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RESUMO 

 

Esta tese objetivou compreender em que medida as capacidades estatais dos governos 

estaduais explicam a eficácia da implementação do PBF, no Nordeste, adotando a 

Teoria da implementação como principal lente teórica e de modo mais especifico o 

conceito de capacidades estatais. Metodologicamente é um estudo de avaliação de 

políticas públicas, sendo categorizada como  um estudo de  avaliação de processo ou de 

implementação. Dada a especificidade do objeto classifica-se a investigação como 

estudo multicaso contemplando os Estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e Bahia. 

Além da utilização de dados secundários, o estudo utilizou-se de entrevistas 

semiestruturadas com os  membros das Comissões Intersetoriais responsáveis pelas 

ações do PBF e do Cadastro Único no âmbito estadual, compostas por representantes 

das áreas do Governo Estadual de Assistência Social, Educação e Saúde. Os principais 

resultados relacionados às capacidades técnicas-administrativas encontrados foram: 

infraestrutura com fragilidade em recursos humanos, tecnológico e financeiros;  

coordenação intragovernamental com limites entre o PBF e o SUAS, e as ações da 

condicionalidade da saúde e Atenção Básica do SUS;  coordenação intergovernamental 

realizada em sua maior parte a distância por limitações de deslocamento e incipiente 

descentralização regional das ações;  monitoramento baseado nos municípios de menor  

desempenho, a partir dos parâmetros postos pelo governo federal. Nas capacidades 

políticas: sistema político representativo é pouco acessado pelas instâncias de gerência 

do programa; participação social pouco significativa e baixa articulação com conselhos 

de temáticas afins ao PBF; auditoria de controle por órgãos externos eventual. A tese 

concluiu que em função das capacidades encontradas as debilidades de execução não 

são exclusivas das ações do programa, mas sim da própria capacidade institucional dos 

sistemas onde ele opera que são o SUAS, o SUS e o Sistema Educacional. Dito de outro 

modo, as limitações das próprias capacidades estatais dos governos estaduais e dos 

governos municipais de cada território, tais como insuficiência quantitativa e de 

qualificação de recursos humanos, de recursos financeiros e institucionais, a falta de 

instância promotoras de descentralização (intergovenamental e intragovernamental) 

além da fragilidade ou ausência de uma rede de serviços sociais locais são também 

fatores explicativos  do  desempenho de gestão do Programa. As capacidades estatais 

dos arranjos formados por estados e municípios no PBF, apenas de modo parcial, dão 

conta da complexidade de articulações que envolvem a implementação do programa no 

que se refere às ações intergovernamentais e intragovernamentais.   

 

Palavras-chaves: Capacidades estatais; Governos Estaduais; Programa Bolsa Família;  

Implementação de Políticas Públicas; Coordenação Intergovernamental. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to understand the extent to which state capacities of state governments 

explain the effectiveness of the implementation of Programa Bolsa Família (PBF) in the 

Northeast, adopting the implementation of the theory as the main theoretical lens and 

more specifically the concept of state capacity. Methodologically is a study of public 

policy evaluation, and categorized as a process of evaluation study or implementation. 

Given the specificity of the object is classified as a multi case study research covering 

the states of Sergipe, Rio Grande do Norte and Bahia. In addition to using secondary 

data, the study used semi-structured interviews with members of Intersectoral 

Committees responsible for the actions of PBF and the Cadastro Único at the state level, 

composed of representatives of the areas of the state government of Social Welfare, 

Education and Health. the main findings related to technical and administrative 

capacities and policies were found: infrastructure with weakness in human resources, 

technological and financial resources; intra-governmental coordination with boundaries 

between  PBF and Unified Social Assistance System , and the actions of conditionality 

of health and Health Unic System Basic Attention; intergovernmental coordination 

carried out mostly by the distance limitations of displacement and incipient regional 

decentralization of actions; based monitoring in the municipalities of lower performance 

and from the parameters placed by the federal government and political capacities; 

representative political system is hardly accessed by instances of program management; 

minor social participation and low articulation with related issues advice to PBF; audit 

control by any outside agencies. The thesis concludes that depending on the capabilities 

found implementing weaknesses are not unique to the program's actions, but from the 

very institutional capacity of the systems in which it operates that are the Unified Social 

Assistance System, the Health Unic System and the Educational System. In other words 

limitations of their own state capacities of the state governments and the municipal 

governments of each territory, such as quantitative insufficiency and qualification of 

human resources, financial and institutional resources, lack instance promoting 

decentralization (Intergovernmental and intra-governmental) as well the weakness or 

absence of a network of local social services are also factors that explain the program 

management performance and state capabilities of arrangements formed by states and 

municipalities in the PBF, only to partially deal with the complexity of joints involving 

Implementation of the program with regard to inter and intra-governmental action. 

Key words: state capabilities; State governments; Programa Bolsa Família; 

Implementation of Public Policies; Intergovernmental coordination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O debate em torno das políticas sociais no Brasil passou a se intensificar nas 

décadas posteriores à Constituição Federal de 1988. Nos anos 2000 um grupo particular 

de programas, o dos Programas de Transferência Condicionada de Renda (PTRC), 

ganhou destaque na agenda pública nacional sendo apontado como estratégia para 

garantia de direitos básicos para a cidadania e fortalecimento econômico do mercado 

interno.  Mais de 14 anos após a criação dos primeiros PTRC no Brasil
1
 se intensifica o 

debate sobre as reais capacidades do Estado (em todos os seus níveis de governo
2
) de 

implementar as ações da principal política social do país: o Programa Bolsa Família 

(PBF).  

 Considerado o carro chefe da política social brasileira desde 2003 o PBF tem 

como objetivo principal o enfrentamento da fome e da miséria do país por meio da 

transferência direta de renda a famílias pobres. Ao mesmo tempo pretende promover a 

emancipação social de seus beneficiários por incentivar sua inserção no circuito de 

serviços básicos para o exercício da cidadania. A relevância do Programa é facilmente 

verificada pelo alcance de 13,8 milhões de famílias participantes
3
 que contabilizam 

mais de cinquenta milhões de beneficiários (1/4 da população brasileira). 

 Em consonância com Coutinho (2013), o PBF serve como um “laboratório de 

experimentação” no campo das políticas sociais e que, mesmo com limitações, avança 

como iniciativa inovadora se comparada aos arranjos político-institucionais que 

caracterizaram a política social no Brasil entre 1930 e 1988. O autor considera que: 

Entre outras características, além de eleger a participação e o controle sociais 

como pilares, o programa concebe, utiliza e aperfeiçoa um cadastro nacional 

de cidadãos vulneráveis (o Cadastro Único), adota mecanismos de gestão 

descentralizada e intersetoriais, vale-se de mecanismos de pactuação entre 

gestores de diferentes níveis federativos, emprega estratégias de indução e 

recompensa ao desempenho administrativo, prevê condicionalidades como 

forma de indução de comportamentos e procura estimular sua integração e 

articulação com outras políticas sociais (COUTINHO, 2013, p. 22). 

                                                 
1
 O PBF surgiu em 2003 da unificação de programas de transferência de renda (Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação e Cartão Alimentação) criados durante o segundo mandato do governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso. É um programa visto como a culminância de um processo histórico das 

políticas brasileiras de inclusão social.  Sua criação foi através da Medida Provisória (nº132) que 

culminou na Lei nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004, no entanto sua regulamentação é descrita apenas no 

Decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 2004. 
2
 Conforme esclarece Lício (2012)  a expressão níveis de governo diz respeito à escala de território dos 

entes federativos. Não necessariamente remete a uma hierarquia absoluta entre eles, pois no federalismo 

todos os entes gozam de autonomia. O termo pode ser usado também como equivalente de esferas de 

governo sem prejuízo teórico do conceito. 
3
Dados da Secretária Nacional de Renda e Cidadania (SENARC) do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome (MDS) citados por Neri e Campelo  (2014) 
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 Principal integrante do Plano Brasil sem Miséria, estratégia social do Governo 

de Dilma Rousseff (2011-2014/2015-2018), o Programa está estruturado em três eixos: 

“Inclusão Produtiva”, “Garantia de Renda” e “Acesso a Serviços”. O PBF pretende 

promover esses eixos, respectivamente, pelas seguintes ações: 1) Estimulo à inserção 

em programas denominados “Portas de Saída” como o Pronatec (implementado a partir 

de 2011); 2) Repasse Mensal de valor monetário; 3) Condicionamento do recebimento 

do beneficio à presença em serviços básicos de saúde e educação. Pode-se resumir, 

portanto, as ações do Programa em três dimensões principais: articulação de programas 

complementares, transferência de renda e acompanhamento das condicionalidades. 

Com abrangência nacional, o PBF difere de outras políticas brasileiras pela 

relação de interdependência entre os entes que o desenvolvem (governos federal, 

estaduais e municipais), caracterizando-se por uma centralidade de concepção e 

comando das ações principais na União e as demais atividades (cadastros, transferência 

de beneficio e acompanhamento das condicionalidades) nos governos locais ou 

subnacionais
4
. A forma como o PBF é executado ocorre de modo distinto de outras 

ações da área de assistência social no que diz respeito à centralização/descentralização 

das relações dos governos envolvidos e os mecanismos usados para atingir seus 

objetivos (BICHIR, 2011). 

 Um dos desafios na implementação do PBF é a assimetria entre os governos 

locais, tornando imperativo que a coordenação federal do PBF formule uma estratégia 

para nivelar o desempenho, de modo a transformar em potencialidades suas 

características específicas. Entretanto, a centralização adotada no modelo de gestão do 

programa pode dificultar a gestão, uma vez que as políticas universais às quais o 

Programa está conectado operam também sob as possibilidades operacionais dos 

estados e municípios e não apenas da União. 

 O PBF é um exemplo de política que necessita de articulação 

intergovernamental. Ismael (2014) afirma que, de forma geral, as agendas de propósitos 

comuns fazem com que os níveis de governo tenham necessidade de cooperação. Em 

um país com dimensões continentais o papel do governo central é limitado em 

conhecer, diagnosticar e intervir nas diferentes realidades.  

                                                 
4
 Afonso (2006) aponta que o conceito de governos locais cada vez é mais direcionado a municípios no 

Brasil. Contudo, o autor esclarece que não apenas os governos municipais são abrangidos por esta 

classificação, os governos locais também são os estaduais. Adotamos dessa forma o conceito de governos 

locais para se remeter a municípios e/ou estados.  
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 O PBF apoia se em uma rede de serviços previamente existentes:  sistema de 

transferência de recursos (viabilizado pela Caixa Econômica Federal) e os sistemas 

públicos de educação, saúde e assistência social (CAMPELO, 2013). A inserção em 

uma rede já existente tem o intuito de fortalecê-la e inserir, principalmente aqueles 

brasileiros à margem do acesso, em serviços e em equipamentos públicos para 

promoção da cidadania. Portanto, o êxito do PBF é dependente, pois, da oferta desses 

serviços básicos. Brandão (2014) enfatiza que as limitações estruturais podem ser 

impeditivas das capacidades governamentais na oferta de serviços públicos com 

qualidade. Em países com dimensões territoriais consideráveis e heterogêneos, como o 

Brasil, torna-se imprescindível o suporte de infraestrutura na viabilização de bens e 

serviços públicos 

 Devido a essa circunstância de implementação, o programa, ao envolver os 

maiores e mais complexos sistemas de políticas do país (sistema educacional, Sistema 

Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social), herda também suas 

dificuldades de coordenação por envolverem múltiplos atores na sua execução. Em 

função do seu desenho e da multiplicidade de atores que o Programa articula é grande a 

possibilidade da decorrência daquilo que Rezende (2002) denomina de problemas de 

ação coletiva na implementação, que se expressam como: dificuldades de coordenação 

de interesses divergentes das diferentes partes envolvidas na administração. Os 

limitantes de cooperação são derivados da coordenação de múltiplos interesses que 

geram teias de decisão com muitas ramificações, caracterizadas por articulações não 

cooperativas.  

Outro aspecto, compartilhando do pensamento de Campelo (2013), é que o 

programa ao pretender inserir um público antes relegado ao circuito dos serviços gera a 

necessedidade de uma expressiva capacidade técnica e de eficaz gerenciamento que 

sustente a demanda. Como a intenção é descentralizar suas atividades, ao invés de criar 

mais um sistema paralelo de estrutura federal, com ramificações nos municípios, requer-

se a adesão e capacidades institucionais também das instâncias subnacionais. 

