees
– CART) (HO et al., 2007; WANG et al., 2015). Os resultados encontrados indicam não existir diferença
estatística significativa nas duas variáveis de resultado escolhidas: reinserção no mercado de trabalho
formal e ganho salarial na maioria das Unidades da
Federação e eixos tecnológicos.
Embora faça referências a métodos sofisticados de
avaliação de políticas públicas, a estratégia adotada
no estudo deixa de levar em conta aspectos relevantes em relação ao PRONATEC e à dinâmica do público-alvo. Por isso, restam dúvidas quanto à validade
dos resultados encontrados.
Inicialmente, é necessário questionar se é robusto
o grupo controle definido pelo estudo (aqueles que
se matricularam no PRONATEC e não tiveram a matrícula confirmada). Seria preciso entender como

14. A confirmação da matrícula no PRONATEC depende de diversos
fatores, tais como: quantitativo suficiente de alunos interessados
em frequentar o curso, grupos prioritários, dinâmica das instituições
ofertantes, entre outros.
15. As variáveis pessoais e socioeconômicas foram obtidas das bases
de dados do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) e Rais, como sexo, raça ou cor, nível de
escolaridade, tempo no emprego (em meses) e idade.
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foram escolhidos, entre os indivíduos que realizaram pré-matrícula, aqueles que teriam sua matrícula confirmada. Se essa escolha se deu por sorteio,
então, o grupo de controle escolhido pelos autores
pode realmente ser considerado um grupo com características não observadas similares ao grupo de
tratamento e, portanto, os resultados encontrados
poderiam ser considerados confiáveis. Os autores,
entretanto, afirmam que a seleção dos participantes
é feita de diversas formas, com base em critérios
das instituições ofertantes ou das modalidades dos
cursos, indicando assim que há uma seleção com
base em critérios observáveis.
Se as confirmações de matrícula se deram por meio
de algum processo como ordem de chegada, idade,
escolaridade, renda ou outras características observáveis, como parece ser o caso, então o grupo de controle é enviesado e alguma ação de pareamento seria
necessária para corrigir esse viés. Muito embora haja
no texto a informação de que as características observadas nos três grupos estavam balanceadas pelo
método CART por árvore de classificação, no estudo
não há uma tabela de estatísticas descritivas dos três
grupos que confirmem isso, o que deixa o leitor em
dúvida quanto à comparabilidade dos grupos.
Além disso, a divisão dos indivíduos em três grupos
não parece adequada. Os grupos que podem ser, em
teoria, comparáveis, é o de indivíduos que se matricularam, mas não tiveram a matrícula confirmada e
o de indivíduos que tiveram a matrícula confirmada
e concluíram o curso. Isso porque os efeitos do programa são esperados para quem conclui o curso;
se alguém tem sua matrícula efetivada e não comparece ao curso, ou comparece parcialmente, não
se pode admitir que esses indivíduos componham
um grupo tratamento, pois o tratamento não ocorreu, ou ocorreu de maneira incompleta. Outrossim,
os motivos para abandonar o curso, também não
explorados no texto, muitas vezes têm relação com
o resultado esperado: um aluno pode, por exemplo,
abandonar o curso por ter conseguido um emprego,
ter tido um filho, ou motivos de saúde.
O mais indicado, portanto, seria comparar apenas
dois grupos: o dos que tiveram a matrícula confirmada e concluíram o curso e o dos que não tiveram a
matrícula confirmada. Se a confirmação se deu por
sorteio, então teríamos o método ideal de identificação do efeito do programa. Se o método de confirmação das matrículas não ocorreu por sorteio, o PSM
poderia comparar indivíduos com características observáveis parecidas.
Os autores mostram ainda que em algumas unidades federativas a probabilidade de reinserção foi
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menor para quem fez o curso do que para quem não
fez. Ao mesmo tempo, os autores comparam os rendimentos dos grupos (tratamento 1, tratamento 2 e
controle) para aqueles indivíduos que se reinseriram
no mercado de trabalho. Entretanto, se a probabilidade de reinserção é diferente entre os grupos, existe
viés de seleção na regressão.
Os autores também afirmam que o período de análise,
de pouco mais de dois anos, pode não ter sido suficiente para captar os efeitos do programa. Por fim, outro aspecto que merece crítica é que o estudo desconsiderou
um dos resultados esperados do tratamento: o egresso
tornar-se microempreendedor 16 . Assim, uma análise de
impacto que avalie apenas a ocorrência de um dos resultados possíveis do tratamento mostra um viés considerável, limitando o alcance das conclusões obtidas.

Avaliação da vertente do PRONATEC-MDIC
O estudo do Banco Mundial, MIT e Ipea foca no PRONATEC realizado no âmbito do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior (MDIC). O
desenho do PRONATEC Bolsa-Formação prevê parcerias com instituições demandantes de vagas, que
são responsáveis tanto pela prospecção de necessidades de cursos de qualificação profissional e técnica em sua área de atuação quanto pela mobilização,
seleção e pré-matrícula dos futuros estudantes.
Essas instituições demandantes são, em geral,
secretarias de educação das unidades federadas,
ministérios ou outros órgãos da Administração Pública Federal. Cada um dos parceiros demandantes
tem a prerrogativa de usar sua própria metodologia
para identificar as demandas de capacitação em
seu setor específico, que são posteriormente encaminhadas ao Ministério da Educação (MEC) para
análise de viabilidade com base em critérios técnicos e orçamentários.
A característica distintiva da metodologia empregada pelo MDIC na vertente do programa sob sua
responsabilidade, o PRONATEC-MDIC, é a consulta
direta às empresas acerca de suas demandas de
capacitação. Por esse motivo, diz-se que o PRONATEC-MDIC é orientado pela demanda. Em 2014, ano
que representou o auge do programa em termos de
vagas ofertadas, mais de duas mil empresas solicitaram cerca de 16 mil cursos de formação. Aproximadamente 335 mil pessoas foram efetivamente
matriculadas em cursos do PRONATEC-MDIC e 40%
delas concluíram o treinamento.

16. Vale ressaltar que esse aspecto também não foi considerado no
estudo realizado pela SAGI (2015).

Em razão dessa particularidade, o PRONATEC-MDIC
é um caso especialmente interessante para investigação dos mecanismos que mediam os efeitos do
programa sobre os resultados esperados. O’Connell
et al. (2017) se dedicaram a avaliar o impacto dessa
vertente do PRONATEC sobre o emprego e salários
a partir do método de diferença-em-diferenças. Para
esse estudo, os autores cruzaram dados administrativos do programa com dados mensais do mercado de
trabalho advindos da Relação Anual de Informações
Sociais (Rais). A conclusão dos autores é de que o
PRONATEC-MDIC aumenta a probabilidade de emprego em quase 9% nos 12 meses seguintes à conclusão do curso, ao passo em que os cursos ofertados
por meio de outras modalidades do PRONATEC – isto
é, fora do modelo orientado pela demanda– tiveram
efeito desprezível sobre esse indicador.
A principal estratégia adotada por O’Connell et al.
(2017) para estimar um contrafactual foi a identificação de razões administrativas exógenas ao modelo
para a não conclusão do curso entre os alunos, como
cancelamentos por motivos de força maior e limitações no número de vagas. Dessa forma, a amostra
foi dividida em dois grupos: i) aqueles que se registraram, tiveram a matrícula confirmada e completaram
o curso; ii) aqueles que se registraram, mas não receberam uma confirmação de matrícula e, portanto, não
frequentaram o curso. Em termos mais técnicos, isso
equivale a dizer que os autores utilizaram a variável
“confirmação de matrícula” como variável instrumental, de modo a contornar o problema da endogeneidade, já apresentado neste artigo.
Nota-se que a estratégia empregada por O’Connell
et al. (2017) é semelhante à usada por Delfino, Barbosa Filho e Porto (2016) no relatório técnico do
Ministério da Fazenda. Conforme já argumentado,
uma preocupação metodológica relacionada ao uso
dessa estratégia diz respeito ao fato de que a confirmação de matrícula nos cursos do PRONATEC não
é necessariamente aleatória, pois segue critérios
das próprias instituições ofertantes. O método de
diferença em diferenças, adotado tanto por O’Connell et al. (2017) quanto por Delfino, Barbosa Filho
e Porto (2016), é potencialmente capaz de superar
o viés de seleção introduzido por essa ausência de
aleatoriedade na confirmação de matrículas, porque
permite isolar o efeito do desbalanceamento de características não observáveis constantes no tempo.
Para isso, é fundamental demonstrar que ambos os
grupos amostrais apresentam tendências paralelas
no tempo, deixando claro que, na ausência da intervenção, essas trajetórias paralelas seguiriam inalteradas. Nesse ponto, há diferenças importantes entre
os trabalhos de O’Connell et al. (2017) e Delfino, Barbosa Filho e Porto (2016).

O estudo de Delfino, Barbosa Filho e Porto (2016)
não discutiu a existência de tendências paralelas
entre os grupos amostrais selecionados. Em contrapartida, O’Connell et al. (2017) demonstram, com
base nos dados da Rais para os 18 meses anteriores
ao início do curso, que a empregabilidade dos dois
grupos evoluiu de maneira bastante semelhante no
período. Com isso, os autores comprovam satisfatoriamente que a hipótese de tendências paralelas é
respaldada pelos dados disponíveis.
Delfino, Barbosa Filho e Porto (2016) e O’Connell
et al. (2017) concluíram que o PRONATEC Bolsa-Formação em seu formato tradicional não gerou
efeitos estatisticamente significativos sobre a
empregabilidade dos concluintes. A contribuição
inovadora de O’Connell et al. (2017) consiste em
demonstrar que, a despeito desses indícios de
que o PRONATEC não entregou os resultados esperados, há uma vertente específica do programa,
o PRONATEC-MDIC, que foi capaz de impactar a
empregabilidade dos concluintes, dado o seu desenho orientado pela demanda.
Para os gestores públicos e tomadores de decisão, a
conclusão mais evidente do estudo de O’Connell et
al. (2017) é de que programas de educação profissional e técnica tendem a ser mais efetivos se direcionados a criar habilidades requisitadas por empregadores a partir de processo de consulta específico.

Considerações finais
Avaliar o impacto de políticas públicas é fundamental para aumentar a eficiência da alocação do dinheiro público e a eficácia das ações governamentais.
Avaliações robustas e confiáveis fornecem subsídios valiosos para gestores públicos tomarem decisões embasadas em evidências científicas sobre as
estratégias mais adequadas para atingir os resultados esperados em um contexto de recursos escassos. Entretanto, para que esses subsídios sejam de
fato úteis, é crucial escolher uma metodologia robusta para mensurar adequadamente o impacto do
programa avaliado sobre o público-alvo.
Programas de educação profissional e técnica são
políticas ativas de trabalho e emprego, cujo resultado final esperado, em geral, é a inserção formal no
mercado de trabalho dos beneficiários a partir da
sua qualificação e o aumento de sua produtividade, que possivelmente se refletirá em incrementos
salariais. Os três estudos abordados neste artigo
buscam mensurar o impacto do PRONATEC, porém
verificou-se que há estratégias mais e menos adequadas para efetivar essa mensuração.
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Uma metodologia de identificação frágil ou equivocada pode falhar em corrigir o viés de seleção,
comprometendo a confiabilidade das conclusões
apresentadas pelo estudo. Esse parece ser o caso
dos trabalhos de Fonseca et al. (2015) e Delfino,
Barbosa Filho e Porto (2016), que exibem limitações metodológicas importantes, fragilizando as
conclusões obtidas. Portanto, unicamente com
base nesses dois estudos, não é possível afirmar
que o PRONATEC tem impacto sobre a empregabilidade e salários dos beneficiários.
O’Connell et al. (2017) apresentam evidências científicas mais consistentes, em especial por tratar
o problema da endogeneidade e por demonstrar
a validade das tendências paralelas dos grupos
amostrais nos meses anteriores à intervenção. O
estudo fornece subsídio de grande relevância para
os gestores públicos brasileiros, pois evidencia que
uma vertente específica do programa – o PRONATEC-MDIC – impacta positivamente a empregabili-
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dade dos beneficiários em razão de seu desenho
orientado pela demanda.
No modelo do PRONATEC-MDIC, o mapeamento das
demandas a partir das informações fornecidas pelas empresas ocupa um papel central. As empresas
informam qual é o tipo de curso e conteúdo necessário, em qual município, quantas vagas. O MDIC
verifica se a oferta de cursos proposta está em conformidade com a demanda levantada e autoriza a
abertura das turmas. Após o término do curso, está
prevista uma articulação com as empresas para facilitar a inserção dos alunos no mercado, o que otimiza a alocação de empregos por aluno formado.
Os resultados apresentados por O’Connell et al. (2017)
sobre o PRONATEC-MDIC indicaram a efetividade dessa vertente do programa, evidenciando um importante
mérito da avaliação de impacto em políticas públicas:
identificar os mecanismos que mais contribuem para
produzir os efeitos desejados pelo programa.
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3

Focalização do
Programa Bolsa
Família: o que a PNAD
Contínua revela
1

Resumo
Este texto apresenta a estratégia de focalização do
Bolsa Família de 2003 a 2018. Nesses quinze anos
de existência, foram adotadas diversas medidas
para garantir que o programa atendesse as famílias
pobres e extremamente pobres de forma eficiente
e efetiva. A intenção é descrever brevemente essas
medidas e explicar como elas foram introduzidas ao
longo da implementação do programa. Em seguida,
avaliam-se os principais aspectos relacionados à focalização do Bolsa Família por meio da análise dos
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC-2016), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). É realizada ainda
uma comparação com outros programas de transferência condicionada de renda da América Latina relativamente à focalização, em termos de números de
beneficiários e incidência dos benefícios nos 20% e
40% mais pobres.

1. Este artigo foi elaborado pela Secretaria Nacional de Renda de
Cidadania (SENARC/MDS). Autores: Tiago Falcão Silva, Caroline
Augusta Paranayba Evangelista, Hugo Miguel Pedro Nunes, Marconi
Fernandes de Sousa e Tereza Cristina Silva Cotta.

Introdução
O conceito de focalização de políticas públicas caracteriza-se por sua “instabilidade semântica”, isto
é, pelo fato de assumir significados diferentes em
momentos distintos (FILGUEIRA, 1997). Nos anos
1990, políticas sociais focalizadas eram aquelas que
pretendiam atender apenas “os mais pobres entre
os pobres”, de forma temporária e com benefícios e
serviços definidos em um nível mínimo.
No início da década seguinte, o termo focalização
foi reinterpretado no Brasil. Políticas públicas focalizadas passaram a ser aquelas que atendiam
prioritariamente os segmentos mais vulneráveis da
população, de forma contínua e não discriminatória.
O objetivo dessas políticas não era substituir a prestação universal de serviços sociais, mas garantir que
pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza
tivessem de fato acesso a esses serviços.
Recentemente, o termo focalização tem sido utilizado de outra forma, passando a significar “acerto de
foco” das políticas públicas. Sob essa perspectiva,
um programa bem focalizado seria aquele que “atende quem pretendia atender”, ou seja, que consegue
entregar benefícios e serviços a seu público-alvo. A
focalização é um dos aspectos mais observados nos
programas sociais, seja por uma questão de eficiência na alocação dos recursos públicos, visando concentrar recursos limitados nos mais necessitados,
seja por uma questão de eficácia do programa, de
modo a potencializar seus efeitos junto à população
mais pobre, no sentido de atenuar as desigualdades
de renda (COADY; GROSH; HODDINOTT, 2004).
O Bolsa Família é extremamente bem focalizado nos
dois últimos sentidos mencionados. Por meio das
condicionalidades em educação e saúde, ele incentiva a oferta de serviços universais às famílias beneficiárias, ou seja, funciona como um instrumento
de priorização do atendimento desse público 2 . Por
outro lado, pesquisas realizadas em diversos momentos de 2003 a 2018 indicam que o Bolsa Família
é um programa que chega aos mais pobres e provoca efeitos positivos em seu nível de bem-estar (BARROS et al., 2010; IPEA, 2012; KAKWANI; NERI; SON,
2010; LINDERT et al., 2007; SOARES; RIBAS; SOARES,
2009; SOARES et al., 2010). Ou seja: investigações
diferentes, feitas com metodologias e recortes temporais distintos, chegam a conclusões convergentes
quanto ao nível de focalização do Bolsa Família.
Como será explorado em detalhe adiante, a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNADC 2016 apresenta evidências no mesmo sentido.
O levantamento mostra três aspectos importantes:
i) que a maioria dos beneficiários do Bolsa Família
está concentrada nos segmentos populacionais com
menor renda; ii) que os mais pobres são os que mais
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se apropriam dos benefícios do programa; iii) que o
nível de focalização do Bolsa Família é muito bom
em comparação a outros programas de transferência
condicionada de renda da América Latina.
Esse tipo de programa pode ter erros de exclusão,
quando deixa de atender todas as famílias com o
perfil de renda estabelecido, ou erros de inclusão,
quando atende famílias com renda acima do nível
de elegibilidade. É importante reconhecer que esses
erros podem ser minimizados, mas não eliminados,
principalmente em programas com a escala do Bolsa Família. Em fevereiro de 2018, 14,08 milhões de
famílias receberam benefícios do programa. Isso
significa que ele chega a cerca de 24% da população
brasileira, o que torna os altos níveis de focalização
apontados por pesquisas amostrais de abrangência
nacional ainda mais importantes.