 Dada à relevância do PBF, somada à possibilidade de interface das suas ações 

com várias áreas de conhecimento, há uma intensa produção acadêmica
5
 sobre o 

Programa nesses quartoze anos de sua existência. Os estudos abordam temas diversos 

como o perfil geral do Programa, análises comparativas do PBF com outros programas 

                                                 
5
 Maior descrição dos estudos que tratam do PBF é realizada na sessão da revisão da literatura do 

programa (p.118). 
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de transferência de renda, pesquisas que verificam implicações do PBF na sucessão 

presidencial, pesquisas de percepções e opiniões dos beneficiários, análise do perfil de 

segurança alimentar e nutricional dos beneficiários e estudos que tratam da avaliação do 

Programa. O interesse dessa tese se concentra neste último grupo. 

 Os estudos que tratam da avaliação de políticas públicas podem ser divididos em 

dois tipos conforme classificação de Draibe (2001) e Subirats (1994): 1) a avaliação de 

impacto ou efeito e 2) a avaliação de processo ou implementação.  

Entre os estudos de avaliação do PBF as pesquisas que verificam os impactos 

são mais numerosas do que os estudos de implementação. Os principais efeitos 

investigados pelos estudos recaem sobre os impactos nas condições de pobreza e vida, 

condições de saúde, desempenho escolar e oferta de trabalho.  

 Os estudos que tratam da implementação do PBF, menos numerosos que os de 

impacto, são constituídos por ensaios teóricos e estudos empíricos. Os ensaios teóricos 

são trabalhos que descrevem o Programa e apontam determinantes da gestão, 

problematizam a coordenação intergovernamental e intersetorial e a 

avaliação/monitoramento do Programa. Já nos estudos empíricos o foco é a 

implementação do Programa em diversos municípios do país sob a forma de estudo de 

caso. Os principais temas abordados são articulação intersetorial, avaliações da eficácia 

de implementação dos governos municipais e monitoramento/avaliação do Programa. 

 Na produção cientifica que abordou a implementação do PBF notam-se três 

lacunas, além das fragilidades já evidenciadas: 1) estudos sobre a coordenação 

intergovernamental do PBF. Durante o levantamento da bibliografia sobre o programa 

não foram encontradas pesquisas que detalhem a articulação entre governo estadual e os 

outros níveis de governo; 2) trabalhos que tratem da gestão estadual do Programa e 3) 

pesquisas que associem o desempenho do PBF às capacidades estatais dos níveis de 

governo no Brasil. 

Em relação aos estudos sobre coordenação intergovernamental na 

implementação do PBF são escassos os  trabalhos na literatura. Entre os ensaios teóricos 

destacam-se Afonso (2006), Licio (2004), Mesquita (2006), Cavalcante (2009); Licio, 

Mesquita e Curranelo (2011) e entre os estudos empíricos os de Bichir (2011) e Licio 

(2012), que são duas teses de doutoramento. O estudo de Bichir (2011) tratou dos 

mecanismos federais de coordenação e focou na relação entre União e os municípios de 

Salvador e São Paulo. O estudo de Licio (2012) focalizou a coordenação federativa em 

nível central e se deteve nos gestores no âmbito federal do programa. Não foram 
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localizados estudos que abordem especificamente como se dá a relação dos governos 

subnacionais (estados e municípios) na implementação do Programa ou entre Estados e 

União.  

 A presença de estudos sobre coordenação intergovernamental com município 

restrito a duas pesquisas pode ser decorrente da exclusividade de atenção dos estudos  

sobre a relação  união e municípios (com exclusão da instância estadual) agravada pelo 

o tardio repasse de recursos para a gestão do Programa na instância estadual.  

 A gestão do PBF vem sendo construída a partir de um elevado grau de interface 

entre união e municípios. Enquanto a União financia, normatiza e avalia o Programa, os 

municípios realizam ações operacionais de implementação como cadastramento, 

atualização de cadastro, a gestão dos benefícios, prestação de serviços básicos de saúde, 

educação e assistência social, além da articulação com os programas complementares.  

A partir de 2003, período de fortalecimento de políticas sociais federais (saúde, 

educação e assistência social e transferência de renda), a União passou a ser 

determinante do modus operandi das ações governamentais em virtude da sua maior 

capacidade de desenho, implementação e execução de políticas públicas. Nesse 

contexto os governos estaduais têm sido pouco participativos dos resultados positivos 

da ação federal em seus estados. Ismael (2014) indica que no governo Luiz Inácio Lula 

da Silva houve uma interação mais direta com os governos municipais e não estaduais. 

Não existe ilegalidade na conduta, porém há uma preocupação em torno da diminuição 

da relevância dos governos estaduais ou uma sobreposição de alianças união-

municípios, estados-municípios.   

 É imperativo que existam avanços dos mecanismos institucionais de cooperação 

intergovernamental, porém nenhum dos níveis de governos deve ser  esvaziado de suas 

funções. Nesse sentido, Neri (2012) aponta que o Plano Brasil Sem Miséria, do governo 

Dilma Rousseff, parece ser mais descentralizado, pois tenta induzir a  participação de 

governos estaduais no  combate  à pobreza, o que se denomina segundo a autora de 

novo federalismo social. 

 Outro motivo da escassez de estudos que envolvam a coordenação 

intergovenamental envolvendo a gestão estadual, e até mesmo ausência de estudos 

sobre este nível de gestão do PBF isoladamente, deve-se provavelmente à recente 

participação na gestão do Programa com apoio financeiro oriundo do recurso do Indice 

de Gestão Descentralizada (IGD), que é proporcional ao desempenho dos municípios do 

seu território. Desde 2004, pelo Decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 2004 é prevista a 



26 

 

participação desse ente federativo no Programa, porém não havia recursos específicos 

para a gestão. A participação do governo estadual no PBF foi potencializada com a 

criação de recurso específico para a gestão - o Índice de Gestão Descentralizada 

Estadual (IGD-E). Por meio da Portaria 256/2010, o MDS estabeleceu critérios e 

procedimentos para transferência de recursos financeiros também aos Estados através 

do IGD-E com o  objetivo de dotá-los de condições materiais adequadas para as 

atividades de apoio à gestão do PBF dos municipios inscritos no seu território. 

 Em 2010 junto com o repasse do IGD-E foram esclarecidas as responsabilidades 

dos Estados no Programa
6

 podendo ser descritas como atividades de apoio e 

assessoramento aos municípios que de fato implementam os processos relacionados ao 

Programa. A principal atribuição dos Estados está ligada principalmente à coordenação 

intersetorial em âmbito estadual. A atribuição de criar uma Comissão Intersetorial 

(representantes das áreas do Governo Estadual de Assistência Social, Educação, Saúde, 

Planejamento e Trabalho) e sua obrigatoriedade para repasse do recurso é um avanço 

nas ações que pouco se comunicavam. A discussão da coordenação intergovernamental 

não se dissocia da coordenação intersetorial.  

 Para alguns analistas a perspectiva de centralização aplica-se ao PBF entre 

outros motivos pelo fato dos estados não terem tido papel representativo na expansão  

do PBF (AFONSO, 2006; MESQUITA, 2006 apud LICIO, 2012). A descentralização 

de ações do PBF e a participação dos governos estaduais deveriam ser processos 

imbricados, pois o Brasil é estruturalmente caracterizado pela existência majoritária de 

municípios fracos, com pequeno porte populacional,  com desenvolvimento econômico 

pouco expressivo e dependentes de transferências fiscais. Portanto, as ações do governo 

estadual poderiam influir decisivamente na municipalização dos programas sociais. 

Neste sentido Monteiro Neto, Vergolino e Santos (2015, p.14) indicam que: 

 

                                                 
6
 Conforme apresenta o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2012) as atribuições 

estaduais são: Constituir Comissão Intersetorial responsável pelas ações do PBF e do Cadastro Único  no 

âmbito estadual composta por representantes das áreas do Governo Estadual de Assistência Social, 

Educação, Saúde, Planejamento e Trabalho; Promover ações que viabilizem a gestão intersetorial na 

esfera estadual; Promover ações de sensibilização e articulação com os gestores municipais; 

Disponibilizar apoio técnico-institucional aos municípios;  Disponibilizar serviços e estruturas 

institucionais das áreas da assistência social, educação, saúde, planejamento e trabalho na esfera estadual; 

Apoiar e estimular o cadastramento e a atualização cadastral pelos municípios;  Promover em articulação 

com a União e os municípios o acompanhamento do cumprimento das condicionalidades pelas famílias 

beneficiárias; e Estimular os municípios para o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições 

municipais, estaduais e federais, governamentais e não-governamentais, para articular ações e programas 

complementares. 



27 

 

 
Realidades estaduais, dadas as suas especificidades, reagem diferentemente  a 

desenhos institucionais e de políticas públicas de matiz federal. A depender 

da  matriz de capacidades institucionais e dos recursos existentes, as formas 

com que se defrontam governos estaduais para reagir, influir e/ou adaptar-se 

a modelos de política pública desenhados e coordenados pelo governo central 

levam a resultados bastante dissimilares entre regiões e estados. Daí a 

necessidade de investigar e aprender com tais experiências e realidades 

sociais próprias, no sentido de poder refinar, reavaliar e reorientar trajetórias 

de políticas públicas no federalismo brasileiro. 

 

 A ausência de trabalhos que abordem a instância estadual não é restrita à 

implementação do PBF mas uma lacuna identificada em toda literatura sobre 

coordenação federativa. Prado (2003) indica que o governo estadual ou intermediário é 

tido como o nível de governo com maior escassez de trabalhos na literatura acadêmica. 

Brandão (2014) define o governo estadual como uma instância decisiva para o 

federalismo, entretanto, ainda pouco abordada na literatura em sua natureza, dinâmicas 

e limites. Considerando a interação entre os níveis de governo faz-se necessário avaliar 

os condicionantes e limites dessa instância de gestão.   

Soares (2014) reforça ainda que os governos estaduais convivem desde a década 

de 90 com um histórico ajuste de capacidades estatais, determinantes no 

desenvolvimento de políticas publicas estratégicas, seja por motivos econômicos e 

fiscais seja por motivos político-institucionais. Este fato é preocupante, pois, ainda na 

atualidade, tais restrições se fazem muito presentes e em muitos casos são impeditivas 

do ente estadual contribuir para a implementação de políticas publicas.  

 Monteiro Neto, Vergolino e Santos (2015) ressaltam que a investigação das 

realidades estaduais é  importante  para análise de erros e acertos de políticas públicas e,  

inclusive, para o planejamento de novas demandas sociais e estratégias de atuação 

diante do que já se é experimentado. Faz-se necessário avançar quanto à natureza do 

federalismo brasileiro e quanto ao raio de manobra do nível de governo estadual em sua 

trajetória recente.  

 Mais de 10 anos após sua criação, atravessando a gestão de quatro mandatos de 

governo federal do mesmo partido que o elaborou, o PBF sofreu uma agressiva 

expansão (no inicio em 2003 de 3,6 para 13,8 milhões de famílias em 2012) o que torna 

sua implementação cada vez mais complexa (NERI; CAMPELO, 2013). Para Wu et al. 

(2014) a implementação é considerada uma das etapas mais difíceis e críticas no 

processo de políticas públicas, pois trata-se de uma atividade-chave. É quando o que foi 

formulado ganha forma. É possível nesse momento verificar as inconsistências 
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recorrentes e onipresentes entre concepção e implementação de políticas, havendo 

detalhes a serem trabalhados. A implementação, além de técnica, também é política. 

Nessa etapa exige-se uma ampla coordenação de uma ampla gama de atores.  

A implementação do PBF é marcada por um número acentuado de entidades 

(diferentes níveis de governos e setores) e está condicionada ao funcionamento das 

redes de serviços básicos (rede bancária, assistência social, saúde e educação) das 

localidades.  

Aqui reside a ultima lacuna da produção acadêmica do programa: a relação da 

implementação do PBF com as capacidades estatais. Nos estudos de políticas públicas 

Passone (2013) e Lima e Medeiros (2012) indicam uma predominância de estudos que 

se classificam entre os modelos da polarização top-down e botton-up. Estes modelos 

isolados limitam os estudos da área e a convergência das variavéis apreciadas por 

ambos torna-se uma possiblidade de obtenção de estudos mais profundos quando se 

investigam os determinantes na implementação de políticas públicas. Entre os modelos 

de convergência ganham destaque as váriaveis relacionadas às capacidades estatais. 

Tratando-se de um elemento central da implementação. Os estudos que tratam desse 

tema são escassos e apenas dois relacionam o conceito de capacidades estatais ao PBF: 

o estudo de Bichir (2011) que debate sobre as capacidades institucionais dos municípios 

de Salvador e São Paulo e o estudo de Coutinho (2013) que problematiza em nível 

central as capacidades institucionais do SUAS na implementação do PBF.  

Observa-se, assim, que não há estudos sobre a relação das capacidades estatais 

dos governos estaduais e a implementação do PBF. 

Esta tese preocupou-se em identificar a capacidade institucional do arranjo entre 

governos estaduais e governos municipais na implementação do PBF, adotando a Teoria 

da implementação e, de modo mais especifico, o conceito de capacidades estatais 

descrito por Gomide e Pires (2014). Para estes autores, no contexto democrático, os 

arranjos interinstitucionais por meio da sua funcionalidade dotam o estado de 

capacidades para implementarem políticas. Entende-se que as capacidades estatais de 

implementação de políticas podem ser desmembradas a partir de dois componentes: o 

técnico-administrativo e o político. O primeiro deriva do conceito weberiano de 

burocracia, contemplando as competências dos agentes do Estado para levar a efeito 

suas políticas, produzindo ações coordenadas e orientadas para a produção de 

resultados. O segundo, associado à dimensão política, refere-se às habilidades da 

burocracia do Executivo em expandir os canais de interlocução, negociação com os 
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diversos atores sociais, processando conflitos e prevenindo a captura por interesses 

específicos (GOMIDE; PIRES, 2014). 

 A discussão sobre capacidades estatais da instância intermediária de governo na 

coordenação dos municípios de seus territórios para implementação do Programa Bolsa 

Família  contribui  para  a compreensão do  complexo tema  da implementação de 

políticas públicas, respondendo ao seguinte questionamento: É possível explicar os 

resultados alcançados  na implementação do PBF, medidos pelo IGD-E,  a partir 

das capacidades técnico-administrativas e políticas dos arranjos institucionais  

existentes na esfera estadual?  

 A hipótese que conduz o trabalho é que as capacidades estatais dos arranjos 

formados por estados e municípios no PBF - dadas por capacidades técnicas 

(infraestrutura, coordenação intragovernamental, coordenação intergovernamental e 

monitoramento) e capacidades políticas (sistema político representativo, participação 

social, auditoria de controle) - explicam a eficácia de implementação do Programa 

nessas localidades, medida pelo IGD-E.  

Dito de outro modo, limitações das próprias capacidades estatais e dos governos 

municipais de cada território, tais  como insuficiência quantitativa e de qualificação de 

recursos humanos, de recursos financeiros e institucionais, a falta de instância 

promotoras de descentralização (intergovenamental e intragovernamental), além da 

fragilidade ou ausência de uma rede de serviços sociais locais são fatores explicativos  

do desempenho de gestão do Programa. As capacidades estatais dos arranjos formados 

por estados e municípios no PBF,  apenas, de modo parcial,  dão conta da complexidade 

de articulações que envolvem a implementação do programa no que se refere às ações 

intergovernamentais e intragovernamentais.   

Esta tese  colocou o foco sobre a atuação de um ator relevante, a esfera estadual, 

para compreender os limites e possibilidades que os governos estaduais têm para 

implementar o PBF por meio da coordenação dos municípios e de seus territórios, 

apreciando como este nível de governo opera recursos, capacidades e limitações 

distintas dentro das regras mais gerais do federalismo para produzir políticas públicas.  

Para operacionalizar o trabalho de investigação formulou-se um conjunto de 

questões, baseadas nos componentes das dimensões técnico-administrativa, política e 

nas atribuições da gestão estadual do PBF normatizada pela Portaria 256/2010 do MDS, 

que devem levar à resposta do problema na medida em que articuladas possibilitam uma 

visão ampliada do objeto. 
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 As questões de  pesquisa foram definidas a partir  do  conceito de capacidades 

estatais de arranjos institucionais de Gomide e Pires (2014): dimensão técnico-

administrativa e dimensão política. As categorias de dimensão técnico-administrativa e 

dimensão política referem-se aos componentes da capacidade do arranjo 

intergovernamental entre estados e municípios para implementar políticas públicas, 

como o PBF, em contextos democráticos.  

As subcategorias de dimensão técnico-administrativa são infraestrutura, 

coordenação intragovernamental, coordenação intergovernamental e monitoramento. 

Quanto à dimensão política as subcategorias são interações com o  sistema político 

representativo, participação social e auditoria de controle 

Abaixo, as questões  relacionadas à   categoria dimensão técnico-administrativa: 

 

Subcategoria infraestrutura:  

 

 Como operam as redes de serviços básicos (saúde, educação e assistência social) 

na qual o PBF ocorre? 

 Quais são os recursos (humanos, financeiros e tecnológicos) disponíveis para a 

gestão estadual executar suas atribuições? 

 Como a gestão estadual disponibiliza apoio técnico-institucional aos 

municípios? 

 Como os municípios das localidades estudadas estão equipados de recursos 

humanos, financeiros e tecnológicos para executar suas ações? 

 Como são disponibilizados serviços e estruturas institucionais das áreas da 

assistência social, educação, saúde, planejamento e trabalho na esfera estadual? 

 Qual são as estratégias por parte da gestão estadual para estimular o 

cadastramento e a atualização  cadastral pelos municípios?  

 

Subcategoria coordenação intragovernamental: 

 Que mecanismos de coordenação intragovernamentais existem na gestão 

estadual do programa? 

 Como ocorre a articulação entre os representantes do cadastro único, saúde, 

educação e assistência social na gestão estadual do programa? 

 Quais as características das reuniões do Comitê intersetorial estadual (frequência 

de reuniões, adesão, temas de reuniões e providências tomadas)?  
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Subcategoria coordenação intergovernamental 

 De que forma operam os mecanismos para coordenação intergovernamental 

entre gestão estadual e gestão municipal? 

 Quais são as formas de estímulo aos municípios para que esses estabeleçam 

parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, 

governamentais e não-governamentais, para articular ações e programas 

complementares? 

 Existem ações estratégicas para municípios com menores índices de  

implementação do programa? 

 Como se desenvolve a coordenação intergovernamental entre governo federal e 

gestão estadual? 

 

Subcategoria monitoramento 

 Como operam os sistemas de informação do Programa?  

 Como ocorre o monitoramento de envio de informação dos municípios pela 

gestão estadual? 

 Quais são as exigências de desempenho do IGD da gestão estadual aos 

municípios? 

 

As perguntas quanto à categoria dimensão política são: 

 

Subcategoria interação com sistema político representativo: 

 Quais são e como ocorrem as formas de interação entre a gestão estadual com os 

agentes do sistema político representativo (governadores e prefeitos e seus 

respectivos partidos políticos) com a finalidade de gestão do Programa?  

 Quais são as ações de sensibilização e articulação com os prefeitos dos 

municípios com menor grau de implementação do Programa? 

 

Subcategoria participação social 

 Quais são as formas de participação social da gestão estadual do Programa? 

 

Subcategoria auditoria de controle 

 Quais são as formas de controle interno existentes na gestão estadual do PBF? 
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 Como ocorre o controle do desempenho da implementação da gestão estadual do 

Programa com os municípios do Estado? 

 

 A categoria IGD-E é definida como a eficácia de implementação do programa, 

pela qual seus subindicadores (Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros - TCQC; 

Taxa de Atualização Cadastral – TAC; Taxa de Acompanhamento da Frequência 

Escolar – TAFE; Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde – TAAS) constituem 

processos básicos de operacionalização do programa nos estados, avaliados de forma 

percentual. 

 Dada as categorias analíticas, a  tese considera que apesar do desenho da política 

propor mecanismos de cooperação entre as diferentes esferas de governo para 

implementação do PBF, na prática, as capacidades técnico-administrativa e políticas 

entre esferas subnacionais (governos estaduais e municipais) não são articuladas de 

modo a suprir a ausência e/ou pouca funcionalidade dos mecanismos de cooperação 

existentes entre esferas de governo estadual e municipal  bem como dos mecanismos 

intersetoriais, o que  influencia o desempenho do  Indice de Gestão Descentralizada -E.  

Na Figura 1 segue o modelo de análise  a ser utilizado na tese, a partir das 

capacidades estatais derivadas do arranjo interinstitucional entre governos subnacionais  

para o alcance da  eficácia do programa medida pelo Índice de Gestão Descentralizada 

(IGD).
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Figura 01. Proposta de Modelo analitco de capacidades estatais de arranjos institucionais na implementação do PBF baseado em Gomide e Pires 

(2014) 

Fonte: Elaboração do autor (2015). 
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 Assim, o objetivo geral da tese é compreender em que medida as capacidades 

estatais entre governos subnacionais contribuem para implementação do  Programa 

Bolsa Família. Os objetivos específicos são: 

  

a) apreciar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos adequados e 

disponíveis para a condução das ações da gestão estadual do PBF; 

b) identificar a existência e operação de mecanismos de coordenação (intra e 

intergovernamentais) na gestão estadual do PBF; 

c) identificar  quais são as estratégias de monitoramento (produção de informações, 

acompanhamento e exigências de desempenho) na gestão do PBF. 

d) verificar  a existência e formas de interações da gestão estadual do PBF com os 

agentes do sistema politico-representativo (o Congresso Nacional, seus 

parlamentares, dirigentes dos governos subnacionais – governadores e prefeitos 

– e seus partidos políticos) 

e) verificar a existência e operação efetiva de formas de participação social da 

gestão estadual do PBF (conselhos, conferencias, ouvidorias, audiências e 

consultas publicas, entre outras); 

f) identificar a atuação dos órgãos de controle (sejam eles internos ou externos) na 

gestão estadual do PBF. 

g)  examinar  a relação entre as capacidades estatais dos arranjos estabelecidos 

entre governos estaduais e municipais e o desempenho do programa aferido pelo 

IGD-E. 

 

Mesmo diante do fato de ser um programa de amplitude nacional optou-se por 

trabalhar com dados do Nordeste, pois, segundo Souza (2011), as regiões Norte e 

Nordeste apresentam as melhores focalizações, enquanto as Regiões Sul e Centro-Oeste 

apresentam focalizações mais baixas. Contribuiu ainda para a escolha da região o fato 

de o Nordeste concentrar 53,44% do total de beneficiários do programa, tornando-se 

uma região estratégica na análise de sua implementação.  

O trabalho é um estudo de caso comparativo entre os Estados de Sergipe, Rio 

Grande do Norte e Bahia. Um dos motivos para escolha desses estados são suas 

assimetrias relativas ao número de munícipios que cada um  coordena, tendo Sergipe o 

menor número de municípios (75) da região Nordeste e do país e a Bahia o maior 
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número de municípios (417) da região. A escolha do Rio Grande do Norte  atendeu ao 

critério de que o estudo de caso tivesse como elemento comparativo um caso 

intermediário (167). Acredita-se que o número de municípios tenha implicações diretas 

para a coordenação do PBF pelos gestores estaduais dessas localidades. 

 Outro motivo foi o fato dessas localidades apresentarem número de 

beneficiários distintos e a possibilidade de terem diferentes mecanismos de atuação. 

Segundos dados da Secretária de Avaliação e Gestão de Informação do MDS (SAGI) de 

dezembro de 2012, a Bahia concentra 26% dos beneficiários do país (1.808.346 famílias 

beneficiárias) sendo o Estado com maior número de beneficiários da região Nordeste e 

do país. O Estado do Rio Grande do Norte detém 6% dos beneficiários do Brasil 

(364.751 famílias) e é o 8º Estado em número de beneficiários da região Nordeste. O 

Estado do Sergipe apresenta 3,8% dos beneficiários (268.330 famílias beneficiárias) e é 

o Estado com  menor número de famílias da região. Os perfis diferentes de demandas 

possibilitará  uma compreensão maior dos desafios e impasses na gestão estadual na 

implementação de um programa formulado e normatizado no plano da União e 

executado no plano municipal.  

O trabalho está estruturado, além dessa  Introdução em quatro outros capítulos. 

O Capítulo 2 trata do Referencial teórico sobre implementação de políticas públicas, 

capacidades estatais e coordenação intergovernamental em contexto federativo,  

procurando aprofundar conceitos e teorias que suportam a pesquisa. O Capítulo 3 

apresenta o objeto empírico de estudo - o Programa Bolsa Família, a principal política 

social do país, descrevendo seus componentes estruturais e de implementação. O 

Capítulo 4 trata do percurso metodológico que descreve  como a tese  foi desenvolvida. 