A estratégia de focalização do
Programa Bolsa Família
O Bolsa Família não é bem-focalizado por acaso.
Desde 2003, quando o programa foi criado, adotou-se uma estratégia para minimizar os erros de inclusão e exclusão da população-alvo. O desafio era
grande, considerando que o Bolsa Família é produto
da unificação de vários programas federais de transferência de renda com regras específicas e bases de
dados independentes. Esses programas se caracterizavam por sua escala limitada, o que criava ao
mesmo tempo problemas de superposição e falhas
de cobertura das famílias de baixa renda (COTTA;
PAIVA, 2010). O Bolsa Família unificou a população-alvo, os critérios de elegibilidade e a estrutura de
gestão desses programas.
De 2003 a 2018, a estratégia de focalização do Bolsa
Família passou por vários estágios. O primeiro corresponde à definição do público-alvo do programa.
Parte desse processo aconteceu durante a fase de
formulação, quando foram estabelecidos os critérios de elegibilidade do Bolsa Família, ou seja, o nível de renda familiar per capita que caracterizaria a
extrema pobreza e a pobreza, e quando se decidiu
selecionar os beneficiários a partir da renda autodeclarada no Cadastro Único de Programas Sociais do
Governo Federal. Quando o Bolsa Família foi criado,
em 2003, esses níveis de renda eram R$ 50 e R$ 100,
respectivamente. Hoje, são R$ 85 e R$ 170. É importante lembrar que as famílias inscritas no Cadastro
Único formam o público potencial a ser atendido

2. Neri e Osório (2016) estudaram os efeitos das condicionalidades
dos programas de transferência de renda brasileiros sobre o tempo na
escola e seus componentes: matrícula, frequência e jornada escolar. O
grupo com idades entre seis e quinze anos apresentou efeitos positivos em todas as variáveis consideradas.

pelo Bolsa Família, dado que o limite de renda familiar per capita para cadastramento é superior ao limite de renda do programa: até meio salário mínimo
de renda familiar per capita ou 3 salários mínimos
de renda total.
O Bolsa Família é um programa de transferência condicionada de renda, conhecido como conditional cash
transfer (CCT), um tipo de iniciativa presente em 67
países do mundo e em doze países latino-americanos.
Trata-se de um modelo bem-sucedido de proteção social não contributiva, geralmente mais progressivo que
outros tipos de transferências governamentais.
Os CCT dividem-se entre os que usam a renda autodeclarada para seleção dos beneficiários e os que
recorrem a índices multidimensionais de pobreza
para classificar as famílias de baixa renda. Na América Latina, a maioria dos programas utiliza um escore de pobreza (proxy means test) para definir seus
beneficiários; alguns combinam esse método com
uma focalização geográfica prévia. Outros métodos
também são utilizados, como a focalização por categorias e a avaliação verificada de renda (dois programas cada) (GROSH, 2016).
O Bolsa Família é o único CCT que utiliza a autodeclaração de renda como critério de seleção de beneficiários na América Latina. As evidências disponíveis
mostram que essa é uma opção mais custo-efetiva
e transparente, dado que o nível de focalização dos
programas que recorrem a índices multivariados geralmente é similar ou pior ao do Bolsa Família. A lógica da autodeclaração de renda no Cadastro Único
é a mesma do Imposto de Renda para Pessoa Física
(IRPF): o interessado não comprova as informações
no momento da declaração, mas elas são submetidas a verificação posterior, sendo necessária a apresentação de documentos comprobatórios no caso
de inconsistências.
O segundo estágio da estratégia de focalização do
Bolsa Família foi o dimensionamento da população
a ser atendida, nacional e localmente. Com base nos
Censos Demográficos e nas pesquisas amostrais de
abrangência nacional disponíveis, foram elaboradas
estimativas da população pobre e extremamente
pobre no Brasil. O último estudo desse tipo foi realizado em 2012, com base no Censo Demográfico
de 2010, encontrando 13,8 milhões de famílias em
situação de vulnerabilidade de renda. Grosso modo,
a estimativa nacional indica a escala que o Bolsa Família deve atingir para ter uma cobertura adequada
das famílias pobres.
No dimensionamento da população-alvo, um aspecto a ser levado em consideração é a volatilidade da
renda dessas famílias, ou seja, a maneira como seus
rendimentos mensais oscilam e estão sujeitos a choques de toda a natureza (SOARES, 2009). A maioria

dessas famílias tem membros inseridos no mercado
de trabalho informal, o que significa que sua renda
mensal pode variar muito. A pequena parcela que se
encontra em postos formais tem alta rotatividade no
emprego e leva bastante tempo para encontrar uma
nova colocação. (LEICHSENRING, 2010). Por isso,
essas pessoas podem não ser sempre pobres, mas
são frequentemente pobres.
Para não ter um altíssimo erro de exclusão, o Bolsa
Família precisa adotar uma estimativa nacional de
pobreza que leve em conta o fenômeno da volatilidade de renda. Em outras palavras: o programa precisa
se basear em um “filme”, e não em uma fotografia da
pobreza como a fornecida pelas pesquisas amostrais
de abrangência nacional. A partir de dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME/IBGE), Soares (2009)
concluiu que o número de beneficiários do Bolsa Família deveria ser consideravelmente maior do que o
número de famílias pobres estimado pela PNAD.
Há outros mecanismos para minimizar o erro de exclusão do Bolsa Família. O principal deles é a regra
de permanência, segundo a qual a renda das famílias
beneficiárias pode variar até o limite de meio salário
mínimo per capita durante o período de validade dos
registros cadastrais, que é de dois anos, sem que isso
implique imediato desligamento do programa 3 . A
base para esse instituto é o conceito de volatilidade
de renda, que prevê flutuações importantes na renda
familiar per capita em um período de 24 meses. Outro
mecanismo importante é o retorno garantido, que estabelece um período de 36 meses para que a família
que se desligar voluntariamente do programa possa
retornar caso sua situação piore novamente.
Além de estimar o contingente total de famílias pobres, é preciso estimar o público-alvo em nível local
(municipal). Isso foi feito nos primeiros anos do Bolsa Família a partir dos dados do Censo Demográfico
de 2000. Em 2010, as estimativas municipais foram
atualizadas com base em um estudo realizado pelo
IBGE (2009). Para isso, foram utilizados dados da
amostra do Censo 2000, “atualizados” a partir de
pesquisas amostrais e registros administrativos
por meio da metodologia dos “Mapas da Pobreza”
do Banco Mundial (ELBERS; LANJOUW; LANJOUW,
2002). Finalmente, as estimativas municipais foram
atualizadas em 2012 com base nos dados da amostra do Censo 2010.
As estimativas municipais de pobreza normalmente
são denominadas cotas municipais de atendimento
do Bolsa Família. Elas servem como um parâmetro
para que os municípios saibam se o esforço de identificação das famílias vulneráveis foi suficiente ou

3. A regra de permanência se aplica apenas às famílias que atualizarem voluntariamente suas informações no Cadastro Único.
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se há falhas importantes de cobertura que precisam
ser sanadas. Na prática, as cotas incentivam o gestor municipal a realizar o cadastramento de forma
adequada; caso contrário, ele gerará uma expectativa de inclusão no Bolsa Família que não será atendida. Nesse sentido, as cotas municipais funcionam
como um incentivo para a focalização do programa
no território.
O terceiro estágio da estratégia de focalização do
Bolsa Família corresponde a aprimoramentos nos
mecanismos de seleção de famílias para concessão
do benefício. De acordo com a legislação em vigor,
podem ser incluídas no programa todas as famílias
com cadastro atualizado e perfil de renda adequado, a depender da disponibilidade orçamentária.
Esse processo, durante muito tempo, esteve fundamentalmente baseado nas informações declaradas
pelas famílias. Mais recentemente, começou a ser
feita uma checagem desses dados a partir de informações de outros registros administrativos do Governo Federal. Com o novo arranjo, passaram a ser
avaliadas todas as famílias inscritas no Cadastro
Único e candidatas ao recebimento do benefício, em
um esforço para minimizar erros de inclusão e o pagamento a famílias fora do perfil de renda desejado,
mesmo que temporariamente.
Espera-se que esse procedimento, intensificado a
partir de 2014 e aperfeiçoado ao longo dos últimos
anos, traga um alto grau de precisão ao processo de
seleção de famílias do programa. A introdução de
um momento de checagem das informações das
famílias elegíveis registradas no Cadastro Único, a
partir das rotinas de qualificação periódica da base,
ampliou as possibilidades de focalização do Bolsa
Família. Os bons resultados obtidos por meio desse
processo evidenciam que as medidas de qualificação das informações do Cadastro Único são transparentes e efetivas, possibilitando a adequada seleção e caracterização das famílias de baixa renda no
Brasil, e, por consequência, garantindo a manutenção da efetividade do pagamento de benefícios do
Bolsa Família.
Outros esforços têm sido feitos para aprimorar a
gestão de benefícios do Bolsa Família e contribuir
para a trajetória de boa focalização do programa.
Em 2017, foi introduzida uma ação complementar
de checagem de dados, a partir da disponibilidade de novas informações, em especial do mercado formal de trabalho. Esse procedimento deu ao
Bolsa Família a capacidade de prevenir a seleção
inadequada de beneficiários, pois tornou temporariamente inelegíveis as famílias com divergências
de renda após avaliação dos dados da Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS), do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
e dos registros do Sistema de Controle de Óbitos
(Sisobi). É importante destacar ainda que, pela pri-
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meira vez, os cruzamentos com os registros administrativos mencionados acima passaram a ser
realizados mensalmente.
Esse procedimento de checagem envolve ainda a
comunicação com as famílias inscritas no Cadastro
Único e candidatas a ingressar no Bolsa Família para
informá-las sobre o caráter temporário da sua inelegibilidade, que persiste apenas até a atualização
das informações cadastrais e a constatação de que
elas têm perfil de renda compatível com as regras de
elegibilidade do programa.
O quarto momento da estratégia de focalização do
Bolsa Família corresponde aos processos massivos de qualificação das informações do Cadastro
Único, com ênfase nos cadastros das famílias beneficiárias. Trata-se dos processos de Averiguação
Cadastral 4 do Cadastro Único e de Revisão Cadastral do Bolsa Família. Em linhas gerais, a Averiguação consiste no cruzamento periódico das bases
do Cadastro Único com outros registros administrativos, com o objetivo de identificar inconsistências que indiquem subdeclaração da renda familiar,
enquanto a Revisão convoca famílias beneficiárias
do Bolsa Família a atualizarem seus dados, uma
vez que estas apresentam informações cadastrais
cuja atualização ocorreu pela última vez há dois
anos ou mais.
A partir desses processos são geradas diversas
ações de gestão. A principal delas é a definição de
listas de famílias beneficiárias que serão convocadas individualmente para atualizar suas informações. Essas listas serão compartilhadas com as
gestões locais do Cadastro Único e do Bolsa Família
para checagem das informações e mobilização das
famílias. De acordo com os resultados dessas checagens, os benefícios podem ser mantidos, terem
seus tipos e valores redefinidos ou serem cancelados. Isso faz com que o Bolsa Família tenha um
processo de gestão de benefícios caracterizado por
um volumoso fluxo de saídas e entradas de beneficiários, mensal e anualmente.
Como se verá na próxima seção, a estratégia de
focalização do Bolsa Família tem alcançado resultados bastante positivos. A seleção baseada
na autodeclaração de renda foi uma escolha acertada, uma vez que os mecanismos de checagem
prévios e posteriores à concessão dos benefícios
se mostraram efetivos. É claro que, em um programa com a escala Bolsa Família, os erros de focalização podem ser reduzidos, mas não totalmente
eliminados, devido à complexidade das operações

4. Há ainda o processo de exclusão lógica, por meio do qual são deletados da base os cadastros com informações desatualizadas há mais de
48 meses.

envolvidas. Mas não há como negar, diante de
evidências tão contundentes como as que serão
apresentadas pela PNAD Contínua 2016, que o
Bolsa Família está no rumo certo, atendendo quem
deveria atender e fazendo a diferença na vida de
milhões de famílias brasileiras.

A focalização do Bolsa Família na
PNAD Contínua 2016
A PNAD Contínua marca um novo ciclo nas pesquisas domiciliares no Brasil. De particular importância, sob a perspectiva da avaliação e monitoramento do Bolsa Família, é a inclusão de uma questão
sobre a participação no programa e o respectivo
valor recebido. Anteriormente, apenas em 2004 e
2006 a participação no Bolsa Família foi disponibilizada nos microdados da PNAD tradicional. Nos
demais anos, essa participação era estimada por
outros métodos, tais como a marcação por valores
teto e a marcação por valores típicos a partir da
variável de “outros rendimentos” 5 . Embora sejam
esforços muito válidos, esses métodos alternativos
não permitem identificar inequivocamente as famílias beneficiárias. A disponibilização dos microdados de variável específica sobre a participação no
Bolsa Família muda completamente esse padrão,
garantindo avaliações do programa significativamente mais precisas.

Considerações metodológicas
As questões sobre a participação no Bolsa Família e
o valor do benefício recebido estão incluídas na 1ª e
5ª entrevistas da PNAD Contínua, que prevê a realização de um conjunto de cinco entrevistas com as
famílias em cinco trimestres consecutivos. Apesar
da participação e rendimentos relativos ao Bolsa Família serem captados desde 2012, até o momento
o IBGE disponibilizou apenas os microdados da 1ª
e 5ª entrevistas de 2016. Conforme recomendação
do instituto, as análises apresentadas nesta seção
utilizaram como base a 1ª entrevista da PNAD Contínua de 2016.
Todos os moradores foram contabilizados como
beneficiários indiretos do Bolsa Família, sempre que
algum respondente encontrado no domicílio tenha
sido identificado como tal. No cálculo da renda domiciliar per capita (e, portanto, nas demais análises),
não foram considerados apenas os moradores na
condição de pensionistas, empregados domésticos
e seus parentes.
O cálculo do rendimento domiciliar per capita, com
base no qual foram definidos os decis de renda, foi
objeto de processos de deflacionamento, de acordo
com a Nota Técnica IBGE 02/2015. No cálculo da

massa de rendimentos excluíram-se os rendimentos
não monetários e os rendimentos provenientes do
Bolsa Família.
A PNAD Contínua não tem como objetivo monitorar e avaliar políticas públicas específicas. No
entanto, em 2016 a pesquisa apresentou uma boa
cobertura de beneficiários do Bolsa Família. Em
julho de 2016, havia 43,7 milhões de beneficiários
indiretos das famílias na folha de pagamentos do
programa 6 ; a PNAD Contínua estimou 40,5 milhões de beneficiários, o que corresponde a um
sub-registro de, aproximadamente, 7,3%. Em parte, essa diferença pode ser explicada pelo fato de
que a PNAD Contínua é realizada apenas em domicílios particulares permanentes. Por isso, essa
pesquisa não capta beneficiários do Bolsa Família
que pertencem a grupos específicos, como pessoas em situação de rua ou em unidades de acolhimento, ou que pertencem a povos tradicionais,
como indígenas 7 e quilombolas.
Outro aspecto possivelmente associado a esse
sub-registro na PNADC é a dinâmica de entradas e
saídas das famílias no programa. No momento da
entrevista, em determinado trimestre, essas famílias
poderiam não ser mais beneficiárias do programa,
apesar de terem sido no trimestre anterior e de poderem ter voltado a ser no trimestre seguinte. Atualmente, a cada mês, entram e saem do programa
aproximadamente 500 mil famílias por meio dos
processos de Averiguação e Revisão Cadastral citados na introdução.
Por fim, a amostra de uma pesquisa domiciliar tem
seu desenho definido de forma a garantir a representatividade da população nos principais recortes
territoriais de interesse 8 . Por se tratar de uma política focalizada nos mais pobres, o Bolsa Família
tem sua distribuição de beneficiários concentrada
nas regiões Nordeste e Norte. Dessa forma, o desenho amostral da PNAD Contínua inevitavelmente

5. Na PNAD tradicional, os rendimentos do Bolsa Família estavam
agregados na variável V1273, chamada de “Outros Rendimentos”,
incluindo, além do Bolsa Família, rendimentos de outros programas
sociais de transferência de renda e rendimentos de juros e poupança.
6. Neste cálculo não foram consideradas as famílias com situação do
benefício bloqueado ou suspenso.
7. As Reservas Indígenas e, portanto, seus residentes, não compõem a
amostra da PNAD Contínua, o que inviabiliza a captação do público do
Bolsa Família desses territórios na pesquisa.
8. No caso da PNAD Contínua, a amostra permite gerar resultados
representativos de unidades da federação, regiões metropolitanas e
todas as capitais.
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Tabela 1 – Decis de rendimento domiciliar
per capita monetários pré-transferências,
e respectivos valores limites, em valores
médios de 2016

apresentará limitações para captar integralmente os
beneficiários do programa.

Distribuição dos beneficiários
do PBF por decis do rendimento
domiciliar per capita
Um dos principais indicadores para medir a focalização é a cobertura do programa entre aqueles
que dele mais necessitam, ou seja, a distribuição
dos beneficiários por decis 9 de renda (Tabela 1)
e, em particular, nos primeiros dois decis (20%
mais pobres) e nos primeiros quatro decis (40%
mais pobres). Para o cômputo dos decis deve-se
considerar rendimento domiciliar per capita sem a
inclusão dos rendimentos do Bolsa Família e de
rendimentos não monetários (rendimentos não
considerados no cálculo da renda das famílias
candidatas ao programa). O Gráfico 1 mostra o
grau de focalização do Bolsa Família nos decis
de rendimento domiciliar per capita inclusive as
transferências do programa.

Decis

Valores de Rendimento domiciliar per
capita (RDPC)

1

Até R$ 168,01

2

R$ 168,01 – R$ 298,00

3

R$ 298,01 -R$ 437,00

4

R$ 437,01 – R$ 575,00

5

R$ 575,01 – R$ 734,00

6

R$ 734,01 – R$ 895,00

7

R$ 895,01 – R$ 1.142,00

8

R$ 1.142,01 – R$ 1.559,00

9

R$ 1.559,01 – R$ 2.527,00

10

R$ 2.527,01 – R$ 493.160,00

Fonte: Elaboração SENARC/MDS com base nos dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua Anual (IBGE, 2016), 1ª entrevista.

Gráfico 1 – Distribuição dos beneficiários do PBF e valor médio do benefício por decis de
rendimento domiciliar per capita monetário pré-transferências
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Fonte: Elaboração SENARC/MDS com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (IBGE, 2015), 1ª entrevista.

O primeiro decil, em que o valor máximo do rendimento domiciliar per capita é de até R$168 reais, e o 2º
decil cujo valor máximo é de até R$ 298, concentram,
respectivamente, 36,7% e 25,6% dos beneficiários do
Bolsa Família. Isso significa dizer que 62,3% de seus
beneficiários estão entre os 20% mais pobres. Considerando-se os quatro primeiros decis, 88,7% dos beneficiários estão entre os 40% mais pobres.
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9. Decil é qualquer um dos nove valores que dividem os dados ordenados de uma variável em dez partes iguais, de modo que cada parte
representa 1/10 de uma amostra ou população, ou seja, o 1º decil é o

ponto de corte para 10% dos dados mais baixos, isto é, o percentil 10.

Comparação com outros
programas de transferência
condicionada de renda da
América Latina e Caribe

nesse ranking, atrás dos programas do Peru e Panamá.
Esse resultado merece destaque, uma vez que ambos
os países possuem dimensão geográfica e população
menores do que o Brasil e, por consequência, programas significativamente menores. Quando comparado
ao programa do México, cuja escala é mais aproximada à do programa brasileiro, verifica-se que o CCT
mexicano alcança 51,4% de seus beneficiários entre
os 20% mais pobres (Gráfico 2). O Bolsa Família atinge
um nível de focalização significativamente mais elevado – 62,3% de beneficiários entre os 20% mais pobres.

O Bolsa Família alcança um nível elevado de focalização em comparação a outros programas de transferência condicionada de renda da América Latina e Caribe (Gráficos 2 e 3), tanto entre os 20% mais pobres,
quanto entre os 40%. O Brasil ocupa a terceira posição

Gráfico 2 – Percentual de beneficiários entre os 20% mais pobres: comparação entre programas
de transferência condicionada de renda da América Latina e Central
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Fonte: Aspire/Banco Mundial e IBGE, PNAD Contínua Anual, 2016, 1ª Entrevista. Elaboração SENARC/MDS.

Gráfico 3 – Percentual de beneficiários entre os 40% mais pobres:
comparação entre programas da América Latina e Central
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Fonte: Aspire/Banco Mundial e IBGE, PNAD Contínua Anual, 2016, 1ª Entrevista. Elaboração SAGI/MDS.

Observam-se quatro patamares de desempenho dos
países em relação à focalização entre os 40% mais
pobres: Panamá, Peru e Brasil têm cerca de 90%; Mé-

xico e Argentina atingindo aproximadamente 80%;
Uruguai, Equador, Chile e Colômbia na faixa dos 70%
e, por último, a Bolívia, com 51,8%. Esses resultados

Caderno de Estudos: Desenvolvimento Social em Debate nº 30

55

refletem o sucesso dos diferentes desenhos dos programas e das estratégias de focalização adotadas.
Mais uma vez, o Bolsa Família está entre os programas mais bem-focalizados, alcançando cerca de
89% dos beneficiários entre os 40% mais pobres.

porque 83% das despesas atingem os 40% mais
pobres. E o Brasil gasta apenas 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nesse programa (OCDE, 2018). Em
novembro de 2017, o Banco Mundial divulgou nota
técnica recomendando o aumento do orçamento do
Bolsa Família, programa considerado bem-focalizado e progressivo pela instituição, como estratégia
para enfrentar o aumento da pobreza e da desigualdade provocados pela crise econômica em 2016 e
2017 (WORLD BANK GROUP, 2017a, 2017b).

Incidência dos benefícios do Bolsa Família por
decil de rendimento domiciliar per capita
Outro indicador importante de focalização é a incidência dos benefícios do programa, isto é, a proporção do
total de benefícios encaminhados aos mais pobres. O
Gráfico 4 mostra a progressividade do programa brasileiro. Observa-se que a massa de rendimentos dos
benefícios do Bolsa Família é muito bem-focalizada,
sendo o 1º decil de renda destinatário de quase 42%
do total dos benefícios. Quando se consideram os 20%
mais pobres, atinge-se quase 67% da massa de rendimentos provenientes do Bolsa Família. Esses resultados corroboram evidências encontradas por vários
estudos (HOFFMAN, 2007; SOARES et al. 2006). Em
particular, Soares et al. (2006) mostraram a alta focalização do Bolsa Família, colocando-o como a fonte de
renda de maior progressividade no Brasil, com 80% dos
recursos encaminhados aos 23% mais pobres.

A estrutura de benefícios do Bolsa Família contribui
para o direcionamento de recursos aos mais pobres.
O valor recebido pelas famílias depende do perfil de
renda domiciliar per capita e da composição familiar.
As famílias extremamente pobres recebem o benefício básico, no valor de R$ 85, que é somado a benefícios variáveis caso a família tenha crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes. Além disso, em 2012
foi criado o benefício para superação da extrema pobreza, no âmbito do Plano Brasil sem Miséria 10 . Ele é
pago a famílias que continuam a ter renda per capita abaixo de R$ 85, linha administrativa da extrema
pobreza, mesmo após receberem outros benefícios.
O valor do benefício para superação da extrema pobreza é calculado de acordo com a renda e a quantidade de pessoas na família. Essas características do
desenho do Bolsa Família explicam a incidência dos
benefícios do programa nos primeiros decis de rendimento domiciliar per capita.

Recentemente, a mesma constatação foi feita em
um relatório da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento, segundo o qual o “Bolsa
Família é um gasto verdadeiramente progressivo,

Gráfico 4 – Distribuição da massa de rendimentos dos benefícios do PBF segundo decis de
rendimento domiciliar per capita nominal (não inclui rendimentos do PBF) e benefício médio
recebido em cada decil
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Fonte: Elaboração SENARC/MDS com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (IBGE, 2015), 1ª entrevista.

É importante salientar ainda que, devido à regra de
permanência do Bolsa Família, podem ser encontradas famílias beneficiárias no 3º e no 4º decil, cujo respectivos valores limite são R$ 437 e R$ 575 (Tabela
1). De acordo com o Gráfico 4, mais de 90% do total
dos benefícios são repassados aos 40% mais pobres.
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10. O Plano Brasil sem Miséria foi lançado em 2011, baseado nos
seguintes eixos de atuação: garantia de renda, inclusão produtiva
urbana, inclusão produtiva rural e acesso a serviços púbicos (BRASIL,
2011, 2014).

Gráfico 5 – Percentual dos beneficiários e não beneficiários PBF por decis de rendimento
domiciliar per capita monetário pré-transferências em valores médios de 2016
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Fonte: Elaboração SENARC/MDS com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (IBGE, 2015), 1ª entrevista.

O Gráfico 5 mostra que no 1º decil de rendimento domiciliar per capita, ou seja, entre os 10% mais pobres,
72,1% são beneficiários do Bolsa Família. Em contrapartida, chama atenção o fato de que 27,9% dos
integrantes do 1º decil não participam do programa,
apesar de terem perfil de renda compatível com os
critérios de elegibilidade. Esse grupo representaria o
erro de exclusão do Bolsa Família.

te que, no momento da captação da informação, declarou não ter renda ou ter baixos rendimentos, em
especial de outras fontes que não o trabalho, não
necessariamente tem perfil elegível para o Bolsa
Família. Por se encontrar, por opção ou não, fora do
mercado de trabalho, trata-se de grupo com situação
temporária de insuficiência de rendimentos, conforme evidencia o trecho a seguir:

No entanto, essa aparente subcobertura parece estar
superestimada e não pode ser atribuída exclusivamente a erros de focalização do programa. De fato,
parte importante do sub-registro da PNAD Contínua
em relação à participação no Bolsa Família se refere
aos não beneficiários no 1º decil de renda. Um exercício de imputação de beneficiários nesse decil, conforme a distribuição do Gráfico 1, sugere que o percentual de não beneficiários cairia de 27,9% para 22,2%.

Uma família não pobre pode estar com renda zero no
mês da observação por causa de decisões individuais
dos provedores de renda, como investir tempo em qualificação ou mudança de emprego; ou também por causa de choques adversos e temporários, como falta de
trabalho para trabalhadores autônomos, incapacidade
temporária ou desemprego. A causa não é relevante,
desde que seus efeitos sejam temporários e estas famílias tenham renda permanente elevada, contando com
outros mecanismos, como poupança ou mesmo a solidariedade de parentes, para se proteger da falta temporária de renda. (OSORIO; SOARES; SOUZA, 2011, p. 34)

Outra parte do contingente elegível fora do programa
corresponde a famílias que, devido à alta volatilidade
de seus rendimentos, entram e saem da pobreza a cada
mês, dependendo do patamar de renda adotado para
medir essa condição, o que representa uma dificuldade
para efeitos de identificação na PNAD Contínua.
Segundo Barros et al. (2010), todos os meses 7,5%
da população saem da pobreza, e outros 7,5%, que
não foram considerados pobres no mês anterior,
caem na pobreza. Ribas e Machado (2007) estimaram que 46% dos indivíduos que deixaram a pobreza
em um determinado mês retornaram a essa condição no mês seguinte, e que 14% fizeram esse percurso no período de dois meses.
Vale lembrar que, para o cálculo dos decis, considera-se o rendimento efetivo captado na semana de
referência da pesquisa. Ou seja, parte do contingen-

Uma forma indireta de aferir a persistência da insuficiência de renda nas famílias é por meio dos ativos que elas possuem, em termos de condições de
moradia, acesso a bens e serviços entre outros. Por
exemplo, o acesso a serviços continuados e caros,
como telefonia fixa e internet domiciliar, além de bens
de consumo de alto valor agregado, está associado
em grande medida a uma situação de renda menos
volátil do domicílio.
A Tabela 2 apresenta um conjunto de indicadores socioeconômicos de beneficiários e não beneficiários
do 1º e 2º decil, em que há diferenças relevantes que
denotam que parcela dos não beneficiários estão
transitoriamente sem rendimentos ou com baixos
rendimentos, em especial, no momento da capta-
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ção. De um modo geral, no 1º e 2º decil, observa-se
que os beneficiários vivem em maior parcela de domicílios sem acesso a bens e serviços essenciais e
onde a pessoa de referência do domicílio tem menor
escolaridade. Isso indica que o Bolsa Família está
alcançando as famílias pobres mais vulneráveis.
Essas diferenças são particularmente visíveis nos
indicadores relativos à ausência de coleta de lixo,
ausência de banheiro no domicilio e inexistência de
máquina de lavar roupa. Além do reduzido acesso a
serviços e bens essenciais, 71,4% das pessoas de
referência nos domicílios que recebem Bolsa Família
não possuem instrução escolar ou não completaram
o ensino fundamental. Em contraponto, esse percentual é de 55,5% nos domicílios do 1º e 2º decil que
não são beneficiários do programa.
Pode-se afirmar que, pelas diferenças nos indicadores socioeconômicos observados, parte dos não
beneficiários do programa no 1º e 2º decil estão de
forma transitória entre os 20% mais pobres. No entanto, somente análises mais aprofundadas poderão
oferecer maiores indícios sobre o tamanho desse
contingente populacional entre os 20% mais pobres
que não participam do Bolsa Família.

Em relação aos beneficiários presentes do 5º ao 10º
decil, pela caracterização socioeconômica a partir
dos indicadores selecionados, há evidências de que
parte dessas famílias não receberam os benefícios
do programa irregularmente e, possivelmente, no momento da pesquisa, apresentaram transitoriamente
um nível de renda acima da elegibilidade do programa. Em média, os indicadores mostram fortes evidências de maior vulnerabilidade social entre os beneficiários – 48,7% desses domicílios não possuem
banheiro ou têm escoamento inadequado, 19,2% não
têm fornecimento de água por rede geral, e 52% das
pessoas de referência do domicilio não possuem instrução ou ensino fundamental completo.
Futuramente, com a disponibilização dos microdados das variáveis da PNAD Contínua mostrando a
participação no Bolsa Família nos anos anteriores
e posteriores, será possível mensurar a volatilidade
de renda dessas famílias e a dinâmica de entradas e
saídas do programa. Esses microdados serão insumos importantes para analisar o perfil e a trajetória
desse contingente de pessoas com perfil socioeconômico não aderente à elegibilidade do programa,
mas que ainda não foi alcançado pelos mecanismos
de verificação do Bolsa Família.

Tabela 2 – Percentual de domicílios segundo indicadores selecionados relativos à posse de bens
duráveis e acesso a serviços essenciais e relativos à mobilidade, informação, educação, entre
outros – Brasil, 2016
1º e 2º decil
Indicadores

5º ao 10º decil

Beneficiários

Não
beneficiários

Beneficiários

Não
beneficiários

Não têm fornecimento de água por rede geral, ou
têm rede geral, mas sem canalização para ao menos
um cômodo do domicílio

36,7

22,8

19,2

10,7

Não têm serviço de coleta direta ou indireta de lixo

33,1

15,1

13,6

5,3

Não têm banheiro ou tem fossa não ligada à rede,
vala, rio, lago, mar ou outra forma

69,9

45,1

48,7

25,7

Domicílio não tem máquina de lavar roupa

78,8

58,0

46,4

25,7

Nenhum morador tem automóvel para uso pessoal

87,3

75,5

63,2

41,5

Nenhum morador tem acesso à internet

64,0

50,1

34,4

30,0

Domicílio não possui serviço
de televisão por assinatura

93,2

84,3

78,5

58,9

Domicílio não tem serviço de telefonia fixa

95,1

84,5

83,4

55,3

Escolaridade

Pessoa de referência sem instrução e
fundamental incompleto

71,4

55,2

52,0

36,7

Tipologia
serviços
essenciais

Nenhum ou apenas um serviço essencial (água
canalizada por rede geral, coleta de lixo por serviço
de limpeza, escoamento sanitário adequado)

42,7

23,6

21,3

10,2

Tipologia
bens e
serviços

Acesso/posse de nenhum ou de até dois bens e
serviços elencados (máquina de lavar roupa, carro,
internet, TV a cabo, telefonia fixa)

93,6

78,1

66,8

39,2

Serviços
essenciais

Bens e
serviços

Fonte: Elaboração SENARC/MDS com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (IBGE, 2016), 1ª entrevista.
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Distribuição dos rendimentos
domiciliares por fonte de
rendimentos

bem seu papel como complemento de renda. Por um
lado, constata-se que não existe diferença substantiva entre beneficiários e não beneficiários quanto ao
percentual de rendimento domiciliar que provém do
trabalho. Cerca de 70% da renda dos beneficiários é
proveniente do trabalho, valor próximo ao dos não
beneficiários, de 75,0%. O Gráfico 5 também mostra
que 12,5% dos rendimentos domiciliares dos beneficiários provém do Bolsa Família.

Quando se analisa a distribuição dos rendimentos
domiciliares por fonte de rendimento, comparando
beneficiários e não beneficiários do Bolsa Família
(Gráfico 6), há indícios de que o programa cumpre

Gráfico 6 – Distribuição dos rendimentos domiciliares de beneficiários
e não beneficiários PBF por fonte de rendimentos
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20,0
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0,0

70,4 75,0
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BPC

9,9

Não Beneﬁciário

19,2

Aposentadorias e
pensões

2,2 1,0

0,4 2,3

2,0 1,6

Pensão alimenCcia,
doações e mesadas

Aluguel e
arrendamento

Outros rendimentos
(juros, bolsas de
estudos, outros
programas sociais,
etc)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (IBGE, 2016).

Tabela 3 – Distribuição do rendimento domiciliar per capita (RDPC),
em valores médios de 2016, por fonte e decis
Fontes de Rendimentos

1º
Decil

2º
Decil

3º
Decil

4º
Decil

5º
Decil

6º
Decil

7º
Decil

8º
Decil

9º
Decil

10º
Decil

Renda do trabalho

53,3

68,5

69,9

73,8

75,1

62,1

74,2

77,2

75,5

77,1

PBF

30,4

7,6

3,5

1,6

0,7

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

BPC

2,6

4,3

3,9

2,8

2,2

3,1

1,3

0,5

0,2

0,0

Aposentadorias e pensões

5,3

13,6

17,9

17,5

17,8

31,2

20,5

18,4

20,0

16,8

Pensão alimentícia, doações e mesadas

6,5

3,1

2,1

1,5

1,5

1,1

1,1

1,1

1,1

0,7

Aluguel e arrendamento

0,3

0,5

0,5

0,6

0,9

0,7

1,0

1,6

2,0

3,4

Outros rendimentos (juros, bolsas de estudos,
outros programas sociais etc.)