Na sequência, o  Capítulo 5 trata dos resultados e discussão dos dados  dos Estados de 

SE, RN e BA,  procurando evidenciar as capacidades estatais técnicas e administrativas 

e políticas de cada um e o desempenho do Programa.  No Capítulo 6 são feitas  as 

considerações finais do estudo e definida uma agenda futura de pesquisas.  
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2. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: MODELOS DE ANÁLISE, 

CAPACIDADES ESTATAIS E COORDENAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL 

EM CONTEXTO FEDERATIVO 

 

 O presente capítulo trata da implementação de políticas públicas com atenção 

especial a três aspectos: I) os modelos de análise de implementação de políticas 

públicas;  II) as capacidades estatais do Estado para implementar as políticas públicas e; 

III) o contexto federativo em que ocorre a coordenação intergovernamental no país e  no 

qual as políticas são implementadas. 

 

2.1 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: ASPECTOS 

METODOLÓGICOS E TIPOLOGIAS DE ANÁLISE 

 

 Abordar-se-á  a seguir a Teoria de  Políticas Públicas enfatizando  aspectos dos 

principais modelos de Implementação de Políticas Públicas (top-down, bottom-up e 

modelos integrativos).   

 

2.1.1 Principais modelos de Implementação de Políticas Públicas: top-down, 

bottom-up e modelos integrativos 

 

 As definições sobre o momento da implementação
7
 são diversas na literatura 

conforme demonstra o Quadro 01. As diferenças dessas definições, além de uma 

variedade quanto à semântica, revelam uma amplitude do que é estudado, as inúmeras 

abordagens, recortes analíticos e teorias que estão presentes nesse campo do 

conhecimento. 

 

 

 

 

                                                 
7
Para Procopiuck (2013) existe uma divisão na implementação em duas sub-etapas: entre o plano 

estratégico (como mais amplo) e  o plano tático e operacional (como mais procedimental).  Segundo o 

autor, definidas as bases legais de sustentação das políticas públicas, a necessidade seguinte é o 

desenvolvimento de um plano tático com base no plano estratégico para viabilizar a implementação 

operacional da política pública para produção de resultados concretos a sua coletividade destinatária. 
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Quadro 01. Definições de implementação de política públicas por autores  

Autores Definição de Implementação de Políticas Públicas 

Subirats et al. (2008) 

Nesta fase existe uma adaptação do que foi formulado para a política pública a 

situações concretas. É a fase onde a política é criada de fato, onde ela 

acontece. 

Silva e Melo (2000) 

Execução de atividades que permitem que ações sejam implementadas com 

vista à obtenção de metas definidas no processo de formulação de política 

públicas. Este momento do ciclo não se caracteriza apenas pela implementação 

de ações, mas também de tomada decisão. 

Lester et al. (1987) 

Basicamente um processo de uma série de decisões e de ações postas em 

prática por autoridade governamental. Não se deve confundi a implementação 

com o alcance do seu produto ou seu impacto.  

Rua (1997) 

Ações necessárias para uma política saia do papel e funcione efetivamente. 

Conjunto de ações realizadas por grupos e indivíduos, de natureza pública ou 

privada com vistas a atingir os objetivos estabelecidos antes ou durante a 

execução da política.  

Bardach (1977) 

Processo de interação estratégica entre numerosos interesses especiais, onde 

cada qual defende seu próprio. Inúmeras relações se entrelaçam, envolvendo 

um grande número de decisões, com estratégias e táticas próprias e com grau 

de incerteza. 

Pressman e Wildavsky 

(1984) 

Processo de interação entre o estabelecimento de objetivos e as ações 

empreendidas para alcança-lo. Delimita-se o inicio do processo quando a 

política se transforma em programa, quando por ações de entidade 

governamental são criadas condições necessárias para implementação.  

 

Fonte: Elaborado a partir de Subirats (2008); Silva e Melo (2000); Nagberg e Barbosa (2006); Lester et 

al. (1987); Rua (1997); Bardach (1977); Pressman e Wildaysky (1984). 

 

 

Entre as definições observa-se uma tentativa de demarcar o momento exato da 

etapa, assim como os elementos que devem compor a implementação (normas, atores, 

relações entre implementadores entre outros). Conforme indica Lester at al. (1987) a 

implementação como conceito não possui especificação precisa. A diversidade de 

características exprime uma dificuldade que se estende ao desenvolvimento dos estudos 

sobre essa etapa. Sendo a implementação difícil de definir, também existe uma 

dificuldade epistemológica em seu estudo que se expressa no grande número de 

modelos de análise existentes para sua análise. 

 A relevância dos estudos de implementação reside em identificar, por meio dos 

instrumentos e análises estruturadas possíveis, as lacunas para retroalimentação de 

programas e também para trazer evidências para que novas ações semelhantes não 

repitam os mesmos problemas. Lima e D’ascenzi (2013) apontam que o campo de 

estudos de implementação de políticas públicas está atrelado às necessidades de 

desenvolvimento de melhorias nos processos político-administrativos que permitam o 

aperfeiçoamento das atividades implementadoras. Ou seja, os estudos se concentram em 

entender profundamente os problemas sócio-técnicos e produzir soluções melhores. 
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 São pretensões dos estudos de implementação identificar equívocos antes da 

tomada de decisão, detalhes da formulação que devem ser aprimorados, ambiguidades 

nas diretrizes, visão irrealista do contexto da política e omissões de instruções 

normativas  (DIAS; MATOS, 2012), pois é nessa fase que há adaptação do programa de 

política pública às situações concretas que deverão ser enfrentadas (SUBIRATS, 1994). 

Oliveira (2006) cita que o estudo da implementação é complexo e exige uma 

compreensão da sua interface com o processo de formulação devido aos ajustes e 

mudanças que ocorrem ao longo do curso da execução da política.  

 Lester et al. (1987) no Quadro 02 descreve o histórico de estudos de 

implementação
8
, afirmando que há uma evolução desse tipo de pesquisa em quatro 

gerações de estudos:  

 

Quadro 02. Histórico de estudo de implementação de políticas públicas  

 

Período Denominação Características 

1970 a 

1975 

A geração dos 

estudos de 

caso 

- Estudos primeira geração de implementação eram, em sua maior parte, 

análises de como uma decisão central de autoridade foi realizada. 

- Estas pesquisas foram dirigidas primeiramente para descrever as 

inúmeras barreiras para a implementação de políticas eficazes.  

1975 a 

1980 

Estruturas de 

implementação 

- A segunda geração se concentrou em explicar o sucesso ou fracasso da 

implementação. Começou a se criar os modelos.   

- Desenvolvimento de quadros analíticos que identificaram fatores que 

contribuíram para a realização (ou não realização) de objetivos políticos.  

- Surgimento das abordagens top-down e bottom-up 

1985 a 

1987 

Aplicação das 

estruturas 

- Principais estruturas de implementação foram testados pelos seus autores 

ou por outros durante 1980-1985.  

- Os quadros foram bastante útil na construção de explicações gerais para a 

implementação de políticas de sucesso e fracasso  

- Os pesquisadores demonstraram que a implementação em períodos de 

tempos diferentes são muito importantes para os resultados da investigação 

de implementação variou dependendo se eram estudos transversais ou 

longitudinais. 

- Os estudos de caso do final de 1960 e início de 1970 enfatizaram o 

fracasso, enquanto estudos de implementação posteriores sugerem um 

resultado mais otimista. 

- Estudiosos descobriram que até mesmo programas simples, modestas 

pode falhar.  

1985 a 

1987 

Sínteses e 

revisões 

- Síntese e crítica da literatura implementação.  

- Produção de uma série de críticas de ambos os modelos bottom-up da 

aplicação da política top-down. 

- Tentativas de incorporar as melhores características de cada uma das 

duas abordagens. 

 

Fonte: Elaborado a partir de Lester et al. (1987) 

                                                 
8
Brynard (2005) afirma que a literatura sobre implementação é arbitrária e não há necessariamente uma 

sequência lógica, mas certas tendências podem ser identificadas.  
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 As gerações demonstram uma evolução dos estudos de implementação indo de 

estudos que inicialmente se concentravam na gestão central enfocando principalmente 

as barreiras para que a implementação acontecesse, passando por um período onde os 

modelos e quadros analíticos favoreceram estudos com maior amplitude dos atores 

envolvidos na implementação. A última geração descrita pelo autor aponta a polaridade 

entre as abordagens top-down e bottom-up como nociva e sugere a incorporação das 

melhores características de cada abordagem em análises integrativas.  

 Brynard (2005) também apresenta uma divisão temporal para a evolução dos 

estudos de implementação, com muitas similaridades à proposta de Lester (1987), 

resumindo os estudos em 3 gerações: 

 

 1ª geração: começou com a suposição de que a implementação aconteceria 

automaticamente, pois o entendimento era que a política havia sido formulada 

por autoridades que dominavam o conhecimento necessário;  

 2ª geração: fez uma contestação à ideia dominante da primeira, tentando explicar 

o fracasso da implementação em casos específicos, no intuito de demonstrar que 

a execução foi um processo político não menos complexo que a formulação de 

políticas públicas;  

 3ª geração: também chamada de geração analítica, em contraponto, preocupa-se 

menos com o fracasso da implementação em específico e mais como funciona o 

fenômeno em geral e como este pode ser aprimorado.  

 A implementação de políticas públicas é a fase menos estudada do policy cicle, 

pois a formação da agenda, a formulação e avaliação recebem maior atenção acadêmica. 

(SOUZA, 2007; RAMOS e SCHABBACH, 2012). Lester at al. (1987) afirmam que os 

principais obstáculos que obstruem o desenvolvimento do campo de pesquisa de 

implementação podem ser atribuídos a três insuficiências diferentes, porém 

relacionadas: 1) pluralismo teórico; 2) contexto restrito, e 3) a falta de acumulação. 

Além da dificuldade de definir implementação soma-se a pouca precisão para  definir 

medidas de  aferição da implementação pois trata-se de um fenômeno extremamente 

dinâmico e complexo. 

Segundo Brynard (2005) os estudos de implementação têm algumas limitações 

metodológicas que comprometem os seus desenvolvimentos: 1) restrito no tempo 
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(ênfase na análise transversal contra análise longitudinal);  2) em número restrito de 

instituições (ênfase no estudo de caso contra análises comparativas); 3) restrito no tipo 

de política (ênfase no tipo de política único contra vários tipos de política);  4) muito 

restrita na definição do conceito de execução (limitada a uma medida de saída única ou 

com várias medidas); e 5)  muito restrito na abordagem (utilização tipo de modelo  top-

down, ou abordagem bottom-up versus ambos). 

Najberg e Barbosa (2006) indicam que a implementação é uma variável central 

para explicação do insucesso dos governos em atingir seus objetivos, tratando-se de um 

“elo perdido” nas abordagens sobre eficiência e eficácia da ação governamental. 

Araújo (2012) categoriza que uma análise de implementação pode ter a forma de 

uma pesquisa sobre a implementação (implementation research) ou uma pesquisa 

avaliativa (evaluation research). Na situação da pesquisa sobre implementação o foco 

está centrado no processo de implementação por si só, seus elementos, circunstâncias, 

relações e desenvolvimento temporal. É mais objetiva que prescritiva. Na pesquisa 

avaliativa, a orientação está mais para entender falhas e acertos, um objetivo mais 

prático. 

 As avaliações de implementação concentram seus interesses nos determinantes 

de sucesso ou insucesso das políticas. Indicando como possíveis componentes (desenho 

das políticas, recursos alocados para sua operacionalização e adequação da teórica 

causal) determinam a aplicação das políticas públicas e seus produtos (HILL, 2003 apud 

OLIVEIRA, 2012). 

 Neste referencial teórico, dada a relevância para a  pesquisa desenvolvida,  o 

foco recairá  neste segundo tipo, a avaliação de implementação. Araújo (2012) indica a 

avaliação de implementação como uma subárea da pesquisa avaliativa de política 

representada pela avaliação de processo. Segundo Silva e Melo (2000) a avaliação que 

ocorre nessa fase pode ser divida de acordo com o seu objetivo (avaliação de eficácia ou 

de eficiência). O Quadro 03 resume essas classificações: 1) ao momento que se avalia 

abrangendo os estágios do ciclo de vida política; 2) à função em relação aos objetivos 

propostos que a avaliação deve cumprir. 
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Quadro 03. Síntese das tipologias de avaliação de políticas públicas.  