1,6

2,5

2,2

2,1

1,8

1,5

1,7

1,2

1,0

1,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (IBGE, 2016).

A focalização do Bolsa Família também é evidenciada pela diminuição progressiva do peso (proporção) dos rendimentos do programa em relação
ao total dos rendimentos domiciliares, desde o 1º
decil até o 10º e último decil de renda (Tabela 2).
Os benefícios do Bolsa Família representam 30,4%
do rendimento domiciliar per capita dos 10% mais
pobres, 7,6% no 2º decil, 3,5% no 3º decil e 1,6%
no 4ºdecil. Como esperado, a partir do 5º decil a
participação dos benefícios do programa nos rendimentos domiciliares é residual. No 1º decil, a renda
do trabalho atinge somente 53,3% da renda domi-

ciliar, o que indica uma dificuldade maior de seus
integrantes em encontrar colocação no mundo do
trabalho. A importância da renda do trabalho é crescente nos demais decis.

Rendimentos domiciliares per capita
dos beneficiários do PBF por fonte de
rendimento (1º ao 4º decil)
Quando se considera a estrutura do rendimento domiciliar per capita dos beneficiários do Bolsa Família
por fonte de rendimento (Gráfico 7), vemos que a re-
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levância do programa aumenta, atingindo 42,3% no
1º decil, atrás somente da renda do trabalho (45,7%).
No 2º decil, a proporção da renda do trabalho já é
maior em relação aos benefícios do Bolsa Família,
de 66,6% e 16,4%, respectivamente. Essa tendência
se intensifica nos decis seguintes, ou seja, a foca-

lização do Bolsa Família tem natureza progressiva,
dado que a importância dos benefícios diminui a
cada decil, sendo substituída pela renda do trabalho.
Isso significa que os benefícios do programa estão
sendo repassados, em maior volume, às famílias
que deles mais necessitam.

Gráfico 7 – Distribuição dos rendimentos domiciliares dos beneficiários do PBF por fonte de
rendimento do 1º ao 4º decil de renda domiciliar per capita, em valores médios de 2016 – Brasil, 2016
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (IBGE, 2016).

Conclusão
A execução do Bolsa Família representa um enorme desafio em um país como o Brasil, com dimensões continentais e estrutura federativa. Trata-se
do maior programa de transferência condicionada
de renda do mundo em número de beneficiários
(WORLD BANK GROUP, 2018). Além da complexidade operacional relacionada a sua escala, o Bolsa
Família possui características que o diferenciam
dos demais CCT, como o uso da renda autodeclarada para seleção de beneficiários, com verificação a
posteriori de elegibilidade, e o grande fluxo de famílias que, a cada mês, entram e saem do programa.
Estima-se que cerca de 20% dos beneficiários do
Bolsa Família se movimentem a cada ano. No entanto, o Bolsa Família superou esses desafios, mantendo-se bem-focalizado mesmo após períodos de
grande expansão da cobertura.
O nível de focalização do Bolsa Família é considerado
alto de acordo com pesquisas e estudos realizados de
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forma independente e com metodologias distintas. A
relevância do programa como mecanismo de proteção
social não contributiva é reconhecida por diversos organismos internacionais, como o Banco Mundial (GROSH,
2016; WORLD BANK GROUP, 2017a, 2017b) e a OCDE
(2018). Na comparação com outros CCT da América Latina, o Bolsa Família é o programa com a terceira melhor
focalização, alcançando mais de 60% dos seus beneficiários entre os 20% mais pobres e mais de 90% entre
os 40% mais pobres, atrás apenas de Peru e Panamá,
países e programas consideravelmente menores.
O Bolsa Família também se destaca por encaminhar o
maior volume de benefícios às famílias mais pobres:
quase 67% desse total incide sobre o 1º e 2º decis
de renda. O programa é apontado como a fonte de
renda de maior progressividade no Brasil, com 80%
dos recursos encaminhados às famílias entre as 23%
mais pobres (HOFFMAN, 2007; SOARES et al., 2006).
No entanto, como salienta Grosh (2016), a focalização de um CCT nunca é perfeita. Não é possível

alcançar a totalidade das famílias mais vulneráveis
por diversos motivos. Entre eles, a grande volatilidade de renda dessa parcela da população. Essas
famílias entram e saem da pobreza monetária, sem
que isso signifique que tenham deixado de ser vulneráveis sob diversos aspectos.
Existe espaço para aprimorar a focalização do Bolsa
Família? Sim, porém esse espaço é reduzido, conforme mostram os resultados da PNAD Contínua
2016. Por exemplo: ainda é preciso estimar com
maior precisão a parcela de indivíduos do 1º decil
elegíveis para o programa, mas que ainda não são
beneficiários. Para isso, será necessário aguardar
novas divulgações da PNAD Contínua, a partir do início próximo ano, que irão permitir análises de painel,
possibilitando acompanhar e compreender melhor a
trajetória dessas famílias.

bem-estar dos cidadãos que, por motivos diversos,
não conseguem se inserir de forma sustentável no
mercado de trabalho formal.
O Bolsa Família, assim como qualquer CCT atuando
de forma isolada, não é capaz de eliminar a pobreza e muito menos a desigualdade de renda. Mas,
certamente, o programa melhora as condições de
vida das famílias atendidas e elimina parte das barreiras que dificultam seu acesso a direitos sociais
básicos como saúde e educação. Nesse sentido, o
Bolsa Família resgata uma parte da enorme dívida
do Estado brasileiro com a parcela mais vulnerável
da população. Por causa do programa, certamente
essas famílias estão em melhor situação em 2018
do que estavam em 2002.

Qualquer política pública pode e deve ser continuamente aperfeiçoada. Contudo, mudanças em um
programa com a escala e complexidade operacional
do Bolsa Família devem ser analisadas com cautela.
É preciso avaliar seu custo-benefício em termos de
impacto nos gastos públicos e, principalmente, em
termos das mudanças que produzirão na vida das
famílias beneficiárias.
Em quase quinze anos de existência, o Bolsa Família
fez a diferença na vida de milhões de famílias brasileiras. Se o programa não existisse, essas famílias
não teriam garantia de uma renda mínima para prover suas necessidades mais imediatas. As crianças
e adolescentes dessas famílias teriam menor acesso à escola e a cuidados básicos de saúde. As gestantes e nutrizes mais vulneráveis não contariam
com recursos para esses períodos críticos de seu
ciclo de vida.
O Bolsa Família resolve todos os problemas dessas
famílias? Certamente não. Sozinho, o programa é capaz de acabar com a pobreza? De novo, a resposta é
negativa. O Bolsa Família existe porque a pobreza existe: seu papel é aliviar a privação de renda das famílias
pobres, garantindo o acesso a direitos fundamentais
como a alimentação adequada. Além disso, como todos os CCT, o Bolsa Família tem mecanismos que promovem o acesso dessas famílias a serviços de educação e saúde, garantindo que o futuro das crianças e
adolescentes beneficiárias seja mais promissor do que
foi o de seus pais e, talvez, o de seus avós.
A queda da pobreza depende, de forma crítica, do
comportamento do mundo do trabalho. Isso fica
ainda mais claro quando se considera que a maioria
dos adultos do Bolsa Família trabalha no setor informal ou ocupa postos precários no setor formal. Por
outro lado, sabe-se que, para reduzir a pobreza em
qualquer país, é preciso estruturar um sistema de
proteção social não contributiva capaz de garantir o
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4

Inovação na gestão
dos recursos públicos:
o caso do auxíliodoença
Resumo
Em 2016, o Ministério do Desenvolvimento Social e
o Instituto Nacional do Seguro Social identificaram a
necessidade de aprimoramento da gestão dos benefícios por incapacidade. O Programa de Revisão dos
Benefícios por Incapacidade (PRBI) foi criado para
melhorar as ações de governança do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, com previsão de
incentivos para os médicos realizarem perícias revisionais extras, prazos para a cessação de benefícios
judicializados e aumento da carência para solicitação
de novos benefícios. Com a implementação do PRBI,
estima-se uma economia de 15,7 bilhões de reais até
o final 2018, sendo um caso inovador para a gestão
eficiente de recursos públicos.

Introdução
Nos últimos anos, os benefícios por incapacidade
apresentaram um crescimento vertiginoso na quantidade de beneficiários – que saltou de 550 mil no
início dos anos 2000 para 1,8 milhão em 2016 –,
acompanhado de uma elevada taxa de judicialização e ausência de revisão sistemática.
O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) foi
designado órgão supervisor do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) em maio de 2016, quando foi
editada a Medida Provisória nº 726. O aprimoramento da gestão dos benefícios por incapacidade passou a ser uma prioridade do MDS.
Os benefícios pagos pelo INSS a pessoas que se tornam incapazes para o trabalho são: auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez (BRASIL, 1991, art. 18) 1 .
O auxílio-doença é pago durante o período em que o
trabalhador, por motivo de saúde, precisar ficar afastado das suas atividades laborais. A aposentadoria por
invalidez, por sua vez, é concedida quando houver baixíssima probabilidade de que o beneficiário possa voltar a exercer atividade laboral em menos de dois anos
(incapacidade total e tendente a permanente).
Para aprimorar a governança desses benefícios, o
Governo Federal instituiu, em julho de 2016, o Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade
(PRBI). Os principais objetivos do programa são:
a.

realizar tempestivamente nova perícia
médica para verificar se a incapacidade que
motivou o pagamento do benefício persiste;

b.

diminuir o tempo de espera dos cidadãos
para realização de perícias no INSS; e

c.

eliminar o gasto com pagamentos a pessoas fora do perfil para receber o benefício.

Neste estudo, serão focalizadas as ações para melhoria da gestão do auxílio-doença. Algumas características desse benefício precisam ser apresentadas para
que se possa entender os problemas de gestão que
ensejaram sua inclusão no PRBI: a) sujeitam-se ao
cumprimento de carência para solicitação de benefícios; b) os pagamentos só devem ocorrer enquanto
perdurar a incapacidade; e c) essa incapacidade deve,
necessariamente, ser atestada por médico perito do
quadro de servidores do INSS, que definirá neste ato
o prazo de duração do auxílio (prorrogável).
Antes do PRBI, as perícias solicitadas diretamente
pelos beneficiários – destinadas à concessão ou
prorrogação dos benefícios – não estavam sendo
realizadas com celeridade. As perícias revisionais,
por sua vez, que deveriam ser feitas por iniciativa do
INSS por meio da convocação de beneficiários para
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verificação da permanência da incapacidade, simplesmente não eram realizadas.
Além disso, a longa espera entre o agendamento e a
realização das perícias ensejou judicialização crescente do auxílio-doença, aumentando os custos operacionais e introduzindo na folha de pagamento do
INSS indivíduos não periciados, cujos benefícios não
possuíam data de cessação prevista, contrariando,
assim, a natureza temporária do auxílio.
Nesse cenário, foram identificadas 553 mil pessoas que
recebiam auxílio-doença há mais de dois anos sem passar por revisão de perícia médica do INSS. Essa situação,
potencialmente, gera o pagamento de benefício após a
recuperação da condição de trabalho pelo segurado.
Os problemas identificados associados ao vultoso
gasto mensal do Governo Federal com esses benefícios – R$ 23,2 bilhões apenas em 2015 – determinaram a priorização do tratamento da questão pelo
MDS, em parceria com o INSS.
Este artigo está dividido em quatro seções além
desta introdução. Na primeira, são apresentadas as
medidas realizadas no âmbito do PRBI; na sequência, as estratégias de monitoramento definidas e
os dados obtidos. A terceira seção versa sobre os
aprimoramentos implementados a partir do acompanhamento das ações e os resultados alcançados
até dezembro de 2017, bem como os projetados
para 2018. Ao final é feito um balanço da política,
contemplando os variados aspectos apresentados.

O Programa de Revisão dos
Benefícios por Incapacidade
O Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade (PRBI) é um conjunto de medidas para aprimorar a governança dos benefícios por incapacidade,
mais especificamente do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
Contudo, antes de conhecer as medidas que compõem o PRBI, é primordial entender os conceitos
que envolvem os benefícios por incapacidade, bem
como o histórico legislativo que os acompanha.
O primeiro ponto que deve ser observado é o fato de
que tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria
por invalidez possuem caráter transitório, o que significa que os benefícios podem ser encerrados se houver a recuperação da capacidade para o trabalho. Vale
destacar que mesmo a aposentadoria por invalidez
tem caráter temporário, e deve ser reavaliada periodicamente para verificar se a incapacidade persiste.

1. Art. 18 da Lei n. 8.213/91.

Portanto, os dois benefícios são temporários pelo
mesmo motivo: se houver a recuperação da capacidade para o trabalho os benefícios podem ser cessados. Isso fica mais evidente se observado o texto da
Lei nº 8.213/1991:

5. […]Os resultados encontrados permitem concluir que
não há acompanhamento tempestivo do tempo de duração dos benefícios por incapacidade, falha esta que
vai de encontro ao que determina a legislação vigente.
6. Ressalte-se que a despesa do governo federal com
auxílio-doença atingiu R$ 23,2 bilhões em 2015, valor
este que representa quase o dobro do que foi gasto em
2005 (R$ 12,5 bilhões). Constata-se que mais de 530 mil
pessoas estão recebendo o auxílio-doença há mais de 2
anos sem passar por revisão de perícia médica do INSS.
A perícia médica deveria constatar se, de fato, a incapacidade laborativa permanece.”

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida,
quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e
ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
[…]
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento
da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar
da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (BRASIL, 1991, grifos nossos)

Em razão disso, a Lei nº 8.213/1991 também previu,
em seu artigo 101, que os titulares desses benefícios deveriam se submeter, sempre que solicitado,
a exame médico a cargo da Previdência Social, sob
pena de suspensão do benefício no caso de não
atendimento à convocação.
O artigo citado é, por essência, a diretriz legal para a
gestão da carteira de benefícios por incapacidade administrada pelo INSS. Ele fornece respaldo para que tais
benefícios estejam em constante acompanhamento.
Entretanto, na prática, o acompanhamento e a governança dos benefícios por incapacidade foi se fragilizando ao longo do tempo, o que resultou em um
crescente aumento de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez pagos pelo INSS.
O primeiro passo dado para possibilitar uma mudança estrutural na gestão desses benefícios foi a
publicação da Medida Provisória nº 739/2016 para
criação do PRBI, cuja exposição de motivos revela o
acúmulo de benefícios por incapacidade em razão
de não haver o acompanhamento devido:
“ (…)
4. Segundo art. 222 da Instrução Normativa INSS nº
77, de 21 de janeiro de 2015, a Perícia Médica do INSS
deverá rever o benefício de aposentadoria por invalidez,
inclusive o decorrente de acidente do trabalho, a cada
dois anos, contados da data de seu início, para avaliar a
persistência, atenuação ou o agravamento da incapacidade para o trabalho, alegada como causa de sua concessão. No entanto, o que se percebe é que esta regra
não tem sido cumprida, possibilitando a permanência
de beneficiários por incapacidade por um período superior ao que determina a legislação.

Assim, motivado pelos problemas expostos, a partir
da publicação da MP nº 739, em 7 de julho de 2016,
seguida da MP nº 767/2017, convertida na Lei nº
13.457/2017, foi criado o PRBI, um novo marco na
governança dos benefícios por incapacidade.

PRBI – Principais inovações
na gestão dos benefícios por
incapacidade
Entre alterações legislativas trazidas, destacam-se
três medidas principais:
1.

aumento do tempo de carência para solicitar
novo benefício;

2.

definição do prazo de 120 dias para benefícios sem duração definida;

3.

revisão médico-pericial do estoque de benefícios com mais de dois anos sem reavaliação.

Carência para solicitar novo benefício
A primeira alteração legislativa para possibilitar
mais controle dos benefícios por incapacidade diz
respeito à modificação do tempo de carência necessário para solicitar um novo benefício após a perda
da qualidade de segurado.
A carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. É um conceito similar à
carência existente para utilização do plano de saúde,
ou seja, é necessário contribuir por um tempo determinado antes de ter o direito a receber um benefício.
Antes do PRBI, se ocorresse a perda de qualidade de
segurado, o cidadão deveria cumprir mais 1/3 da carência exigida para requerer novo benefício. No caso
do auxílio-doença, seriam quatro contribuições.
Após a alteração legal, esse prazo foi ampliado para
metade da carência exigida, passando a ser requisi-
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to o cumprimento de seis meses de carência antes
de poder requerer um novo auxílio-doença.
Ao exigir um tempo de contribuição maior para recuperar a qualidade de segurado, essa medida reforça o
caráter contributivo e solidário da Previdência Social.

Cessação de benefícios em 120 dias
Quando um auxílio-doença é concedido, a indicação legal é para que uma data de cessação seja previamente
fixada. Se o segurado não se manifestar solicitando
prorrogação, o benefício é cessado automaticamente
na data que havia sido previamente estabelecida.
Entretanto, há algumas situações, principalmente
nos benefícios decorrentes de decisão judicial, em
que essa data não é previamente fixada e os benefícios permanecem ativos por tempo indeterminado.
Com a publicação da MP nº 739/2016, foi fixado prazo
legal para a cessação desses benefícios que são implantados sem uma data prevista para serem encerrados. O objetivo é que não haja mais benefícios ativos por
tempo indeterminado. Se o juiz ou o perito não fixarem
uma data de cessação, será aplicado o prazo legal e o
benefício será cessado automaticamente em 120 dias.
É importante ressaltar que o beneficiário possui o
direito de solicitar a prorrogação do seu benefício e
que a estipulação de um prazo legal não configura
um impedimento para o exercício desse direito.
O objetivo dessa medida é propiciar o cumprimento dos prazos definidos legalmente para a reanálise
médica da incapacidade que motivou a concessão
desses benefícios.

Revisão de benefícios
Uma das principais ações do PRBI é a revisão de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez que se
encontram ativos e sem acompanhamento pericial
por mais de dois anos, denominados Benefícios por
Incapacidade de Longa Duração (BILD).
As novas normativas que embasaram o PRBI proporcionaram mais segurança para esse processo, pois
foram estabelecidos critérios claros sobre quais beneficiários poderiam ser incluídos no programa. O
grande ganho trazido por essa alteração é o fato de
a lei igualar benefícios administrativos e judiciais 2
para fins de revisão médica a ser feita pelo INSS.
Outra alteração de igual relevância foi o estabelecimento de limite etário 3 para a revisão de benefícios
de aposentadoria por invalidez. Isso tornou o processo
mais objetivo e diminuiu o desgaste que envolvia a revisão de benefícios cujos titulares eram muito idosos.
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Com essa medida, objetiva-se eliminar o gasto com
pagamentos destinados a pessoas não elegíveis, ou
seja, que não cumprem mais os requisitos para a
manutenção de benefícios por incapacidade.
A ação de revisão teve como alvo inicial para revisão
1.706.107 benefícios (entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez). As listas dos convocados
foram definidas mediante critérios que otimizassem
o programa, priorizando-se a convocação dos benefícios de auxílio-doença, que correspondem a cerca
de 553 mil benefícios que não tinham perícia realizada há pelo menos dois anos.
Bônus Especial de Desempenho Institucional por
Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade
Para viabilizar a ação de revisão médico-pericial foi instituído o Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perí4
cia Médica em Benefícios por Incapacidade (BESP-PMBI) ,
que consiste em um valor pago ao médico perito por cada
perícia médica extra realizada nas Agências da Previdência
Social (APS), no âmbito dos benefícios por incapacidade
mantidos sem perícia pelo INSS por mais de dois anos. O
5
perito recebe R$ 60 por cada perícia extra realizada .
O principal objetivo do BESP-PMBI é incentivar a participação dos médicos peritos no programa, pois, por tratarem-se de perícias extras, fora da agenda regular, a adesão ao
programa é de caráter facultativo.
Considerando que os mesmos médicos que realizam as
perícias do PRBI também fazem as demais perícias, para
que fosse viável a ampliação da agenda sem impacto nos
outros atendimentos, estipulou-se que cada médico realizasse somente quatro perícias médicas revisionais do PRBI
6
por dia .

2. Lei n° 8.213/1991, artigo 60, §10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser
convocado a qualquer momento para avaliação das condições que
ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no
art. 101 desta Lei.
3. §1º O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não
tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o
caput deste artigo
I – após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e
quando decorridos quinze anos da data da concessão da
aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou
II – após completarem sessenta anos de idade.
4. Por meio da Lei nº 13.457/2017.
5. Valor reajustado conforme índice de preços previsto na legislação
do programa.
6. Nos termos da Portaria Conjunta nº 1 MDS/INSS, de 11 de janeiro
de 2018.

O quadro do auxílio-doença antes
da ação de revisão

mil beneficiários em 2000 para mais de 1,8 milhão
em 2016 (Gráfico 1) – mais que triplicou a quantidade de emissões por mês. Na época do início da
ação de revisão, agosto de 2016, o estoque de auxílio-doença pendente de perícia médica revisional
– 552.998 benefícios – representava 30% dos benefícios pagos.

Nas últimas décadas, verificou-se um crescimento
exacerbado tanto do número de beneficiários quanto dos valores dispendidos no pagamento do auxílio-doença. Esses números saltaram de cerca de 550

Gráfico 1 – Evolução dos Benefícios emitidos de auxílio-doença (Quantidade)
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Fonte: INSS, Boletim Estatístico da Previdência Social; Elaboração SAGI/MDS.

Ao mesmo passo, o valor despendido anualmente
com o pagamento de auxílio-doença também vinha
apresentando aumento significativo (Gráfico 2): o

gasto anual com o benefício passou de R$ 2,5 bilhões em 2000 para R$ 23,2 bilhões em 2015 – nove
vezes maior.

Gráfico 2 – Despesa com auxílio-doença (acumulado em 12 meses – R$ bilhões)
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Fonte: INSS, Boletim Estatístico da Previdência Social; Elaboração SAGI/MDS.

Ao observar a evolução dos dados sobre o auxílio-doença fica evidente a importância de ações como
o PRBI, que possibilitem uma melhor gestão dos
benefícios por incapacidade e a sustentabilidade
da despesa.

Monitoramento da ação de revisão
dos benefícios de auxílio-doença
A ação de revisão consiste em três etapas básicas:
convocação dos beneficiários por meio de carta,
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agendamento da perícia e, por fim, a realização da
perícia médica (Figura 1). Nos casos dos beneficiários não localizados devido à inconsistência de endereço, bem como os que não atenderam à convocação de carta recebida, uma nova convocação é feita
por edital, publicado em imprensa oficial 7 . Se ainda

assim o beneficiário não atender à convocação no
prazo definido, o pagamento é suspenso por até 60
dias. Nesse novo prazo, o segurado pode entrar em
contato com o INSS para reativar o benefício e agendar a perícia médica, caso contrário, não havendo
mais alternativas, o benefício é cancelado.

Figura 1 – Processo da ação de revisão dos benefícios no âmbito do PRBI
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Fonte: INSS e SAGI/MDS; Elaboração SAGI/MDS.

Considerando o processo de aprendizado e melhorias
implementadas no decurso da revisão, pode-se dividir
a ação em duas fases: a primeira compreende o período de agosto de 2016 até janeiro de 2018, e a segunda
refere-se ao ano de 2018 (fevereiro a dezembro).

1ª Fase da ação de revisão
Na primeira fase do PRBI, o programa seguiu um
modelo de gestão descentralizada, em que as APS
possuíam mais autonomia no processo de revisão,
como a forma de convocar os beneficiários. Nesse
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primeiro momento, foi possível realizar em média
15 mil perícias extras por mês, o que representou
252.494 benefícios revistos.
Do universo de benefícios que passaram por perícia,
201.674 foram cancelados. De acordo com a avaliação médica, os segurados já estavam em condições
de retornar ao trabalho e não se enquadravam nos

7. Conforme definido no §2º, artigo 2º da Resolução nº 546/PRES/
INSS, de 30 de agosto de 2016.

critérios para continuar recebendo esse benefício.
Ao longo da 1ª fase da ação, observou-se que a taxa

de cancelamento dos benefícios se manteve em níveis elevados, ao redor de 80% (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Taxa de cessação das perícias realizadas em 2017
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Fonte: INSS/Painel BILD; elaboração SAGI/MDS.

No entanto, cabe esclarecer que o processo de revisão dos benefícios de auxílio-doença ocorre por
Agência da Previdência Social (APS) e não de maneira uniforme em todo o país. Por haver diversas APS
espalhadas nos municípios, com características bastante distintas, algumas APS estão mais próximas de
finalizar esse processo de revisão que outras.

Ao agrupar as APS por faixa de execução da revisão,
observa-se que a taxa de cessação dos benefícios
continua constante, independentemente do estágio
do processo de revisão dos benefícios: as diferenças observadas não são quantitativa e estatisticamente significantes (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Taxa de execução da revisão médico-pericial e taxa de cessação
das perícias realizadas – 2017
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Fonte: INSS/Painel BILD; elaboração SAGI/MDS.
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Além dos benefícios cessados via perícia médica,
conforme previsto, 26.701 benefícios de auxílio-doença foram cessados por motivo de não comparecimento para revisão. Considerando o todo (periciados
e não periciados), foram cancelados 228.375 benefícios, o que representa 82% dos casos analisados nessa 1ª fase. A 2ª fase do PRBI irá contemplar os outros
273.803 benefícios de auxílio-doença pendentes de
revisão do universo inicial (553 mil benefícios).

2ª Fase da ação de revisão
Apesar dos resultados positivos, ao longo da 1ª
fase, foram identificados dois desafios que poderiam comprometer a efetividade da ação de revisão:
• A velocidade com que as perícias foram
realizadas na 1ª fase estava aquém do
necessário para sanar o estoque de
benefícios pendente de revisão
Na primeira fase, logo após a instituição do BESP-PMBI, as perícias revisionais deveriam ser feitas necessariamente depois do horário de trabalho do médico perito, configurando o caráter extraordinário da medida.
Até dezembro de 2017, 918 médicos peritos tinham
aderido ao programa. Após análise da primeira fase,
constatou-se que, para aumentar o número de perícias revisionais realizadas e tornar o programa
ainda mais efetivo, seria necessário que mais médicos aderissem ao programa e que a gestão fosse
mais centralizada para garantir uniformidade à ação.
Dada a diversidade dos pontos de atendimento, revelou-se mais efetivo centralizar a gestão do PRBI,
tanto para a convocação dos beneficiários, quanto
para o planejamento das perícias por médico.
Para estimular mais adesões dos peritos, foi instituído o Programa de Gestão das Atividades Médicas Periciais (PGAMP). Além de manter o incentivo
financeiro da 1ª fase, o PGAMP alterou o modo de
controle da jornada de trabalho dos médicos peritos,
deixando de haver aferição das horas trabalhadas e
passando a trabalhar com resultados mensuráveis,
referentes às perícias extras e atividades correlatas.
As perícias regulares – referentes à concessão e prorrogação – não foram prejudicadas pelo PGAMP, pois
os peritos que aderiram ao programa devem manter a
agenda de rotina do INSS. Assim, além da agenda ordinária, os médicos que aderiram ao PGAMP se comprometeram a realizar quatro perícias extras por dia.
Diante da nova estrutura de incentivos do PGAMP, o número de peritos que aderiram ao programa aumentou
de forma considerável, passando para 2.897 em março
de 2018, o que representa 97% dos médicos peritos disponíveis. Nessa nova perspectiva, a capacidade operacional do INSS para realizar a ação de revisão saiu de
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uma média de 15 mil perícias/mês na 1ª fase para mais
de 200 mil perícias/mês na 2ª fase. Com essas inovações gerenciais, o INSS terá capacidade operacional
para completar, até o final de 2018, todo o processo de
revisão dos benefícios por incapacidade, tanto do auxílio-doença quanto da aposentadoria por invalidez.
• Parte dos benefícios está distribuída entre
APS que não possuem médicos peritos para
a realização da revisão
Entre os 273.803 benefícios de auxílio-doença pendentes de análise, 89.198 benefícios estão mantidos
em unidades da Previdência que não têm peritos aderidos ou sem capacidade de revisão no curto prazo.
Portanto, ainda que a quantidade total de peritos seja
muito significativa, verifica-se que, para algumas APS,
o número de peritos aderidos é nulo ou insuficiente
para realizar a revisão dos benefícios no curto prazo,
o que demanda soluções alternativas para sanar a
questão, como a realização de mutirões.
A ação de mutirões consiste em deslocar peritos de
outras agências para realizarem revisões nas agências
sem capacidade de revisão. Contudo, para operacionalizar um mutirão, deve-se observar o custo-benefício da
ação: comparar o custo (deslocamento, hospedagem
e alimentação dos médicos peritos) com o benefício
da revisão, ou seja, a economia gerada com o cancelamento de benefícios pagos indevidamente.
A partir da estimativa de custo feita pelo INSS e da
avaliação de custo-benefício realizada pelo MDS, constatou-se que o custo para a revisão do auxílio-doença,
por meio de mutirão, nas APS sem capacidade operacional, é mais que compensado: o custo total é inferior
a 2% da economia estimada em R$ 1 bilhão por ano.
Sendo assim, espera-se potencializar na 2ª fase os
resultados com as duas medidas de aprimoramento
da ação de revisão: PGAMP e realização de mutirões.

Impacto financeiro do PRBI na
despesa com auxílio-doença
Como visto nas seções anteriores, o PRBI foi criado
para enfrentar as ineficiências na governança dos benefícios por incapacidade. No que tange ao aspecto
financeiro, espera-se que o PRBI impacte a despesa
com auxílio-doença em duas frentes distintas:
• Ação de revisão: ao cortar o gasto com
pagamentos indevidos, há um efeito direto
de contenção do estoque dos benefícios e
da correspondente despesa.
• Cessação dos benefícios em 120 dias: ao
limitar o prazo, há um efeito de redução do
tempo médio da manutenção dos benefí-

cios. Sendo assim, esta ação também tem
por efeito a contenção do estoque dos benefícios e da correspondente despesa.
Nesse sentido, ainda que não tenha sido finalizada
completamente a ação de revisão, passada a primeira fase do PRBI (2016 e 2017), é oportuno avaliar os
resultados e impactos do programa a fim de constatar se os objetivos iniciais estão sendo alcançados.
Para isso, cabe estabelecer a metodologia que será
utilizada para medir o resultado financeiro da ação.

Ou seja, o valor esperado do impacto do PRBI na despesa com auxílio-doença
corresponde à diferença entre o valor esperado da despesa no período T
, no caso em que o programa foi implementado,
e o valor esperado da despesa no período T
,
no caso em que o PRBI não tivesse existido
.
Para efeito da avaliação de impacto financeiro, o período T corresponde ao intervalo de tempo entre agosto
de 2016 e dezembro de 2018, período de implementação do PRBI e finalização da ação de revisão dos benefícios de auxílio-doença. Cabe, portanto, estimar a despesa com auxílio-doença no cenário com e sem o PRBI.

Despesa com auxílio-doença: com o PRBI
A despesa com auxílio-doença em determinado mês
t
pode ser obtida a partir da identidade contábil (2) – produto entre o valor médio do benefício 8
no mês t
e da quantidade de benefícios emitidos 9 no mesmo mês t (
).
Considerando o período da 1ª fase da ação de revisão (ago./2016 – dez./2017), as informações de
despesa e quantidade de benefícios são observáveis. No entanto, para o ano de 2018 é necessário
projetar a despesa com auxílio-doença.

Estimativa para o valor médio do benefício
de auxílio-doença: reajuste
A partir da identidade contábil 2, o valor médio do benefício de auxílio-doença no mês t pode ser escrito como
a razão entre a despesa e a quantidade de benefícios
de auxílio-doença no mês t (identidade contábil 3). Assim, conforme mostra a Tabela 1, foi possível construir
a trajetória mensal do valor do benefício médio com
base nos valores observados em 2016 e 2017.

Metodologia e avaliação
A avaliação de uma política passa por contrastar o
resultado observado com a intervenção e o que teria
acontecido caso a intervenção não tivesse existido
– o contrafactual, aspecto não observável da análise. Portanto, o impacto do PRBI sobre a despesa
com o auxílio-doença pode ser medido ao isolar o
seu efeito e comparar com um cenário de despesa
contrafactual, conforme, definição (1).

Para projetar o
em 2018, sabe-se que os
benefícios de auxílio-doença são reajustados
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para 2018, considera-se o reajuste mensal de
2,07% (INPC/2017) do benefício de auxílio-doença, conforme definido na Portaria MF nº 15, de 16
de janeiro de 2018.
Assim, a partir da trajetória do valor médio mensal
dos benefícios de 2017 construída com base da
identidade contábil (3) e aplicando a equação (4),
tem-se a estimativa do benefício médio de auxílio-doença para 2018 (Tabela 1).

Tabela 1 – Valor médio mensal dos
benefícios [2018]
Data

Benefício médio (R$)

fev-18

R$ 1.304,46

mar-18

R$ 1.327,74

abr-18

R$ 1.334,52

mai-18

R$ 1.341,14

jun-18

R$ 1.347,38

jul-18

R$ 1.363,70

ago-18

R$ 1.598,34

8. O valor do benefício varia entre os beneficiários de acordo com
os princípios de determinação do salário de benefício estabelecidos na Lei nº 8.213/1991, e o somatório de todos os benefícios
corresponde ao valor de despesa total com auxílio-doença no mês
de referência.

9. Quantidade de benefícios emitidos são créditos pagos no mês de
referência. Mas, como em tese cada beneficiário tem um crédito correspondente, a quantidade de benefícios emitidos pode ser entendida
como uma aproximação para quantidade de benefícios pagos no mês
de referência.
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Tabela 2 – Trajetória da estimativa da
quantidade de benefícios pagos [2018]

set-18

R$ 1.341,35

out-18

R$ 1.356,70

nov-18

R$ 1.916,34

Data

dez-18

R$ 1.283,12

fev-18

1.353.241

mar-18

1.328.903

Fonte: INSS, IBGE e MDS; Elaboração SAGI/MDS.

Hipótese conservadora: embora o INPC tenha variado 6,58% em 2016, observou-se um aumento de
5,07% do valor médio do benefício em 2017 – de R$
1.303,83 em 2016 para R$ 1.370,02 em 2017. Dessa
forma, o valor médio dos benefícios de auxílio-doença tende a crescer a uma taxa inferior ao INPC. Nesse sentido, a hipótese adotada é conservadora para
o volume de despesa projetada.