Tipologia Subtipos Descrição do tipo de avaliação 

1.Objetivo¹ 

Avaliação de Eficácia¹ 

(ou Avaliação de 

Processo²) 

Aprecia a relação entre características e “qualidades” dos 

processos e sistemas de sua implementação e os resultados 

que a que chegam¹ 

Avaliação de Eficiência 

(ou Avaliação de 

Processo²)  

Avalia qualidades de um programa, examinadas os 

parâmetros técnicos de tempo e custo¹ 

Avaliação de 

Efetividade¹ (ou 

Avaliação de Impacto²) 

Verifica Relação entre objetivos e meta com impacto e 

efeitos¹ 

2.Temporal 

(policy cicle³) 

Avaliação durante a 

Formulação
4
 (ou Ex 

ante/à priori
6
) 

Compara possibilidades que podem ser escolhidas para 

então se definir o escopo do programa, assim como tenta 

antecipar entraves na implementação.
6
 

Avaliação durante a 

implementação
4 
(ou 

contínua
5
) 

Aborda a gestão. Pode ter como objetivo verificar eficácia 

e/ou de eficiência do programa
5
 

Avaliação final
4
ou (Ex 

post /a posteriori
6
) 

Realizada após uma ação específica esta completada ou 

finalizada. Mensura impactos, ferramentas e processos 

mobilizados.
6
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ¹Draibe (2001); ² Subirats (1994); ³ Frey (2000) ; 
4
Mény e 

Thoenig (1989); 
5
Chiechelski (2007); 

6
 Ala-Harja; Helgaso (2001);  

 

 As avaliações de processo
9
 ou avaliações da implementação estão ligadas à etapa 

de implementação segundo Frey (2000) e tendem a abordar de forma mais precisa a 

gestão exigindo um intenso monitoramento, mas limitada na aferição de impactos. As 

avaliações de implementação pretendem compreender os limitantes da execução das 

ações planejadas.   

Uma das principais categorizações de avaliação de políticas públicas ocorre 

através da distinção feita por seu objetivo. Os objetivos podem ser interpretados como 

imediatos, de prazo intermediário e a longo prazo. Para relacionar a gestão de um 

programa com seus resultados são estabelecidas medidas de desempenho para mensurar 

o nível de sucesso do programa. Para Engstro e Zaborowki (2007) as definições de 

eficácia, eficiência e efetividade pode ser dado por: 

 

 Eficácia - grau em que seus objetivos foram alcançados (resultado esperado); 

                                                 
9
As avaliações de processo também são denominadas de avaliações contínuas por acontecerem durante a execução 

do programa (CHIECHELSKI; 2007) 
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 Eficiência - o nível de utilização de recursos (competência para se produzir 

resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços); 

 Efetividade (Impacto) - mudanças operadas no estado social da população alvo 

(capacidade de promover resultados pretendidos). 

 

 Essa classificação da avaliação de acordo com seus propósitos está intimamente 

associada com a tipologia temporal. Os estudos que buscam avaliar eficácia e eficiência 

estão sempre relacionados ao que se denomina de avaliação de processo
10

 ou de 

implementação e os que pretendem averiguar a efetividade de ações denominam-se de 

estudos de impacto.  

 As avaliações de processo objetivam durante a execução da ação ter informações 

para dar continuidade à mesma, aperfeiçoando ou extinguindo a ação. Esses estudos são 

necessários para compreender como a intervenção está ocorrendo e são os mais 

utilizados, pois em comparação com os estudos de efetividade dependem de menos 

tempo e menor custo.  Trevisani (2012) indica que nos programas públicos existe uma 

distância entre os objetivos dos formuladores, o desenho dos programas e suas 

intervenções em virtude das necessidades identificadas na implementação. Dessa forma 

avaliações de implementação são cada  vez mais necessárias.  

 Lima (2002) atribui à avaliação de processo os seguintes objetivos: 1) verificar 

em que medida a política está sendo implementada conforme as diretrizes 

preestabelecidas; 2) analisar que relação se estabelece entre o produto gerado e as metas 

intencionadas; 3) apreciar se os meios utilizados estão adequados aos objetivos; 4) 

investigar qual é a relação custo-benefício.  

 A avaliação de processo segundo Alencar (2013) tem como objetivo principal 

compreender o funcionamento dos programas. Dessa forma intenciona identificar os 

determinantes de sucesso ou fracasso da implementação e consequentemente oferecer 

sugestões e recomendação de procedimentos alternativos para corrigir distorções na 

consecução de metas e objetivos. Segundo Ramos e Schabbach (2012) com a finalidade 

de adaptações, a avaliação de processo busca determinantes da implementação 

induzindo mudanças quando necessárias. 

                                                 
10

Denominação Avaliação de Processo e Avaliação de Impacto estão presente também nos estudos de 

Garcia (2001) e Subirats (1994) 



43 

 

 Segundo Ramos e Schabbach (2012) essa avaliação é fundamental para melhorar 

a eficiência operativa e a eficácia dos programas, disponibilizando resultados e 

informações úteis aos gestores. O desenho metodológico dessas investigações adaptam-

se ao contexto, ao problema e à abrangência da pesquisa, frequentemente com aplicação 

de multimétodos e uso de surveys com questionários fechados, entrevistas 

semiestruturadas ou abertas e observação.  

 Conforme Viana (1996), a principal diferença entre a avaliação de processo e a 

avaliação de impacto
11

 reside no seu objeto. A avaliação de impacto está ligada aos 

resultados na população, enquanto a avaliação de processo é a aferição da adequação 

entre meios e fins, considerando os aspectos organizacionais, institucionais, sociais, 

econômicos e políticos. Com a avaliação de processo é possível haver adaptação do 

modelo casual da política e da sua implementação com propósito de atingir os objetivos 

iniciais.  

 Tanto para avaliar processo ou impactos é importante o domínio da teoria que 

sustenta o programa. Segundo Silva e Melo (2000) todo programa está baseado em um 

modelo causal, frequentemente não explicitado. Esse modelo consiste de hipóteses e 

pressupostos sobre determinados fenômenos sociais. Para Silva et al.(1999) esse 

modelo em tese associa os fatores determinantes e seus efeitos. O problema central 

surge como o centro de uma “árvore”, como comparam Cassiolato e Gueresi (2010, p.8) 

onde “a  árvore é organizada em torno de um problema central, e os demais problemas, 

que irão compor a explicação, serão definidos ou como causas ou como consequências 

do problema central.” A partir desses modelos causais as políticas públicas podem ser 

analisadas.  

 Segundo Lima e D’adcenzi (2013), os trabalhos que tratam da implementação se 

estruturam em torno de variáveis que explicam o êxito ou insucesso da implementação 

de políticas públicas. Existe foco nos “problemas de implementação”. Para Brynard 

(2005) as pesquisas de implementação evoluíram duas escolas de pensamento 

desenvolvidas como métodos eficazes para se apreciar as políticas e descrever os 

                                                 
11

Figueiredo e Figueiredo (1986) classificam os impactos em três tipos: Impactos objetivos: Mudanças  

quantitativas  nas  condições  da  população  alvo  –  critério  de aferição  da  mudança  quantitativa  entre  

o  antes  e  o depois  da  execução  do programa (efetividade objetiva);Impactos subjetivos: Mudanças  

no  estado  de  espirito  da  população  –  mudanças  psicológicas, mudanças nos sistemas de crenças e 

valores (efetividade subjetiva); Impactos substantivos: Mudanças  qualitativas  nas  condições  de  vida  

da  população  (efetividade substantiva)  
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estudos de implementação: a abordagem top-down e abordagem bottom-up
12

. Lima e 

D’ascenzi (2013) apontam que as duas abordagens são hegemônicas na literatura de 

implementação de políticas públicas quanto a modelos. Vallés (2008) aponta as duas 

perspectivas como opostas ou complementares entre si. Aspectos das abordagens são 

descritas na Figura 02. 

 

Figura 02. Escolas de pensamento nos estudos de implementação 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de Passone (2013);Lima e Medeiros (2012) 

 

 Para Passone (2013) a primeira delas tem como foco principal o processo de 

formulação da política pública e as variáveis destacadas são referentes às normas que a 

estruturam.  A abordagem top-down é positivista, influenciada pelo pragmatismo de 

estudos norte-americanos com foco objetivo dado à política. 

 A segunda abordagem concentra suas análises nos elementos de contexto da 

ação nas quais a política será implementada. O modelo bottom-up toma como variáveis 

as condições dos espaços locais e as burocracias implementadoras (LIMA E 

D’ASCENZI, 2013). Para Passone (2013) o segundo modelo é caracterizado pela 

influência da escola europeia e fenomenológica dos estudos de implementação. Brynard 

(2005) aponta que a maioria dos teóricos concorda que algumas convergências entre as 

duas perspectivas existem. É exatamente por isso que existe uma relação estreita entre a 

implementação da política e a prestação de serviços. Isso significa que as variáveis 

macro-nível do modelo top-down estão vinculados com a parte inferior e a parte 

                                                 
12

Alguns autores fazem a menção dos mesmos aspectos da abordagem sob a denominação de modelo 

prospectivo (top down) e modelo retrospectivo (bottom-up). (ELMORE, 1996) 

Top-down 

•Foco: formulação e normas 

•Positivista e pragmática 

• Influência de estudos norte americanos 

Botton-up 

•Análise dos elementos do contexto da implementação: condições locais e burocracias 

•Fenomenologia 

• Influência da escola europeia 
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superior com o nível micro bottom-up. Para melhor compreender ambas as abordagens 

essas serão analisadas individualmente a seguir.  

 

2.1.1.1 Aspectos da abordagem top-down de implementação de políticas públicas 

 

 Para Secchi (2013) o modelo top-down nasce de uma perspectiva técnica e 

funcional em que as políticas têm sua elaboração principal no governo central. Entende-

se que a implementação contempla os mecanismos administrativos para atingir 

objetivos previamente traçados sem adaptações. Neste sentido, Yanow (1990) indica 

que o modelo top-down sintetiza uma visão que a implementação ideal é a que atinge os 

resultados aprovados pelos seus legisladores. 

 Para Dias e Matos (2012) o modelo top-down corresponde à concepção 

tradicional do trabalho administrativo que se desenvolve de cima (top) para baixo 

(down) ou do centro para a periferia.  Sabatier (1986) caracteriza o modelo top-down 

tendo uma separação clara entre o momento de tomada de decisão e o de 

implementação, em fases consecutivas conforme demonstra a Figura 03 elaborada a 

partir de Melo e Silva (2002). Esse modelo tem como base uma distinção clássica de 

política e administração no qual os tomadores de decisão (formuladores) são separados 

dos implementadores. 

 
 

Figura 03. Visão clássica e linear do policy cycle 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Silva e Melo (2002) 

 

 Dias e Matos (2012) explicitam que o modelo top-down é um modelo linear em 

que o processo do nível político vai ao nível técnico. Dessa forma é mais ideal que real, 

uma vez que não considera a complexidade das variáveis do micro-nível. Os autores 

apontam que a abordagem tem como pilares principais: a primazia hierárquica da 

autoridade, a distinção entre o universo político e o mundo administrativo e, por último, 
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a busca de eficiência. Essa abordagem pressupõe que existe uma clara separação tanto 

conceitual como temporal, entre a formulação e a decisão da política, por um lado, e 

pelo outro, a implementação das decisões. Considera, também, que de um modo geral 

os problemas que surgem na fase de execução se devem principalmente a problemas de 

coordenação e controle.  

 Para Lima e D’ascenzi (2013), este modelo sugere que o sucesso de uma política 

publica necessita que esta seja explícita e detalhada em seus objetivos, financiamento e 

responsabilidades. No modelo top-down a discricionariedade dos implementadores em 

questões centrais deve ser limitada, regulada e controlada, as regras devem ser claras, 

compreensíveis e específicas possibilitando a comunicação do plano inicial. Mendes e 

Sordi (2013) descrevem que o modelo indica que deve ser incluída a descrição dos 

principais atores políticos, as articulações que são estabelecidas entre níveis e que se 

caso exista necessidade  de alguma tecnologia especifica ela deve ser evidenciada. 

 Para Lima e Medeiros (2012), os estudiosos da abordagem top down veem os 

formuladores da política como principais atores. Além disso, concentram o foco nas 

variáveis que podem ser manipuladas no nível central. Uma implementação bem 

sucedida para essa corrente é quando as ações coincidem com o que foi definido na 

formulação. São diretrizes gerais dos modelos dessa abordagem minimizar quantidade 

de atores existentes e inibir mudanças de percurso. 