Quantidade de benefícios emitido por mês
Com a continuidade da ação de revisão, dos 553 mil
benefícios de auxílio-doença de longa duração que
são alvo do PRBI, 273.803 benefícios estão pendentes
de revisão e, portanto, serão revistos em 2018. Assim,
a trajetória de benefícios pagos para 2018 resultará
do processo de revisão de todos esses benefícios.
Nesta estimativa, considera-se que as perícias
serão realizadas de modo gradual e uniforme ao
longo do ano – 30.423 perícias/mês, nível bem
abaixo da capacidade de perícia potencial desta
2ª fase (mais de 200 mil perícias/mês). Considerando que a taxa de cessação se manterá em
nível próximo ao verificado na 1ª fase (80%), espera-se uma redução média de 24 mil benefícios/
mês, com término da ação em novembro de 2018.
O número estimado de benefícios para cada mês
de 2018 está indicado na Tabela 2.

Benefícios pagos (Quantidade)

abr-18

1.304.565

mai-18

1.280.227

jun-18

1.255.889

jul-18

1.231.551

ago-18

1.207.213

set-18

1.182.875

out-18

1.158.537

nov-18

1.134.199

dez-18

1.134.199

Fonte: INSS/Síntese, IBGE e MDS; Elaboração SAGI/MDS.

Hipótese conservadora: as medidas de aprimoramento da revisão permitiram aumentar a capacidade operacional do INSS, de modo que, com os 2.897
médicos peritos aderidos ao PGAMP, seja possível
realizar cerca de 200 mil perícias por mês – patamar
significativamente acima do considerado na estimativa da quantidade de benefícios pagos em 2018.

Projeção de despesa mensal
com auxílio-doença
Com base na identidade contábil (2) e nas hipóteses
feitas, estima-se a despesa mensal com o auxílio-doença
: produto entre a quantidade de benefícios
emitidos
e o valor médio mensal do benefício
reajustado
. A evolução temporal
dessas variáveis pode ser observada na Tabela 3.

Tabela 3 – Despesa com benefícios de auxílio-doença com o PRBI

Realizado

Data

Benefícios pagos – (Quantidade)

Benefícios pagos – (R$)

Benefício médio mensal – (R$)

ago/16

1.827.225

R$ 2.704.298.047,42

R$ 1.480,00

set/16

1.796.714

R$ 2.224.907.219,32

R$ 1.238,32

out/16

1.789.994

R$ 2.243.074.611,16

R$ 1.253,12

nov/16

1.721.706

R$ 3.112.209.996,25

R$ 1.807,63

dez/16

1.694.897

R$ 2.035.671.006,44

R$ 1.201,06

jan/17

1.667.903

R$ 2.134.342.085,76

R$ 1.279,66

fev/17

1.630.797

R$ 2.084.172.705,15

R$ 1.278,01

mar/17

1.593.632

R$ 2.073.019.195,20

R$ 1.300,81

abr/17

1.551.942

R$ 2.029.101.182,72

R$ 1.307,46
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Projetado

Realizado

Data

Benefícios pagos – (Quantidade)

Benefícios pagos – (R$)

Benefício médio mensal – (R$)

mai/17

1.524.070

R$ 2.002.544.418,98

R$ 1.313,95

jun/17

1.491.234

R$ 1.968.522.711,62

R$ 1.320,06

jul/17

1.460.705

R$ 1.951.568.485,33

R$ 1.336,05

ago/17

1.473.448

R$ 2.307.318.325,97

R$ 1.565,93

set/17

1.452.267

R$ 1.908.490.978,04

R$ 1.314,15

out/17

1.401.632

R$ 1.863.027.910,08

R$ 1.329,18

nov/17

1.433.534

R$ 2.691.429.279,85

R$ 1.877,48

dez/17

1.417.463

R$ 1.781.884.836,43

R$ 1.257,09

jan/18

1.353.228

R$ 1.772.987.836,97

R$ 1.310,19

fev/18

1.353.241

R$ 1.765.349.090,57

R$ 1.304,46

mar/18

1.328.903

R$ 1.764.434.785,71

R$ 1.327,74

abr/18

1.304.565

R$ 1.740.968.626,51

R$ 1.334,52

mai/18

1.280.227

R$ 1.716.964.027,06

R$ 1.341,14

jun/18

1.255.889

R$ 1.692.165.440,06

R$ 1.347,38

jul/18

1.231.551

R$ 1.679.463.436,33

R$ 1.363,70

ago/18

1.207.213

R$ 1.929.542.409,47

R$ 1.598,34

set/18

1.182.875

R$ 1.586.644.002,68

R$ 1.341,35

out/18

1.158.537

R$ 1.571.781.568,21

R$ 1.356,70

nov/18

1.134.199

R$ 2.173.508.580,52

R$ 1.916,34

dez/18

1.134.199

R$ 1.455.309.202,42

R$ 1.283,12

Fonte: INSS/SÍNTESE e MDS; Elaboração SAGI/MDS.

Pela primeira vez em mais de duas décadas, observa-se uma mudança na trajetória da despesa com
auxílio-doença a partir de 2016, com a implementação do PRBI (Gráfico 5). Em 2017, a despesa foi

de R$ 24,8 bilhões, o que representa uma economia
observada de R$ 2,5 bilhões em relação a 2016. Para
2018, a despesa estimada é de R$ 20,9 bilhões – R$
3,9 bilhões menor do que a despesa de 2017.

Gráfico 5 – Despesa com auxílio-doença (acumulado em 12 meses – R$ bilhões)
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Fonte: INSS/SÍNTESE e MDS; Elaboração SAGI/MDS.
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Despesa com auxílio-doença: sem o PRBI
Para avaliação de impacto de natureza contrafactual, é necessário inferir qual o comportamento
da variável de interesse – neste caso, a despesa com auxílio-doença – na ausência da política,
uma vez que essa trajetória não é observada. No
entanto, existem outros fatores que independem
do PRBI e que também podem afetar a despesa
com auxílio-doença, desse modo, é razoável supor mais de um cenário. Nesse sentido, para efeito desta análise, a avaliação contrafactual considerará dois cenários distintos para a evolução
da quantidade de benefícios de auxílio-doença e,
portanto, da despesa:

• Cenário Inercial: na ausência do PRBI, a
evolução da quantidade de benefícios de
auxílio-doença seguiria a tendência linear de
crescimento observada até o início do PRBI.
• Cenário Conservador: Na ausência do PRBI,
a evolução da quantidade de benefícios de
auxílio-doença se manteria no mesmo patamar verificado em agosto de 2016.
Como ilustra o Gráfico 6, no cenário conservador espera-se que a quantidade de benefícios se mantenha
em 1.827.225 ao longo de todo o período de avaliação, enquanto no cenário inercial, a quantidade de
benefícios é projetada a partir da tendência linear da
própria série histórica 10 .

Gráfico 6 – Quantidade auxílio-doença – cenários contrafactuais
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Fonte: INSS/SÍNTESE e MDS; Elaboração SAGI/MDS.

Considerando a estimativa do valor de benefício médio definido no item “Despesa com auxílio-doença:
com o PRBI” e os cenários contrafactuais, pode-se

calcular a trajetória mensal da despesa para cada
um dos cenários a partir da identidade contábil (2).
Os resultados estão na Tabela 4.

10. Os cálculos de tendência linear utilizam o método de regressão por
mínimos quadrados. Esse método aproxima um padrão linear de uso,
durante um período, com base no comportamento da série histórica.
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Tabela 4 – Despesa com benefícios de auxílio-doença sem o PRBI (Contrafactual)
Benefícios pagos – (Quantidade)
Data

Benefícios pagos – (R$)

Cenário Conservador

Cenário Inercial

Cenário Conservador

Cenário Inercial

ago/16

1.827.225

1.827.225

R$ 2.704.298.047,42

R$ 2.704.298.047,42

set/16

1.827.225

1.834.410

R$ 2.262.689.606,59

R$ 2.271.586.937,15

out/16

1.827.225

1.839.630

R$ 2.289.729.466,34

R$ 2.305.274.401,44

nov/16

1.827.225

1.845.023

R$ 3.302.949.464,31

R$ 3.335.121.689,71

dez/16

1.827.225

1.850.243

R$ 2.194.604.719,19

R$ 2.222.250.691,32

jan/17

1.827.225

1.855.637

R$ 2.338.213.808,65

R$ 2.374.571.307,45

fev/17

1.827.225

1.861.030

R$ 2.335.203.661,01

R$ 2.378.406.638,07

mar/17

1.827.225

1.865.902

R$ 2.376.874.455,49

R$ 2.427.185.924,14

abr/17

1.827.225

1.871.296

R$ 2.389.016.427,10

R$ 2.446.637.323,79

mai/17

1.827.225

1.876.515

R$ 2.400.867.140,86

R$ 2.465.631.327,74

jun/17

1.827.225

1.881.909

R$ 2.412.045.401,76

R$ 2.484.231.525,93

jul/17

1.827.225

1.887.129

R$ 2.441.248.929,56

R$ 2.521.283.175,96

ago/17

1.827.225

1.892.523

R$ 2.861.306.218,23

R$ 2.963.558.307,29

set/17

1.827.225

1.897.916

R$ 2.401.234.393,35

R$ 2.494.132.454,89

out/17

1.827.225

1.903.136

R$ 2.428.712.998,24

R$ 2.529.612.467,33

nov/17

1.827.225

1.908.530

R$ 3.430.567.846,54

R$ 3.583.215.888,66

dez/17

1.827.225

1.913.749

R$ 2.296.994.362,64

R$ 2.405.763.200,76

jan/18

1.827.225

1.919.143

R$ 2.394.008.429,87

R$ 2.514.438.298,59

fev-18

1.827.225

1.924.537

R$ 2.383.677.402,63

R$ 2.510.624.229,33

mar-18

1.827.225

1.929.408

R$ 2.426.075.756,71

R$ 2.561.747.991,41

abr-18

1.827.225

1.934.802

R$ 2.438.469.067,14

R$ 2.582.032.769,93

mai-18

1.827.225

1.940.022

R$ 2.450.565.090,67

R$ 2.601.841.693,46

jun-18

1.827.225

1.945.415

R$ 2.461.974.741,57

R$ 2.621.222.122,00

jul-18

1.827.225

1.950.635

R$ 2.491.782.782,41

R$ 2.660.076.732,62

ago-18

1.827.225

1.956.029

R$ 2.920.535.256,95

R$ 3.126.408.437,99

set-18

1.827.225

1.961.423

R$ 2.450.939.945,29

R$ 2.630.945.822,39

out-18

1.827.225

1.966.642

R$ 2.478.987.357,31

R$ 2.668.133.729,75

nov-18

1.827.225

1.972.036

R$ 3.501.580.600,97

R$ 3.779.087.415,07

dez-18

1.827.225

1.977.256

R$ 2.344.542.145,94

R$ 2.537.049.364,65

Fonte: INSS/SÍNTESE e MDS; Elaboração SAGI/MDS.

Resultados
Definidas as trajetórias de despesa com o auxílio-doença, no cenário sem o PRBI e no cenário com
o PRBI (Gráfico 7), pode-se avaliar o impacto financeiro do programa em relação ao cenário contrafactual. Antes, porém, cabe reforçar que o PRBI já

permitiu economizar R$ 2,5 bilhões em 2017 em
relação a 2016 e, para 2018, espera-se economizar
mais R$ 3,9 bilhões na comparação interanual, portanto, de modo prático, o programa já tem apresentado resultados expressivos durante o processo de
implementação, mesmo sem a avaliação dos cenários contrafactuais.
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Gráfico 7 – Despesa com auxílio-doença com e sem o PRBI (R$ bilhões) [2016/2018]
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Fonte: INSS/SÍNTESE e MDS; Elaboração SAGI/MDS.

Contrafactual: Cenário Conservador

Contrafactual: Cenário Inercial

O PRBI foi iniciado em agosto de 2016, portanto, os
efeitos dele são sentidos desde 2016. Não fosse o
programa, a despesa de 2016, no Cenário Conservador, teria sido de R$ 27,8 bilhões (em vez de R$ 27,3
bilhões), o que representa uma economia de aproximadamente R$ 500 milhões no ano.

No Cenário Inercial, supondo que o PRBI não tivesse
sido realizado (mantendo o mesmo patamar verificado em agosto de 2016), a despesa com auxílio-doença em 2016 teria sido de R$ 27,9 bilhões e, em
2017, de R$ 31,1 bilhões (Gráfico 7). Isso representaria uma economia de R$ 6,9 bilhões em 2016 e 2017.
Para 2018, na ausência do PRBI, a despesa poderia
ter atingido R$ 32,8 bilhões – R$ 11,9 bilhões acima
da despesa projetada com o PRBI. Nesse cenário, a
economia total é da ordem de R$ 18,8 bilhões.

Ao comparar os R$ 30,1 bilhões que seriam gastos com os R$ 24,8 que foram efetivamente gastos
em 2017, observamos uma economia de R$ 5,3 bilhões para 2017. Dessa forma, em uma análise mais
abrangente, a economia total com o PRBI foi R$ 5,8
bilhões em 2016 e 2017.
Com o PRBI, esse gasto estimado para 2018 é de
R$ 20,8 bilhões, gerando assim a economia de R$
9,9 se comparado ao cenário contrafactual conservador. Portanto, uma economia potencial de R$ 15,7
bilhões no período da avaliação (desde o início do
PRBI até dezembro de 2018).
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Por fim, o Gráfico 8 sintetiza o impacto financeiro do
PRBI na despesa com auxílio-doença – economia
gerada com o programa, medido através da diferença entre o valor gasto com o auxílio-doença em 2016
e 2017 e a projeção de despesa para 2018 com o
PRBI e a despesa sem o programa.

Gráfico 8 – Resumo do impacto financeiro do PRBI (R$ bilhões) [2016/2018]
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Fonte: INSS/SÍNTESE e MDS; Elaboração SAGI/MDS.

Considerações finais
O PRBI é, na história da Previdência, um dos maiores
programas de revisão de benefícios, não só por sua
magnitude, mas pelas diversas áreas envolvidas. A
parceria estabelecida entre o MDS e o INSS propiciou
o compartilhamento de conhecimentos e o desenvolvimento de uma proposta acertada para enfrentar o desafio de décadas de benefícios sem revisão adequada.
Como órgão responsável pelo auxílio-doença, o INSS
dispunha de dados para auxiliar no diagnóstico e no
plano de ação; o MDS, como órgão supervisor, propôs
as principais diretrizes para o desenho do programa e
viabilizou as alterações legislativas necessárias.
Quando o PRBI foi implementado, esperava-se produzir uma melhoria efetiva na gestão, e os resultados corroboraram isso: 80% dos benefícios de
auxílio-doença revisados estavam sendo pagos indevidamente, e por isso foram cancelados. A partir
da avaliação de impacto financeiro sob uma lógica
de contrafactual, em um cenário conservador, o PRBI
permitiu economizar R$ 5,8 bilhões em 2016/2017

e a estimativa de economia para 2018 é de R$ 9,9
bilhões, totalizando R$ 15,7 bilhões. Esses resultados não teriam sido obtidos sem os aprimoramentos realizados na 2ª fase de revisão, que permitiram
ampliar em mais de dez vezes a capacidade operacional das perícias.
A economia gerada com a revisão do auxílio-doença
tem potencial para fortalecer outras políticas públicas – tais como o Bolsa Família e o Sistema Único
de Assistência Social (SUAS) – haja vista que tem
efeitos duradouros, permitindo assim uma gestão
mais responsável dos recursos públicos.
O PRBI partiu de um problema concreto e buscou
soluções simples, viáveis e inovadoras, que têm gerado grande impacto na gestão do auxílio-doença.
Vale destacar que a economia de 15,7 bilhões de
reais refere-se a apenas um benefício dentre vários
do INSS. Boas práticas como essa podem ser adaptadas, aprimoradas e replicadas em outros órgãos e
esferas, propiciando um ciclo virtuoso para a gestão
de políticas públicas no Brasil.
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______. Medida Provisória nº 767, de 06 de janeiro
de 2017. Revogada. Altera a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, e a Lei nº 11.907, de 2
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Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, e institui o Bônus Especial
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Benefícios por Incapacidade. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 6 jan. 2017.
______. Resolução nº 546/PRES/INSS, de 30 de agosto de 2016. Dispõe sobre os procedimentos técnicos referentes ao Programa de Avaliação dos Benefícios por Incapacidade. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 31 ago. 2016.
______. Portaria Conjunta nº 1 MDS/INSS, de 11 de
janeiro de 2018. Estabelece diretrizes a serem observadas pelo INSS no âmbito do Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade - PRBI. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 15 jan. 2018.
______. Nota Técnica nº 8 SAGI/MDS, de 16 de fevereiro de 2018.
______. Nota Técnica nº 9 SAGI/MDS, de 27 de fevereiro de 2018.
______. Nota Técnica nº 16 SAGI/MDS, de 28 de março de 2018.
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Futuro na Mão –
educação financeira
para beneficiárias do
Bolsa Família
O programa de educação financeira Futuro na Mão é
o mais novo desafio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em políticas sociais. A iniciativa busca levar conhecimento sobre a gestão de finanças
pessoais para as famílias que participam do Programa Bolsa Família (PBF). Na primeira fase, que já está
em operação, serão ministradas oficinas e serão entregues materiais para mais de 200 mil beneficiárias.
Desenvolvido ao longo de quatro anos e testado com
4.219 mulheres em 36 municípios, o programa passou
por cinco fases de maturação – pesquisa de campo,
cocriação, prototipagem e sistematização de tecnologias sociais, projeto piloto e avaliação de impacto.
Ao incorporar conceitos do design thinking 1 e da
psicologia e economia comportamental 2 no seu desenho e execução, o programa trouxe inovação para
a política pública e gerou resultado: ao final da oficina, o número de participantes que conseguia arcar
com uma emergência subiu 7% e o dinheiro poupado havia aumentado em 70%.
Fruto de uma parceria do MDS com a Associação
de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil) e com
a consultoria especializada em soluções para políticas públicas Flow Brasil, a primeira etapa do projeto
foi executada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) do ST Foundation,
a segunda etapa está sendo implantada em 2018
no âmbito do Plano Progregir 3 e em parceria com
o Banco Mundial. Nesta entrevista, as três instituições compartilham a experiência de levar educação
financeira às famílias brasileiras de baixa renda.

1. Segundo o especialista Charles Burnette, design thinking é um processo de pensamento crítico e criativo que permite organizar informações e
ideias, tomar decisões, aprimorar situações e adquirir conhecimento.
2. Psicologia comportamental é um ramo da psicologia que dá ênfase
às interações entre as emoções, pensamentos, comportamentos e
estados fisiológicos.
3.Plano de ações do Governo Federal para gerar qualificação, emprego e renda ao público do Cadastro Único.

Entrevista

Caderno de Estudos – O que motivou o MDS a desenvolver um projeto de educação financeira?
Caroline Paranayba, coordenadora do projeto no
MDS e diretora do Departamento de Benefícios da
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC/MDS) – Nosso primeiro projeto de inclusão e
educação financeira começou em 2009 junto com o
processo de inclusão bancária, quando entra, dentro da previsão normativa do Bolsa Família, essa
responsabilidade de incentivar o processo de inclusão e educação financeira [Decreto 7.013/2009].
Nós fizemos uma ação de inclusão bancária dos
beneficiários do Bolsa Família via pagamento do
benefício por uma conta simplificada da Caixa Econômica Federal, mas era apenas a bancarização, se
dava pela simples abertura de uma conta. Por isso,
desenvolvemos em paralelo e não obteve a efetividade que a gente esperava. Então, era muito urgente ter um processo de educação financeira para
além do que estava posto na legislação. Vimos que
as experiências com ciências comportamentais
pelo mundo mostravam que era um universo que
poderia perceber melhor o nosso beneficiário e esbarramos com a Estratégia Nacional de Educação
Financeira [Enef] 4 , criada em 2010 dentro do Comitê Nacional de Educação Financeira [Conef] 5 , e
começamos a buscar parceiros.
Caderno de Estudos – Havia alguma questão específica a ser trabalhada com os beneficiários de políticas sociais? E por que focalizar nas beneficiárias
do Bolsa Família?
Cláudia Forte, Superintendente da Associação de
Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil) – O Brasil é um dos 59 países do mundo que possui uma
Estratégia Nacional de Educação Financeira. A nossa foi efetivada por meio do Decreto nº 7.397/2010,
e um dos pilares da estratégia é observar os públicos que se encontram em posição de vulnerabilidade econômica. A vulnerabilidade, para nós, está
presente em dois públicos: aqueles que estão superendividados – como é o caso dos aposentados – e
aqueles que não são capazes de gerar renda própria, tampouco sabem coordenar ou planejar suas
ações – como é o caso das mulheres do Programa
Bolsa Família.
CP (SENARC/MDS) – A gente focou nos beneficiários do Bolsa Família porque era nosso olhar, naturalmente. Começamos a observar que existiam
sonhos muito básicos para essas mulheres realizarem, e que de fato esse conjunto de informações
e conhecimentos poderia auxiliá-las a realizá-los.
Esse movimento está diretamente relacionado ao
terceiro eixo do Bolsa Família, onde estão previstas
ações complementares para apoiar as famílias a
superar a situação de pobreza, dado que sabemos
da multidimensão da pobreza e da necessidade de
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empoderamento das famílias por meio da ampliação de suas capacidades e do seu bem-estar geral,
incluindo o bem-estar financeiro. Já vivíamos um
desafio adicional, a partir do momento que mais de
um milhão de famílias, em 2010, já eram bancarizadas, e ao longo dos anos isso se ampliava, mesmo
sem grandes campanhas apoiadas pelo MDS. Não
é novidade que o contato com o sistema financeiro
exige de cada indivíduo uma série de conhecimentos, independentemente da renda. Considerando
que esse público estava, na maior parte dos casos,
sem informação, sem formação e orientações específicas para seu perfil de renda, o ingresso nesse
universo significou, para muitos, endividamento,
aquisição de serviços fora de sua necessidade e dificuldades de compreender conceitos. Ficou latente que o processo de inclusão financeira precisava
vir acompanhado de ferramentas educacionais e
assim fizemos.
Caderno de Estudos – Como se deu a parceria entre o MDS e a AEF? Qual o papel de cada instituição
nessa ação?
CP (SENARC/MDS) – A gente se aproxima da AEF
entre 2010 e 2011 no sentido de entender quais
eram as ações que eles tinham. Percebemos que
eles tinham conhecimento muito mais consolidado nessa área de educação financeira e já vinham
redefinindo a estratégia deles, quando passaram
a ter um olhar para a educação financeira de adultos. Isso casou com o que a gente procurava,
exatamente no momento em que nós estávamos
interrompendo a campanha de bancarização. Assim, começamos uma parceria muito produtiva
com eles, no final de 2013, e com a consultoria
Flow, que foi o braço operacional da ação e que
traz uma visão diferente em inovação a partir da
metodologia do design thinking e das ciências
comportamentais. Além do mais, a AEF sempre foi
muito atenta às necessidades da equipe do Bolsa
Família; nunca chegou com ideias formadas, ou
com uma série de preconceitos e mitos. Eles vieram com o olhar apreciativo de entender o que é o
Bolsa Família e como nós trabalhamos.

4. A Enef foi criada por meio da articulação de sete órgãos e entidades governamentais e quatro organizações da sociedade civil, que
juntos integram o Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef).
5. Fazem parte do Conef: Banco Central do Brasil (BCB), Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc), Superintendência de Seguros Privados (Susep),
Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, Ministério da Previdência
Social, Ministério da Justiça, Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), Confederação Nacional das Empresas de
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) e Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

CF (AEF-Brasil) – A AEF-Brasil foi criada para ser a
executora da Política Nacional de Educação Financeira, para que por meio das tecnologias sociais por
nós desenvolvidas e aplicadas pudesse haver uma
mudança de comportamento, atitudes e valores em
toda a nação. Ao longo de 2018 a gente segue com a
parceria com o MDS, por meio de um ACT [Acordo de
Cooperação Técnica]. O MDS vai fazer 200 mil kits
para o programa de educação financeira e já vamos
começar com dez mil deles em 46 cidades. Eu diria
que estamos no melhor momento dessa ação, na
fase em que o Ministério finalmente fez a avaliação
de impacto, está a postos dos resultados e vai avançar o programa para mais mulheres.
Caderno de Estudos – Comentem um pouco sobre a
metodologia adotada para essa ação.
Marina Cançado, Fundadora e CEO da Flow Brasil –
Somos uma consultoria e a nossa metodologia é baseada em dois pilares: no design focado no ser humano e na ciência comportamental. Trabalhamos com a
aplicação de insights comportamentais para potencializar mudanças de comportamento nos públicos-alvo
e sempre numa lógica de prototipagem, de fazer experimentações rápidas, onde aquelas que se provam
com bastante potencial são aplicadas no processo de
desenho ou aprimoramento de políticas públicas e programas sociais. E o que está por trás é uma noção de
que, mesmo implicitamente, toda política pública quer
mudar determinado comportamento.
A maior fonte de inspiração para nós é um trabalho
de dois professores americanos que estão criando uma nova linha da psicologia: a psicologia da
escassez 6 . Eles falam que num grupo de pessoas
em situação de escassez acontece um processo
cognitivo de afunilamento do campo mental; elas
estão constantemente tendo que fazer um trade-off 7 : “compro ou não compro?”, e “se eu comprar
isso agora, vai ter comida amanhã?”. Isso impõe ao
cérebro como se essas pessoas gastassem muito
rapidamente o estoque de energia cognitiva. Eles
fizeram testes em comunidades pobres em momentos de colheita e de pós-colheita. Só o fato de o
momento ser de pós-colheita já afeta o QI da população. O que eles vão dizer nesse estudo é que as
populações em situação de escassez não têm menos capacidade, mas que esses trade-offs fazem
com que elas gastem mais rapidamente o estoque
de energia cognitiva e acabem tomando decisões
focadas no urgente e na necessidade imediata.
No caso do Bolsa Família, para que o objetivo de
superação da pobreza seja concretizado, espera-se
que a mulher consiga utilizar aquele recurso que ela
recebe para fazer uma série de ações que poderão
levar à superação da pobreza. Nesse projeto específico, era muito importante entender se não estávamos sobrecarregando a mulher emocionalmente

ou cognitivamente, por isso, optamos por explicar
menos conceitos e criar instrumentos mais intuitivos e, a partir do uso das tecnologias educacionais
propostas, ela entendeu o que aquilo significava.
Acho que parte do sucesso das intervenções está aí:
coisas simples e intuitivas, menos focadas em conceitos e conteúdos e mais focadas no uso prático
do dia a dia.
Caderno de Estudos – E como começou a ação de
educação financeira com beneficiárias do Programa Bolsa Família?
CP (SENARC/MDS) – Na época, a gente já entendia
que não poderia desenvolver solução sem considerar o universo do beneficiário, pois havíamos feito
uma abordagem inicial, seguindo o desenho clássico de soluções em políticas públicas, e que deu
errado. Ficou claro para nós que precisamos ousar
e pensar diferente. Olhar o comportamento da beneficiária é um desafio, sempre. Também por isso a
parceria se consolidou tanto, porque a metodologia
proposta pela Flow e pela AEF se conectava com
nosso olhar de necessidade de um novo paradigma. Para essa ação específica de educação financeira, como iríamos tratar o assunto sem conhecer
as beneficiárias? Então, nosso primeiro movimento foi a ida para a casa de mais de 80 famílias.
Eram equipes multidisciplinares, com psicólogos,
pedagogos e pessoas da área de gestão pública,
e nossa preocupação era ir sem julgamento, com
um olhar observador, empático e apreciativo para
poder coletar informações e para que elas se sentissem acolhidas.
MC (Flow Brasil) – Fomos para 14 municípios, em
nove estados. E nessa imersão de campo a gente
visou duas coisas: mapear os comportamentos prioritários que precisavam ser trabalhados para ajudá-las a ter uma vida financeira mais organizada e mapear os padrões comportamentais mais salientes. O
que a gente queria era mapear como esses padrões
afetavam a relação dessas mulheres com o dinheiro,
para nos ajudar a entender quais comportamentos
prioritários a gente precisava trabalhar. Percebemos,
então, que tinham dois elementos comportamentais
que mudavam totalmente a relação dessas 80 mulheres com o dinheiro: reconhecer e verbalizar um
sonho ou um objetivo de futuro e se colocar em movimento em direção ao sonho ou objetivo.

6. 48 SHAFIR, E.; MULLAINATHAN, S. Escassez: uma nova forma de
pensar a falta de recursos na vida das pessoas e nas organizações.
Rio de Janeiro: Best Business, 2016.
7. Trade-off é uma expressão em inglês que significa o ato de escolher
uma coisa em detrimento de outra. Muitas vezes, é traduzida como
“perde-e-ganha”.
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Figura 1 – Etapas da ação de educação financeira com mulheres
beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF)

Novembro de
2013 a fevereiro
de 2014
CICLO 1

Junho de 2014 a
dezembro de 2015
CICLO 2

Aprofundamento
sobre as
beneficiárias e
o PBF e sobre os
aposentados

Desenvolvimento
da tecnologia
social
(protótipos)

80 Mulheres
90 Aposentados

1.774 Mulheres
1.507 Aposentados

Janeiro a março
de 2016

Abril de 2016 a
abril de 2017

CICLO 3

CICLO 4

Sistematização
da tecnlogia
social

Projeto Piloto
e avaliação de
impacto

Disseminação

2.002 Mulheres
1.151 Aposentados

2.500 Mulheres
2.500 Aposentados

Abril de 2017 a
maio de 2018
CICLO 5

Fonte: AEF-Brasil/Divulgação.

Caderno de Estudos – E quais eram as principais
demandas e sonhos dessas mulheres que vocês
visitaram?
CF (AEF-Brasil) – Elas queriam uma boa escola para
os filhos, um plano de saúde que os atendesse em
situações emergenciais, uma casa que não tivesse
goteira e onde o esgoto não fosse aberto. Outras
queriam melhorar os negócios. Elas têm sonhos de
consumo como qualquer uma de nós, mas o que
diferencia as mulheres beneficiárias é que o sonho
para elas é muito distante.
CP (SENARC/MDS) – Logo que eu entrei no MDS, a
Secretária Nacional de Renda de Cidadania era a Rosani Cunha, e ela me contou a experiência de uma
beneficiária que, quando entrou no Bolsa Família, se
sentiu mulher pela primeira vez porque pôde comprar um batom. Ali pude perceber os processos de
mudança que o Bolsa Família trazia na vida das famílias. Não era só aquilo que as pessoas geralmente
acham. O complemento de renda permitia às famílias ter fôlego e pensar em um novo futuro. Os sonhos dessas mulheres são muito simples, mas elas
às vezes não conseguem realizá-los, e não é só pela
situação de pobreza. A cultura de como a gente, brasileiro, lida com o dinheiro é algo que precisa mudar.
Caderno de Estudos – A partir dos sonhos das beneficiárias, vocês definiram quatro perfis de mulheres, certo? Como se deu esse processo?
CP (SENARC/MDS) – Construímos quatro personas
que buscavam representar o comportamento des-
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sas mulheres a partir de um combinado de seis perspectivas (relações sociais e em família, trabalho,
autoestima, gestão financeira e dinheiro, sonhos)
– a visionária, a guerreira, a sonhadora e a sobrevivente. Oitenta por cento das participantes estavam
alocadas nas duas primeiras, que são a guerreira e
a visionária; e os outros 20% estavam alocadas na
sonhadora e na sobrevivente, que eram perfis com
questões muito maiores a serem enfrentadas em
termos de vulnerabilidade.
CF (AEF-Brasil) – Fizemos várias oficinas, questionários, momentos de vivência, e as participantes foram se autodeclarando, a partir de um roteiro encorpado de perguntas e de situações. E aí nós criamos
um eixo cartesiano onde foram colocados quatro
grandes grupos (Figura 2), de sorte tal que qualquer
mulher beneficiária do Bolsa Família vai se encontrar
em um dos grupos. A parte de baixo [do eixo cartesiano] é aquela mulher que não reconhece o seu sonho, já os quadrantes de cima representam aquelas
que reconhecem seus sonhos. Além disso, temos
os quadrantes da visionária e da guerreira, que são
mulheres que tendem a se movimentar, a batalhar e
a arregaçar as mangas; e os quadrantes da sobrevivente e da sonhadora, que tendem à inércia – uma
vende o almoço para comprar a janta e a outra sonha, mas não sai do “adoraria”.

Figura 2 – Padrões comportamentais identificados nas mulheres que participaram da ação de
educação financeira
RECONHECE O SONHO

SONHADORA

VISIONÁRIA

Gestão do orçamento familiar:
Baixa responsabilidade sobre o uso do dinheiro por conta do impulso ao consumo

Gestão do orçamento familiar:
Geração de patrimônio e de reservas
Geração de riscos e investimentos

Desafios: encorajar escolhas financeiras mais maduras e conscientes e dar
instrumento para isso

Desafios: apoiar a ampliação e proteção
do seu patrimônio, a, estimular seu
papel multiplicador

INÉRCIA

MOVIMENTO

SOBREVIVENTE

GUERREIRA

Gestão do orçamento familiar:
Otimazação de recursos limitados

Gestão do orçamento familiar:
Foco nas escolhas a curto prazo

Desafios: potencializar o talento de
gestão de recursos escassos para
empoderar essa mulher

Desafios: desenvolver visÃo de riscos
e orientação para planejar a médio e
longo prazo

RECONHECE O SONHO

Fonte: AEF-Brasil.