 Mendes e Sordi (2013) afirmam que o enfoque top-down pode ter diversas 

formas e que esta lógica é uma metodologia ainda muito utilizada, tanto por 

formuladores como por analistas. Segundo Lester (1987), o primeiro modelo com 

características top-down foi realizado por Donald Van Meter e Carl Van Horn (1975) 

representado pela Figura 04. Nesse modelo os autores postularam seis variáveis 

acreditadas para ligar as políticas e o seu desempenho.  
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Figura 04. Modelo clássico de implementação de política de Van Mater e Van Horn (1975) 

 

 

Fonte: Araújo (2012) a partir de Van Mater e Van Horn (1975) 

 

 Segundo Lester et al. (1987) o modelo de Van Mater e Van Horn (1975) tem 

como variáveis incluídas: normas e objetivos políticos, recursos da política (fundos ou 

outros incentivos); atividades de comunicação e de execução interorganizacionais; 

características das agências de execução (recursos humanos e o grau de controle 

hierárquico); condições econômicas, sociais e políticas (recursos econômicos 

abrangidos pela jurisdição de execução, natureza da opinião pública); disposição dos 

implementadores. 

 Um outro modelo que apresenta características da abordagem top-down, é 

descrito por Elmore (1996) na Figura 05 que é aplicado principalmente em países 

federativos. O modelo indica uma estrutura centralizadora do governo federal com a 

presença de forte controle hierárquico em outras esferas governamentais. Predomina a 

ideia que o grupo que elabora a política deve exercer controle determinante sobre a 

implementação, porém este é um equivoco na análise política convencional.  
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Figura 05. Etapas do desenho top down ou prospectivo de políticas públicas elaborado por Elmore (2006) 

 

 

Fonte: Elaborado por Mendes e Sordi (2013) a partir de Elmore (2006) 

 

 Mendes e Sordi (2013) apontam como equívoco dos analistas de políticas a 

defesa de que quanto mais a política for detalhada, com maior atenção às 

responsabilidades administrativas e uma clara exposição dos resultados esperados, 

melhor seria a implementação. Isso apenas reforça a ideia de que o processo de 

implementação se controla de baixo para cima. Além disso, uma formulação excessiva 

pode inviabilizar o programa em termos de tempo. 

 Outro modelo top-down foi desenvolvido por Lester et al. (1987 apud ARAÚJO, 

2012), evidenciado na Figura 06, identificando quatro fatores auto-implicados que 

afetam a execução de políticas públicas: 1) comunicação; 2) recursos; 3) alienações dos 

implementadores; e 4) estrutura burocrática 
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Figura 06. Modelo de Edwards: impactos diretos e indiretos na implementação de políticas públicas 

 

 

 

Fonte: Lester et al. (1987 apud ARAÚJO, 2012) 

 

 Para Souza (2003) os estudos top-down são limitados por identificarem a 

formulação e a implementação de políticas como momentos sequenciados, racionais e 

apolíticos. Existe uma separação equivocada entre a administração pública e o mundo 

da política. Para Oliveira (2012) os fins e meios das políticas públicas raramente estão 

bem definidos. As políticas pelo contrário, normalmente, têm objetivos e significados 

vagos, duplos e às vezes se contradizem.  

  Passone (2013) reforça as críticas de Souza (2003) afirmando que tal 

abordagem é reducionista pois não compreende a natureza da política pública e por 

identificar as fases da formulação e implementação como independentes. Lima e 

D’ascenzi (2013) analisam que compreendendo a implantação como consequência 

exclusiva da formulação, visão da abordagem top-down, a explicação para seu 

desempenho está no processo do qual foi originário. Portanto, a análise será centrada 

nas normas que estruturam a política pública e nas suas lacunas. As mudanças que 

ocorrem durante a execução da política são vistas como lacunas. Estes problemas são de 

responsabilidade dos formuladores e devem ser evitados.  

 Melo e Silva (2000) apontam que existe uma visão pouco realista da 

administração pública na abordagem, pois prevalece a ideia de um processo fortemente 

hierarquizado . No modelo predomina a visão ideal (informação ajustada, recursos em 

quantidade ampla, coordenação adequada, controle, hierarquia, clareza de objetivos, 

regras perfeitas e uniformes, linhas únicas de comando e autoridade) que deve ser 

contraposta à realidade existente (negociação, barganha, troca, não consensos, 
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ambiguidade de objetivos, problemas de coordenação intergovernamental, recurso 

escasso e informação limitada). 

 

2.1.1.2 Aspectos da abordagem bottom-up de implementação de políticas públicas 

 

 Souza (2003) denomina de segunda geração de estudos aqueles que direcionam 

suas análises em tipologias e modelos que abordam variáveis que tenham impacto sobre 

os resultados dos programas e/ou políticas públicas. Esta segunda geração de estudos se 

centra principalmente de análises do tipo bottom-up. Em virtude dos modelos anteriores 

de análise serem focados nos atores (decisores) que elaboram uma política, este tipo de 

análise passou a ser valorizada a partir dos anos 80. As características principais dos 

modelos botton up segundo Souza (2003), são: 

 

1. Avaliar as ações sob o a perspectiva dos implementadores; 

2. Ter como foco a natureza do problema que a política pública busca resolver 

(modelo causal); 

3. Descrever e analisar redes de implementação. 

 

 Os modelos que se inspiram nessa segunda abordagem desenvolvem se como 

enfoques críticos alternativos diante das deficiências ou da ineficiência que apresentam 

os processos de implementação analisados pelos tradicionais modelos top-down. A 

abordagem espera que a partir dos comportamentos concretos no nível dos problemas 

seja alterada a política na sua estrutura organizacional em um processo ascendente 

(DIAS, MATOS, 2012). Para Secchi (2013) no modelo bottom-up aceita se que os 

implementadores tenham maior participação na resolução de problemas e na prospecção 

de soluções durante a implementação. A implementação é na maioria das vezes avaliada 

pelos resultados alcançados após à formulação, em vez da avaliação baseada na 

obediência as regras.   

 Passone (2013) afirma que os autores que  usam o modelo bottom-up dão 

atenção especial para analises sobre estratégias, as atividades e as relações dos atores 

envolvidos com as implementação das políticas públicas.  A intenção era construir uma 

visão realista sobre a implementação. Neste sentindo também Mendes e Sordi (2013) 

indicam que em organizações complexas, como as instituições públicas, os pontos 
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críticos estão mais próximos dos implementadores da ponta. Portanto, os pactos não 

podem ser estabelecidos antecipadamente em lei ou regulamentos, pois o desenho de 

uma política deve ser flexível.   

Lima e Medeiros (2012) indicam que os estudiosos da corrente bottom-up 

enfatizam que aqueles que estão mais próximos das ações da política pública são os que 

de fato entendem da implementação. O nível local é onde de fato a política se 

concretiza, onde os burocratas (street-leavel bureacrats) podem definir o sucesso ou 

fracasso da política. Nessa corrente o êxito da implementação é derivado da capacidade 

dos implementadores locais.  Neste mesmo sentindo, Oliveira (2012) indica que o poder 

discricionário dos burocratas da base é uma das variáveis determinante no sucesso das 

políticas. A relação estabelecida entre políticas, organização e burocracia traz respostas 

aos questionamentos dos porquês de as políticas terem sucesso ou não.  

 Para Elmore (1996), a análise bottom-up é caracterizada pela relação de 

interdependência entre os formuladores e implementadores da política. As negociações 

são um elemento decisivo para implementação de uma política. Os resultados das 

políticas nunca serão definitivos, não poderão ser definidos com absoluta precisão, 

tampouco poderão ser medidos objetivamente. O autor evidencia sua percepção através 

do modelo da Figura 07, também denominado de modelo retrospectivo.  

 Secchi (2013) indica que a percepção dessa vertente admite que a forma que a  

política possui depois da formulação não é definitiva, e que ao longo do dia-a-dia ela é 

modificável. Sem autonomia de adaptações a política é tendenciosa ao insucesso. Existe 

entre os gestores e burocratas uma discricionariedade que não pode ser vista como 

descaracterização da proposta, mas como uma necessidade diante dos problemas de 

ordem prática da implementação. 

 Neste sentido Oliveira (2012) afirma que o exercício da discrição é necessário 

pois as regras contidas na formulação não são muitas vezes coerentes com os recursos 

para viabilizar a política, sendo necessário que a organização executora tenha 

capacidade de moldar o pretendido a realidade e dessa forma realizar minimamente a 

política pretendida. 

 Compreendendo a natureza dinâmica das políticas Hill (2006) indica que a 

realidade não é sinônimo de controle imperfeito, pois as políticas são mutáveis devido à 

sua estrutura complexa de interações e um mundo externo que condiciona a 

implementação. É imperativo o uso de métodos de análises que abarquem a 
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complexidade e a dinâmica das interações entre os atores que realizam a política, 

aqueles de quem a política depende e os afetados por ela.  

 

Figura 07. Etapas do modelo retrospectivo ou bottom-up 

 

Fonte: Mendes e Sordi (2013) a partir de Elmore (2006) 

 

 Segundo Ollaik e Medeiros (2011) a literatura indica que implementação 

perfeita é intangível. Para tanto teriam de existir diversas pré-condições que são 

impossíveis no mundo real, pois a implementação centra-se no comportamento humano 

que é imprevisível. Silva e Bassi (2013) apontam que enquanto não for 

implementada, a política é apenas um conjunto de intenções que apenas  se concretiza 

na implementação. A própria implementação consiste em uma fonte de informação para 

a formulação e políticas, através da qual novas decisões ocorrem incrementando o 

planejamento inicial. Trata-se de uma formulação incremental não radical.  

 Elmore (1996) destaca a discricionariedade dos implementadores no modelo 

como algo natural dos processos, pois cabe a esses as adaptações e mudanças para 

viabilizar a política. Dependendo das capacidades estatais esses ajustes podem 

promover até a inovação. A implementação pode ser melhor representada como um 
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jogo entre os implementadores conforme algumas características descritas por  Silva e 

Melo (2000): 

 

1. Em virtude da complexidade dos fenômenos sociais com que lidam os 

formuladores de políticas públicas, estudiosos e especialista deparam-se com  

dificuldade de entendimento do fenômeno que trabalham. Já no âmbito 

operacional as limitações são de tempo e dos recursos; 

2. a implementação de políticas é dotada de imprevisibilidade, portanto não é 

possível o controle das contingências que podem afetar a política no futuro; 

3. mesmo que descritas nas minúcias, as ações e decisões nos documentos que as 

comportam servem apenas para uma parte do que as decisões devem seguir.  

Um conjunto de decisões permanece em aberto. Frequentemente avaliado 

negativamente esse espaço pode ser lugar de práticas inovadoras; 

4. a visão ideal sobre programas e projetos é equivocada, pois durante a 

implementação as influências políticas podem divergir da racionalidade técnica 

dos planos.  

 

 Os estudos começam a demonstrar a insuficiência dos modelos isolados e 

indicam que o mais adequado é a convergência das perspectivas, os modelos 

integrativos, que unem as variáveis macro dos modelos top-down com as variáveis 

micro dos modelos bottom-up.  

Uma tentativa de sintetizar elementos de ambas as abordagens foi o modelo 

desenvolvido pelos autores Goggin et al. (1987) para implementação da política 

intergovernamental apresentado na Figura 08 (LESTER; 1987). Os autores defendem 

que a implementação por sua vez é uma função de incentivos e restrições fornecidas 

para (ou imposta a) outras partes do sistema federal, bem como a própria capacidade 

para efetuar suas ações. Além disso, as escolhas do Estado não são as de um ator 

racional unitário, mas pode ser o resultado de negociação entre as partes internas ou 

externas ao governo que estão envolvidos na política do estado (LESTER, 1987). 
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Figura 08. Modelo de implementação de política intergovernamental de Goggin et al. (1987) 

 

Fonte: Najberg e Barbosa (2006b) a partir de Goggin et al. (1987) 

 

 

Goggin et al. (1987) destaca em seu modelo a interação de instâncias de governo 

central e governos locais muito encontrado na implementação de políticas nacionais em 

países federativos como o Brasil. O modelo  é dividido em variáveis independentes: 1) 

estimulo e obstáculos do nível federal e 2) estimulo e obstáculo dos níveis estadual que 

implicam nas variáveis intervenientes: a) Resultados das decisões do Estado que 

resultam em b) Capacidades do Estado. As variáveis independentes somadas às 

intervenientes resultam no desempenho da implementação. O modelo aponta um 

feedback contínuo entre a implementação e as variáveis independentes. 

O modelo destaca as capacidades estatais como um dos pontos centrais da 

implementação e um elemento de convergência entre a abordagem top-down e botton-

up. Sobre este ponto será aprofundada a discussão no tópico a seguir. 