MC (Flow Brasil) – As quatro personas são arquétipos que representam o que é mais forte nessas
mulheres. As visionárias são aquelas líderes comunitárias, referência na família, que têm um microempreendimento, uma poupança, uma casa melhor. A
sonhadora tem objetivos e sonhos, mas não tem tanta força de ação e realização; em geral, é uma mulher
de periferia, mais jovem e que acaba se perdendo
no consumo. Do outro lado, dentre aquelas que não
viam perspectiva diferente de futuro, tem a guerreira,
que em geral é uma mãe solteira, com muitos filhos,
que tem três ou quatro trabalhos, e cujo foco é colocar comida no outro dia na mesa. E, por fim, a sobrevivente, que é aquela mulher com pouquíssimos
laços sociais, que vive do benefício do Bolsa Família, de doações e de ajuda da comunidade; em geral,
uma mulher sem força, apática, que fica em casa.
Caderno de Estudos – Essa ainda foi a fase de pesquisa de campo. Quais foram os passos seguintes?
CP (SENARC/MDS) – Fizemos oficinas de cocriação
com várias áreas do MDS para que pudéssemos
construir, com a maior amplitude possível de ideias
e informações, tecnologias sociais. Elencamos 100
tecnologias, refinamos para 24 e levamos os protótipos para oficinas de cocriação com as beneficiárias,
para as tecnologias serem feitas com as beneficiárias também.
MC (Flow Brasil) – Aí começamos a fase de desenvolvimento e teste das possíveis soluções de tecnologia social, que a gente quebrou em três rodadas de

testes, cada uma envolvendo cerca de 500 mulheres e com duração de três a quatro meses. A gente
desenvolvia a solução, ia para campo, realizava as
oficinas, entregava os instrumentos para as mulheres e acompanhava o uso nesse período. Numa primeira fase, acompanhamos por SMS. Então a gente
mandava “Você já compartilhou com a sua família
a proposta dos cofrinhos?”, aí a beneficiária respondia “Sim” ou “Não”. Na segunda rodada, testamos
por WhatsApp, onde a troca foi mais intensa e muitas mulheres mandavam fotos dos cofrinhos. E na
terceira rodada a gente fez presencial e telefônico.
Após a terceira rodada, chegamos à conclusão de
que as tecnologias precisam responder a três pilares: reserva, planejamento e dívida. E aí chegamos
na sistematização do programa, que é composto por
três oficinas de uma hora cada para se trabalhar os
temas dos três pilares.
Caderno de Estudos – E quais foram as tecnologias
sociais escolhidas após essas rodadas de testes
com as beneficiárias?
MC (Flow Brasil) – Criamos um programa baseado em três grandes comportamentos. O primeiro
comportamento é garantir uma reserva financeira para essa mulher, o segundo é ajudá-la a visualizar sua realidade financeira, e o terceiro é a
visualização das dívidas. Foram esses três comportamentos que a gente tentou endereçar dentro
do Programa e nos instrumentos que criamos, e
que são comuns a todas essas mulheres. Então,
para a reserva financeira, são três cofrinhos; para
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a visualização da realidade financeira é a agenda
com envelopes; e para a visualização das dívidas

é a carteira para a mulher anotar assim que ela faz
uma dívida (Figura 3).

Figura 3 – Tecnologias desenvolvidas na ação de educação financeira:
cofrinho, agenda e carteira

Fonte: AEF-Brasil/Divulgação.

CP (SENARC/MDS) – O cofre foi a primeira ferramenta
que desenvolvemos. O primeiro protótipo precisou ser
adaptado. Era um único cofre, lacrado. As participantes
tinham que rasgar se quisessem usar o dinheiro. Nós
ouvimos as necessidades delas, o comportamento delas, e até para nós mesmas. Vimos que elas separavam o dinheiro de diversas formas, aí, de repente, o que
era um cofre virou três: um é o cofre da emergência,
que a beneficiária pode abrir; outro é o cofre do dia a
dia, que ela também pode abrir; e o terceiro é o cofre do
futuro, que fica lacrado. Então ela conseguiu começar
a pensar que tinha condição de sonhar quando viu que
tinha de onde tirar, ela podia dizer “não” para uma coisa e dizer “sim” para os sonhos. E nos cofrinhos está
escrito “existem sonhos ali”, e tem um espaço para ela
escrever, o que deu a ela uma oportunidade de sonhar.
Além disso, é importante lembrar que a primeira vez
que a gente fez orçamento financeiro foi mensal, mas
não fazia sentido para elas, então reduzimos para controles semanais e diários. O exercício de ter três cofres
de tamanhos diferentes também foi inserindo nelas a
relação essencial de planejamento, em especial, a noção de curto, médio e longo prazo, um conceito bastante difícil de trabalhar em cenários de escassez.

CF (AEF-Brasil) – Foi feito também um levantamento
sobre o que elas precisariam para se organizar e se
sentir mais seguras sobre os gastos, até que se chegou à ideia de uma agenda. Mas muitas não sabem
escrever ou são analfabetas funcionais, então a agenda é toda adaptada. Tem envelope, adesivos, é toda
cheia de símbolos que funcionam para a questão do
planejamento. Além disso, definimos desde a cor que
elas gostariam para o material até a linguagem.
Caderno de Estudos – Na sequência à escolha e aos
testes dos materiais que seriam trabalhados com
elas, deu-se início ao projeto piloto e à avaliação de
impacto da ação. Como eles funcionaram?
MC (Flow Brasil) – Antes do piloto, teve a capacitação
dos agentes do Centro de Referência de Assistência
Social (Cras) para que, de abril de 2016 a abril de 2017,
fosse feito o projeto piloto. No piloto, eles aplicaram três
oficinas com as mulheres, uma por semana. O CRAS era
responsável pela divulgação da oficina e por formar turmas de 30 mulheres para participar da atividade. Depois
avaliou-se o impacto, ou seja, a diferença de como a mulher estava antes da oficina e depois da oficina.

Figura 4 – Dinâmica da avaliação de impacto da ação de educação financeira

Fonte: AEF-Brasil/Divulgação.
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Para a avaliação de impacto, aplicamos o mesmo
questionário antes e depois das três oficinas, com
indicadores que pautavam as perguntas. O grande
impacto que a gente queria era a melhoria na vida daquelas famílias, uma melhor gestão do dinheiro que
se quebrava em indicadores que respondiam à questão da poupança, do endividamento, da organização
do dinheiro e do maior letramento financeiro. As per-

guntas queriam saber quanto, em termos reais e de
porcentagem, a mulher fez de poupança formal e não
formal, reduziu dívidas, supriu necessidades básicas
da família etc. Eram sete indicadores pautados nesses três grandes comportamentos [garantir reserva financeira, visualizar a realidade financeira e visualizar
as dívidas], e a gente tinha metas para cada um deles.

Aplicação do questionário da avaliação de impacto da ação de educação financeira, em seis municípios. Crédito: AEF-Brasil/Divulgação

Caderno de Estudos – Quais foram os resultados da
avaliação de impacto?
CP (SENARC/MDS) – A avaliação de impacto foi feita
no primeiro semestre de 2017 e os resultados saíram
em julho. E o que encontramos foi a melhoria de todos os indicadores avaliados. As oficinas e as tecnologias de educação financeira provocaram aumentos

no número de mulheres que passaram a conseguir
arcar com alguma emergência (7% a mais – Gráfico 1), no número de mulheres que passou a ter uma
poupança informal usando os cofrinhos (81% a mais
– Gráfico 2) e no dinheiro poupado nos últimos três
meses (234% a mais – Gráfico 3). E o conhecimento
sobre planejamento financeiro também aumentou em
6% após as intervenções (Gráfico 4).

Gráfico 1 – Percentual de mulheres que conseguem financiar ao menos uma emergência

Fonte: AEF-Brasil/Divulgação.
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Gráfico 2 – Valor médio poupado em casa (cofrinho)

Fonte: AEF-Brasil/Divulgação.

Gráfico 3 – Valor médio poupado em casa (poupança informal) em três meses (R$)

Fonte: AEF-Brasil/Divulgação.
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Gráfico 4 – Nível de conhecimento a respeito do conteúdo da oficina (índice de 0 a 4 pontos)

Fonte: AEF-Brasil/Divulgação.

MC (Flow Brasil) – Outro grande aprendizado do projeto é a tangibilização, o fato de serem três cofrinhos
ali, visíveis. Quando ela entra em casa e vê aquelas
três caixinhas, ajuda a criar o hábito. Esses artefatos
físicos são muito importantes. E, para além desses
instrumentos, o que a gente queria era mudar a lógica mental de como lidar com a reserva. E muitas já
guardavam dinheiro em latas diferentes, outras em
envelopes, então algumas das ideias são de coisas
que as mulheres já faziam. Além disso, os cofrinhos
são bonitinhos, o que mostra que estética importa.
Caderno de Estudos – Agora que o MDS tem os resultados da avaliação de impacto, quais são os próximos passos para a implementação do programa
de educação financeira?
CP (SENARC/MDS) – Esse é o primeiro grande projeto da Esplanada em termos de ciências comportamentais com avaliação de impacto. Ele envolveu
quase cinco mil usuários da política na construção
da ferramenta e no processo de avaliação, e agora
vamos para a próxima fase, que é o lançamento do
programa de educação financeira Futuro na Mão. Ele
é uma ação prioritária do MDS dentro do Plano Progredir, no eixo que trata sobre o acesso das famílias
ao microcrédito e à educação financeira, e vai ser

executado dentro do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), a partir das oficinas
com famílias e, inicialmente, nos equipamentos que
ofereçam o Acessuas Trabalho. Além disso, a implantação do Futuro na Mão é uma ação conjunta de
articulação de quatro secretarias – SENARC [Secretaria Nacional de Renda de Cidadania], SAGI [Secretaria de Avaliação e Gestão da informação], Secretaria de Inclusão Social e Produtiva [SISP] e Secretaria
Nacional de Assistência Social [SNAS].
No dia 14 de maio 8 teremos o lançamento do Programa, e dia 15 começamos o treinamento com
quatro turmas. A cada semana serão duas turmas
simultâneas. Esse primeiro semestre de 2018, são
turmas na região Nordeste, Sudeste e Sul. A ideia é
chegar em 540 municípios, treinar mais de 1.200 técnicos dos CRAS e capacitar mais de 200 mil mulheres em um ano. Ainda nessa temática, considerando
a relevância do tema, em junho teremos o Seminário
Internacional de Desenvolvimento Social, Inclusão
e Educação Financeira, com os maiores atores internacionais deste tema, que será uma nova janela
para o MDS e todos os atores nacionais do tema conhecerem outras experiências que possam auxiliar a
construir uma plataforma de conhecimento na área
de inclusão financeira para baixa renda.

8. Entrevista realizada em 27 de fevereiro de 2018.
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DURAÇÃO DO PROGRAMA
Veja abaixo o tempo de duração sugerido do Programa,
e o tempo recomendado:
Figura 5 – Dinâmica do Programa Futuro na Mão
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2
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1
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Fonte: AEF-Brasil/Divulgação.

Caderno de Estudos – A ação influenciou também o desenvolvimento deGuiaDoInstrutor_0604.indd
um portal sobre31educação financeira.
CF (AEF-Brasil) – Nós temos agora a plataforma vidaedinheiro.gov.br, onde temos muitos cursos, materiais para líderes de organizações e para aquelas
mulheres empreendedoras. O portal dispõe de um
portfólio completo para que não só essa mulher se
beneficie das tecnologias sociais que foram levantadas no desenvolvimento do programa de educação
financeira, mas que o entorno dela também possa
ser tocado.
Caderno de Estudos – Houve algum impacto ao trabalhar com conceitos inovadores, como o design
thinking e a psicologia comportamental, para desenhar e avaliar uma ação social?
CP (SENARC/MDS) – Há quatro anos, design thinking era algo desconhecido para nós e, provavelmente, para o serviço público em geral. Chegamos a pesquisar experiências na Esplanada, mas
não encontramos. Foi uma aposta em termos de
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gestão. Como contei antes, aquela experiência de
criar 100 tecnologias sociais02/04/18
e isso
aqui dentro do
15:25
MDS, a partir de jogos criativos que estimulavam os
servidores e abriam espaço para eles serem protagonistas, a partir da liberação de travas rotineiras
como a legislação, ou a hierarquia, trouxe um modo
novo de trabalhar para as equipes, que extrapolou o
projeto. Naquele momento, vimos que havia espaço para aplicar a metodologia em outros processos
e projetos. Começamos pequenos. Quando a gente
ampliou o uso da metodologia e fizemos a oficinas de cocriação para outros assuntos, colocando
todos os servidores em situação de igualdade na
construção de soluções, para nós, como servidores, foi um ganho indireto do projeto no processo
da construção e na gestão da política pública sob
nossa responsabilidade. É uma satisfação ver que
anos depois várias áreas do MDS já utilizam o design thinking em seus processos e que nós fizemos
uma aposta certeira.
Já em relação às ciências comportamentais foi um
outro grande desafio. Foi outra aposta ousada da

SENARC, pois havia uma certeza: nós precisávamos entender o comportamento e repensar a formulação de soluções para as beneficiárias. Toda
a literatura que pesquisamos à época nos mostravam que as ações feitas em outros países com
insights comportamentais repercutiam em resultados positivos. A aposta da SENARC rendeu mais do
que era possível imaginar e, agora, estamos figurando como um dos maiores projetos do mundo em
termos de ciências comportamentais e virando um
case para outras políticas se inspirarem. Foi um ganho indireto que o Bolsa Família trouxe não apenas
para as beneficiárias, mas também para as políticas públicas brasileiras.
Caderno de Estudos – A AEF também desenvolveu
uma ação de educação financeira voltada ao público aposentado. Como ela aconteceu?
CF (AEF-Brasil) – Foi concomitante à ação com as
mulheres, até por uma questão de aproveitamento
da logística. Os aposentados também estão em
posição de vulnerabilidade, mas de forma diferente: se às mulheres falta autonomia financeira e autoestima o suficiente, aos aposentados a posição é
de superendividamento. Temos um grupo bastante
significativo no país de aposentados com até dois
salários mínimos e 70% deles estão endividados,
seja por excesso de empréstimos, agiotas, e por
uma questão que a pesquisa revelou muito fortemente, que é a pressão familiar. O aposentado ainda é parte importante da composição do orçamento doméstico e isso faz com que ele, na tentativa
de se fazer presente como um ente querido, tome
decisões de maneira descontrolada e inconsciente
no tocante ao crédito. Então, enquanto as beneficiárias não têm acesso a crédito, têm dificuldades
para abrir uma conta, o aposentado sofre uma
enxurrada de oportunidades. E, pela ausência de
educação financeira ao longo de sua geração, esse
dinheiro, na verdade, torna-se um grande problema
sobre o qual ele não consegue tomar uma decisão
de modo consciente.
Caderno de Estudos – Os resultados encontrados
nas ações de educação financeira com as mulheres
e os aposentados têm similaridades?
CF (AEF-Brasil) – Não, porque os objetivos foram
diferentes com os dois grupos. Enquanto nas mulheres nós tivemos incremento imenso na redução de
dívida e na capacidade de poupar, em contrapartida,
para os aposentados, os resultados são de renegociação e sanidade de dívidas. Para eles, a renegociação foi trabalhada como um instrumento necessário
e positivo, não como vergonhoso como muitos deles
enxergavam. Um dos resultados mais impactantes
que a gente viu foi a capacidade de se reorganizar e
planejar, e passa por aí conversas com a família e o
entendimento da situação do orçamento doméstico.

Caderno de Estudos – Por fim, como modificar a
ideia de que os mais pobres não conseguem poupar? E como a educação financeira pode ser importante nesse processo?
CP (SENARC/MDS) – Acho que a gente, como Ministério do Desenvolvimento Social, pode modificar
essa ideia lidando mesmo com os preconceitos.
No público que participou da ação, existe aquele
20% que é quase inconcebível poupar, mas existem
80% que estão em outro cenário. Elas precisam de
instrumentos que as auxiliem a fazer melhores escolhas. E assim como os estudos do Procon e do
Banco Central apontam para o brasileiro em geral,
a baixa renda está mergulhada em crediários, no
cartão de crédito e com conta em banco. Então o
primeiro preconceito que a gente teve que quebrar
foi o nosso, de que as famílias não conseguiam fazer poupança. A pesquisa inicial foi essencial para
desmistificar isso. E elas tanto conseguem que a
avaliação de impacto das tecnologias sinalizou
que elas já faziam alguma poupança, muitas vezes,
também uma poupança informal, não financeira,
como comprar animais que renderiam lucros, um
estoque de ingredientes para alguma produção caseira, uma máquina de costura…
Educação financeira, para todos nós, é comportamento e questão psicológica, e dentro da pobreza
esse lugar do sonhar e realizar o sonho ainda é raro.
Para nós ficou muito claro como a escassez afeta
os processos relacionados ao comportamento, em
especial, o financeiro, e por isso esse projeto foi
transformador para todos, incluindo os servidores
do MDS, os trabalhadores municipais e as mulheres
beneficiárias. A imersão na realidade das pessoas
que são atendidas pela política e a imersão nos processos de criação de soluções em políticas públicas
trouxe reflexões profundas que garantem a continuidade de um valor central da equipe de gestão do
Bolsa Família – aperfeiçoamento constante para garantir a proteção social e a ruptura do ciclo intergeracional da pobreza. Ao final do projeto, o que a gente
pode observar é que não foi apenas um programa
de educação financeira que nós pudemos construir.
Essa experiência foi uma inspiração para outros projetos que desenvolvemos desde 2013, ampliando internamente a aplicação do desigh thinking, dos processos colaborativos e os estudos para aplicação
de insights comportamentais em políticas públicas.
Os ganhos foram bem maiores do que poderíamos
imaginar. Nós passamos a utilizar uma nova forma
de conceber políticas públicas de impacto social,
uma preocupação constante do Bolsa Família. Foi
uma renovação importante, uma ousadia que beneficiou a todos os envolvidos, desde os beneficiários,
os servidores, os municípios até nossos parceiros e
colaboradores. É uma satisfação para toda equipe
chegar ao final deste ciclo com mais essa história de
sucesso para o Bolsa Família e para o MDS.
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