 

2.2 CAPACIDADES ESTATAIS: CONCEITO, MODELOS E COORDENAÇÃO 

INTERGOVERNAMENTAL EM SISTEMAS FEDERATIVOS 

 

 Esta seção procura sistematizar a literatura relativa às capacidades estatais. Em 

um primeiro momento abordar-se-á o conceito e os principais modelos explicativos que 

desmembram os componentes do conceito. No segundo momento, o foco recai sobre a 

relação das capacidades estatais e a coordenação intergovernamental. 
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2.2.1  O conceito de capacidades estatais e seus modelos explicativos 

 

 Nenhuma outra variável analítica da literatura sobre a implementação parece tão 

unânime quanto a necessidade de capacidade de execução efetiva (BRYMAN, 2005). 

Licio (2012) indica que o poder de implementação dos governos permite maior 

intergovernabilidade e maior coordenação federativa. Neto (2014, p.57) apresenta o 

conceito capacidades estatais como um “conjunto de elementos que possibilitam aos 

governos o desenvolvimento em seus territórios.” Monteiro Neto, Vergolino e Santos 

(2015) também definem capacidades governativas (sinônimo de capacidades estatais) 

como um conjunto de instrumentos à disposição de um dado governo, mas também as 

ações, os recursos e as estratégias na impregnação do desenvolvimento local. Neste 

sentido, Boschi e Gaintán (2012) indicam que a discussão contemporânea sobre 

capacidades estatais está inserida no contexto de estratégias para desenvolvimento, 

entendido este como um “processo de ordem interna que está estreitamente ligado ao 

surgimento e consolidação de Estados com capacidades de intervir na economia e na 

sociedade” (BOSCHI; GAITÁN; 2012, p.1). 

 Para Boschi e Gaintán (2012) a preocupação com as capacidades estatais parte 

da perspectiva avaliativa do nível de desempenho da intervenção estatal para obter 

vantagens institucionais que promovam o desenvolvimento tanto nos aspectos de 

acumulação de capital quanto de proteção social. Políticas públicas que promovem um 

patamar mais elevado de desenvolvimento necessariamente são mais complexas e 

necessitam de uma maior capacidade estatal para sua implementação.   

 Na literatura o termo capacidades estatais
13

 é usado para se referir 

simultaneamente a capacidades de ordem macro que seriam as de conteúdo 

(considerando as áreas com potencialidades para o desenvolvimento e vantagens 

institucionais) e de ordem intermediária interpretadas como burocracia (capacidades 

técnicas-burocráticas e capacidades políticas). Dessa forma, os textos que tratam do 

tema se referem a diferentes componentes situados em escalas distintas (macro e micro 

análise) desse amplo termo. Boschi (2013, p.6) distingue as noções de capacidade 

quanto ao  conteúdo e burocracia: 

 

                                                 
13

 Este termo também é encontrado na literatura como capacidades governativas (NETO, 2014)  e 

capacidades institucionais (BICHIR, 2011). 
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A noção de capacidade estatal remete, fundamentalmente, à habilidade que 

tem um Estado de estabelecer objetivos e poder cumpri-los. De um lado, tais 

capacidades incluem, do ponto de vista de conteúdos, certas áreas de políticas 

geralmente apontadas como centrais na competição estratégica internacional. 

De outro lado, as capacidades remetem à dimensão burocrática, no sentido 

precípuo da definição de políticas, sua implementação e acompanhamento, 

além do aspecto crucial da coordenação entre os diversos segmentos e 

iniciativas em curso num dado momento de tempo. 

 

 

 Boschi e Gaitan (2012) apontam que a noção de capacidade estatal enquanto 

burocrática é transversal à noção de conteúdo que comporta a capacidade de formular 

políticas em áreas estratégias. Considerando as capacidades em termos de conteúdo 

podemos indicar dois grupos de políticas principais: 1) as de reaparelhamento das 

matrizes produtivas ligadas principalmente às políticas industriais e 2)  as redistributivas 

de renda que pretendem a inclusão social. A síntese desta categorização é apresentada 

na Figura 09. 

 

Figura 09. Tipos de capacidades estatais segundo Boschi e Gaitan (2012) 

 

Fonte: Elaborado a partir de Boschi e Gaintán (2012) 

 

 Quanto ao conteúdo, Boschi e Gaitan (2012) relacionam as capacidades estatais 

a vantagens institucionais comparativas e as define como um arcabouço institucional 

propício para consolidação da dinâmica de desenvolvimento.  Para os autores a presença 

de vantagens em áreas estratégicas para o desenvolvimento é em si um processo de 

expansão das capacidades estatais. O Quadro 04 permite analisar as capacidades 
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estatais, considerando seu aspecto de conteúdo e focalizando uma série de arenas 

estratégicas no sentido de um projeto de desenvolvimento. 

 

Quadro 04. Capacidades de re-aparelhamento da matriz produtiva 

 
Conteúdo de 

política 
Descrição 

Inovação 

Tanto setor privado como público; 

Capacidade ampliar o uso de tecnologia; 

Fator chave para ganhar competitividade em mercados mundiais 

Políticas 

Industriais 

Mudança de estrutura produtiva; 

Diversificação da matriz produtiva; 

Infraestrutura 

Conjunto de estruturas de engenharia e instalação de vida útil mais longa; 

Eletricidade e formas de energia, as telecomunicações, transporte, redes de água e 

saneamento; 

Garante a competitividade acesso diferencial ao mercado 

Formas de 

proteção 

social 

Sistemas de seguridade social quanto fundamentos de desenvolvimento econômico; 

Contrapor a precariedade estrutural do mundo do trabalho e das proteções; 

Combate a persistência secular das desigualdades que retroalimenta o número de 

excluídos; 

Recursos 

ambientais 

Exploração eficiente combinada à preservação no longo prazo; 

Relação entre atores e interesses em torno da politica energética 

 

Fonte: Elaborado pelos autor a partir de Boschi e Gaitan (2012) 

 

 Além das vertentes (conteúdo e burocráticas), Boschi e Gaintan (2012) apontam 

ainda quatro dimensões de análise das capacidades estatais:  1) Instituições Políticas - 

Sistema político; 2) Relação Estado-sociedade civil - Canais formais e informais de 

comunicação entre o Estado, o empresariado, os trabalhadores e as agências de ensino e 

pesquisa; 3) Coalizões -  Identificação das coalizões dominantes, envolvendo atores 

sociais e forças políticas e 4) Capacidade Burocrática - Identificação das principais 

características da burocracia de Estado.  As categorias ainda são estruturadas em um 

modelo que une as dimensões das capacidades estatais à descrição dos elementos de 

análise de cada categoria. O Quadro 05  detalha este modelo. 
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Quadro 05. Modelo de capacidades estatais em perspectiva comparada entre países emergentes 

Tipo de 

política 

(Conteúdo) 

Capacidades Estatais – Dimensões 

Vantagens 

institucionais e 

impacto sobre 

a performance 

econômica 

Instituições 

Políticas 
Relação Estado-

sociedade civil 
Coalizões 

Capacidade 

Burocrática 

Sistema político 

Canais formais e 

informais de 

comunicação 

entre o Estado, o 

empresariado, os 

trabalhadores e 

as agências de 

ensino e pesquisa 

Identificação 

das coalizões 

dominantes, 

envolvendo 

atores sociais 

e forças 

políticas 

Identificação das 

principais 

características da 

burocracia de 

Estado 

Descrição e análise da operação dos sistemas 

Identificação 

dos principais 

indicadores 

estruturais  

das agências  

e medidas 

relacionadas à 

política 

Impacto das 

instituições sobre 

a formulação e 

implementação 

das políticas, 

considerando  os 

efeitos nas 

orientações e 

efetividade  das 

ações de curto e 

longo prazo, bem 

como nos 

processos 

decisórios  e na 

legitimidade 

Impacto dos 

padrões 

identificados par 

a construção de 

arranjos entre os 

agentes 

envolvidos na 

definição de 

perdedores e 

vencedores na 

formulação e 

implementação 

das políticas 

Prioridade 

concedida a 

cada política 

nos 

programas e 

ações de 

governo das 

coalizões 

dominantes 

Identificação das 

agências de 

formulação e 

implementação 

de cada política, 

com foco em 

suas capacidades 

burocráticas e 

formas de 

articulação com 

os agentes 

envolvidos 

Analise do 

efeito 

combinado que 

as diferentes 

dimensões 

institucionais e 

sua articulação 

acarretam 

sobre  a 

capacidade de 

inovação, a 

diversificação 

econômica 

interna e a 

inserção 

externa das 

economias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Boschi e Gaintan (2012) 

 

O modelo foi criado para relacionar as capacidades estatais com 

desenvolvimento em perspectiva comparada entre os países ditos emergentes: Brasil, 

China, Argentina, Índia, Rússia, Turquia e África do Sul. Este estudo teve o propósito 

de identificar experiências com maior possibilidade de serem replicadas no Brasil no 

intuito de colaborar para a formulação e implementação de políticas públicas e/ou 

reformas institucionais que acentuem as capacidades estatais brasileiras. Foram 

escolhidos países de grande extensão territorial e envolvidos em diferentes arranjos e 

políticas de desenvolvimento. Para Boschi e Gaitain (2012) cada nação tem um contexto 

diferente de configurações institucionais e mesmo quando comparadas podem ter 

heterogeneidade e serem exitosas economicamente. 
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  Em uma perspectiva mais operativa (transversais às dimensões explicitadas) de 

capacidades estatais, Weaver e Rockman (1993) e Stein e Tommassi (2007) apud 

Boschi (2013) destacam atitudes descritas na Figura 10 que dotam o Estado de 

capacidades.  

 

Figura 10. Capacidades estatais sob perspectiva operativa 

 

Fonte: ¹ Weaver e Rockman (1993); Stein e Tommassi (2007) apud Boschi (2013) 

 

 

 As atitudes descritas, mais ligadas às capacidades burocráticas, são capazes de 

fazer o Estado ter potencial para o desenvolvimento de dentro para fora. Brynard (2005) 

discorre que a capacidade do setor público é em geral associada com a capacidade 

estrutural, funcional e cultural para implementar objetivos do governo, ou seja, a 

capacidade de entregar os serviços públicos de forma eficaz como planejado ao longo 

do tempo (de modo duradouro). Refere-se tanto à disponibilidade e acesso ao concreto 

ou recursos tangíveis (humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, logísticos, etc.) 

como também inclui os requisitos intangíveis da liderança, motivação, empenho, a 

Definir prioridades entre as diferentes demandas feitas ao poder público¹; 

Canalizar os recursos onde sejam mais efetivos¹;  

Inovar quando for necessário,ou seja, sempre que velhas políticas demonstrem sinal de 
esgotamento¹; 

Coordenar objetivos em atrito¹; 

Poder impor perdas aos grupos poderosos¹;  

Garantir a efetiva implementação das políticas logo após terem sido definidas;¹  

Representar os interesses difusos e menos organizados, além dos poderosos e mais organizados;¹ 

Garantir a estabilidade política para que as políticas públicas possam ter tempo de maturação na 
sua implementação;¹  

Estabelecer e manter compromissos internacionais em comércio e defesa, de modo a alcançar o 
bem estar no longo termo;¹ 

Gerenciar divisões políticas de modo de garantir que não haja atritos internos;¹ 

Garantir a adaptabilidade das políticas quando for necessário;² 

Garantir a coerência entre as diferentes esferas de políticas, de modo a que as novas políticas se 
encaixem com as já existentes;² 

Garantir uma coordenação eficaz entre os diferentes atores que atuam em um mesmo âmbito de 
políticas.² 
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vontade, coragem, resistência, e outros atributos intangíveis necessários para 

transformar a retórica em ação. 

 Weaver e Rockam (1993 apud BOSCHI e GAITAIN, 2012)  apoiam a definição 

de capacidades estatais como um ambiente institucional que assegure ao Estado 

condições para executar políticas públicas, a partir da coordenação entre os atores e 

agências envolvidos.  Os autores denominam de dimensão burocrática stricto sensu das 

capacidades estatais os elementos descritos na Figura 11. 

 

Figura 11. Elementos da dimensão burocrática stricto  sensu das capacidades estatais 

 

Fonte: Weaver e Rockman (1993); Stein e Tommassi (2007) apud Boschi (2013) 

 

 Ainda sob uma perspectiva das capacidades burocrática, Gomide e Pires (2014) 

indicam que as capacidades estatais para implementar políticas em contexto 

democráticos
14

 podem ser analisadas em dois componentes: o técnico-administrativo e 

o político. O primeiro provém do conceito weberiano de burocracia, abrangendo as 

                                                 
14

 Segundo Coutinho (2013, p. 18) “Com a transformação paulatina da política social em curso, novas 

dinâmicas e tensões de economia política, novos objetivos de política pública, novos atores e novas 

instâncias de coordenação, participação, deliberação, consulta e pactuação passaram a demandar o 

desenvolvimento de capacidades técnicas e políticas na construção e no funcionamento de novos arranjos 

político-institucionais. Some-se a isso o fato de que a definição de novos objetivos, meios, instituições e 

processos requer não apenas imaginação e habilidade de desenho institucional para tornar concretos 

arranjos novos ou inovadores; pressupõe, também, a tarefa complexa e cumulativa de reformar, adaptar e 

interligar arranjos jurídico-institucionais já existentes a outros, novos.”  

Recursos disponíveis 

Qualidade do recrutamento e treinamento dos 
quadros burocraticos 

Poder a autonomia que dispõem as agencias 
que implementam as políticas públicas 

Caracteristicas do sistema  Político  

Formas de intermediação entre o Estado  e os 
atores relevantes 

Coalizões que sustentam o governo 

Capacidades estatais 
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possibilidades dos atores estatais em levar a efeito suas políticas, produzindo ações 

coordenadas e orientadas para a produção de resultados. O segundo, associado à 

dimensão política,  aponta  a necessidade da burocracia do Executivo também ser apta a 

aumentar os meios de interlocução, barganha com os distintos atores sociais, 

conciliando conflitos e coibindo a captura por interesses específicos. 

 O modelo conceitual evidenciado na Figura 12 compreende que capacidades 

técnico-administrativas e políticas derivam das relações entre as burocracias do Poder 

Executivo com os atores dos sistemas representativo, participativo e de controles em 

cada setor específico. Dessa maneira, são as regras, processos e mecanismos instituídos 

pelos respectivos arranjos de implementação que vão explicar o resultado alcançado por 

cada política pública.  

 

Figura 12. Modelo conceitual sobre capacidades estatais de arranjos institucionais de políticas públicas. 

Fonte: Gomide e Pires (2014) 

 

 As capacidades estatais, subdivididas nas dimensões técnico-administrativa e 

política, podem ser decompostas em critérios conforme descreve o Quadro 06. 

(GOMIDE; PIRES, 2014). Os critérios tratam dos componentes básicos para o 

desenvolvimento das dimensões das capacidades estatais. Na dimensão técnico 

administrativa enfatiza-se a estrutura de recursos em que se executa as ações desse 

arranjo, os meios de interação entre os participantes do governo e o monitoramento da 

ação.  Na dimensão política a ênfase é na interação do arranjo com órgãos do governo, 

da sociedade civil organizada e os meios estabelecidos para controle de suas ações. 
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Quadro 06. Dimensões das capacidades estatais de arranjos institucionais de políticas públicas.  

Dimensões Critérios (componentes) 

Dimensão 

técnico-

administrativa 

i) a presença de organizações com recursos humanos, financeiros e tecnológicos 

adequados e disponíveis para a condução das ações 

ii) a existência e  operação de mecanismos de coordenação (intra e 

intergovernamentais); 

iii) estratégias de monitoramento (produção de informações, acompanhamento e 

exigências de desempenho). 

Dimensão 

política 

i) existência e formas de interações das burocracias do Executivo com os 

agentes do sistema politico-representativo (o Congresso Nacional, seus 

parlamentares, dirigentes dos governos subnacionais – governadores e prefeitos 

– e seus partidos políticos) 

ii) na existência e operação efetiva de formas de participação social (conselhos, 

conferencias, ouvidorias, audiências e consultas publicas, entre outras); 

eiii) na atuação dos órgãos de controle (sejam eles internos ou externos). 

 

Fonte: Elaborado a partir de Gomide e Pires (2014) 

 

 As capacidades técnico-administrativas são as mais difundidas pela literatura. 

Trata-se de todos os elementos e recursos que através da burocracia viabilizam a 

execução prática da política. Os trabalhos sobre as capacidades políticas, segundo 

Bryman (2005), são escassos. Para o autor ao se mencionar capacidades estatais na 

literatura é predominante um foco sobre capacidades administrativas ou capacidades 

sobre recursos.  

 Dias e Matos (2012) ressaltam que é um equivoco frequente considerar que o 

processo de implementação existe somente do ponto de vista técnico, um evento de 

cunho administrativo ou aplicação de uma determinada técnica de gestão pública. Mais 

amplo que isso, a dimensão política é extremamente determinante no sucesso da 

implementação. Secchi (2013) complementa ao afirmar que a implementação de 

políticas públicas não se traduz apenas em problemas técnicos ou problema 

administrativo, mas sim um grande emaranhado de elementos políticos que frustram os 

bem-intencionados planejamentos.  

 Para Brynard (2005), por definição,  a implementação tem múltiplos atores e não 

se trata de simplesmente um problema de gestão ou administração técnica, é sim um 

processo político, pois é improvável que a política pública possa resultar do processo de 

escolha de um único ator. As implementações de políticas são sempre o resultado de 

interações entre uma pluralidade de atores separados com interesses distintos, metas e 

estratégias. 

 Na realidade brasileira, a implementação de políticas nacionais tem, assim como 

em outras federações, a particularidade de envolver vários níveis de governo. Portanto a 
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coordenação intergovernamental é um elemento crucial no desenvolvimento de 

capacidades estatais. Fukuyama (2013) indica que a capacidade do Estado brasileiro 

tem variações significativas entre funções, níveis de governo e regiões.  Monteiro Neto 

(2014) na Figura 13 evidencia a relação das capacidades econômico-fiscais e 

capacidades político-institucionais e padrão de relação intergovernamentais, destacando 

os governos estaduais. 

 

Figura 13. Relação das capacidades econômico-fiscais e capacidades político-institucionais com o  padrão 

de relação intergovernamentais, destacando os governos estaduais 

 
Fonte: Monteiro Neto (2014) 

 

 Para Monteiro Neto (2014) as ditas capacidades estatais são divididas em dois 

tipos: as capacidades fiscais e as capacidades institucionais. As capacidades fiscais 

estão ligadas aos meios de taxação de bens e serviços, o recebimento de rendas por 

meio de transferências fiscais obtidas pelo sistema federativo de partilha de recursos e 

sua capacidade de realização de gasto e investimento. As capacidades institucionais são 

aquelas ligadas com instrumentos institucionais, políticos e de recursos humanos para o 

planejamento, execução e coordenação de políticas públicas.  

 Para Gomide e Pires (2014), o Executivo tem como necessidade a conciliação da 

implementação de políticas públicas com multiplicidade de atores e de interesse e o 

interesse de não infringir os direitos e as instituições características de um regime 

pluralista e democrático. Boschi e Gaitan (2012) descrevem que na análise de 

combinação de instituições é central o detalhamento de como são distribuídos os 

direitos e recursos entre os atores envolvidos e como isso se traduz em capacidades.  
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Para tanto, os autores apontam quatro momentos analíticos para tal tarefa em um 

momento de exame de distribuição de direitos e recursos de atores envolvidos em 

política pública, estes são descritos na Figura 14. 

 

Figura 14. Exame de distribuição de direitos e recursos de atores envolvidos em política pública que se 

traduzem em capacidades estatais 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de Boschi e Gaitan (2012) 

 

 Lima e D’ascezi (2013) apontam que a política muitas vezes se insere em 

processos de trabalho já existentes e se adapta às capacidades das instâncias 

governamentais e das agências que a implementam. A apreciação das capacidades é 

necessária para entender a limitação da própria implementação, pois os gestores irão 

ajustar o que está previsto para ser feito ao que se consegue  - ou até mesmo querem - 

fazer.
15

 Os recursos de inúmeras naturezas afetam a interpretação do plano e sua 

implementação. A estrutura e a dinâmica dos espaços de trabalho são elementos 

importantes que conformam a percepção dos atores locais.  

 Admite-se, portanto, que a análise da coordenação entre os implementadores de 

políticas públicas é fundamental para compreender a relação das capacidades estatais 

                                                 
15

 A qualidade das políticas produzidas para Fukuyama (2013) trata-se do resultado da interação entre  

capacidade e autonomia. O bom uso de mais autonomia é dependente da capacidade subjacente que a 

burocracia possui. 

1. Descrever a analisar as instituiçoes sob exame com ênfase nas dimensões: 

2. Apreciação dos metodos constitucionais das instâncias decisórias 

•Regras de tomada de decisão 

•Composição das instâncias decisorias 

3. Examinar como tais instituições distribuem direitos e recursos entre os atores 
relevantes (Poder executivo; poder legislativo e cidadaos) 

4. Apreciar como tais direitos e recursos são traduzidos em capacidades requeridas 
à produção de políticas públicas para o desenvolvimento. 
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com o êxito na implementação. Os arranjos institucionais podem determinar o êxito ou 

fracasso da implementação de programas ou políticas. A seguir, uma breve digressão 

sobre as peculiaridades do arranjo federativo brasileiro e suas implicações para a 

coordenação intergovernamental. 

 

2.3  COORDENAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL NO CONTEXTO 

FEDERATIVO BRASILEIRO 

 

 Um estudo apontado como pioneiro sobre implementação é “Implemantation: 

how great expectations in Washington are dashed in Oakaland” de Pressman e 

Wildavsky (1984). Neste estudo, os autores analisaram o processo de implementação de 

programas de capacitação e melhoria de serviços públicos na Califórnia (LIMA; 

MEDEIROS, 2012). Pressman e Wildavsky (1984) propuseram o termo “déficit de 

implementação” para expressar as mudanças que ocorrem da formulação, ou seja, 

quando a política passa ser realizada partindo do topo (de um sistema federal, por 

exemplo, o governo central) transferindo-se para outros níveis do sistema (governos 

locais por exemplo). A respeito do uso deste termo, sabe-se que os “déficits de 

implementação” foram tidos como brechas do processo de efetiva implementação da 

policy (PASSONE, 2013). 

 Najberg e Barbosa (2006) defendem que o mérito do estudo de Pressman e 

Wildavsky foi mostrar que apesar da decisão do nível central, a implementação do 

programa no nível local possuía inúmeros obstáculos e isso foi uma oposição aos 

trabalhos que pregavam que a implementação era apenas o cumprimento da política, sob 

o argumento que  seriam automaticamente cumpridas as decisões.  

 Nesse sentido Brynard (2005) indica que nas políticas públicas a formulação e 

implementação não são necessariamente processos separados e sequenciados, mas são 

paralelos, onde o redesenho e sua revisão podem acontecer durante os estágios de 

implementação da política. A realidade local é tão definidora que o sucesso da política 

é, em parte, atribuído a essa reformulação ou personalização do projeto original durante 

a implementação, visto que os designers políticos originais não fizeram  ou não  podiam 

prever as complicações em nível regional e local.  

  Para Medina (1987), os déficits de implementação poderiam ser evitados caso 

houvesse uma maior apuração das condições reais do nível local onde a política 
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aconteceria. É fundamental ao se propor um programa, verificar como essas novas 

políticas podem afetar as rotinas diárias das pessoas que prestam o serviço e quais 

seriam suas reações frente a elas, pois os processos de implementação tratam de um 

processo de obtenção de consenso e acomodação entre formuladores e 

implementadores. O processo de implementação passa a depender de “adaptação 

mútua” sendo a política modelada por implementadores e, por outro lado, o 

comportamento dos implementadores é também moldado por ela.  

 Passone (2013) enumera que muitas vezes são desconsiderados os efeitos 

oriundos de negociações e compromissos existentes no âmbito local da prática de uma 

política. Ainda que os procedimentos de implementação tenham sido decididos em 

detalhes entre os que formularam a política, a divergência de interesses dos 

implementadores locais pode influenciar as maneiras e impactos que a política venha 

ter. Os modelos bottom-up enfatizam que o contexto institucional e as relações de 

distintos atores determinam a implementação. 

 Nesse contexto de relevância do plano local para implementação das políticas 

são mencionados os street-leavel bureaucrats (os burocratas da linha de frente) que são 

os implementadores mais próximos a quem as políticas atingem. Lipsky (1980 apud 

Lima e Medeiros, 2012) afirma que  esses atores da implementação detêm acentuada 

discricionariedade e parcial autonomia no que se refere à implementação das atividades, 

ou seja, têm o poder de não realizar a política da maneira como ela foi previamente 

idealizada. A política, concretamente, é realizada pelos burocratas de linha de frente e  

eles definem os alcances da política em implementação.  

 Além das próprias divergências internas de interesse existe também a relação do 

executivo com o externo, o ambiente intergovernamental. O advento das instituições 

participativas e o fortalecimento do controle institucional sobre a administração pública 

(burocrático, parlamentar e judicial) levam a que os administradores públicos  lidem  ao 

mesmo tempo com três sistemas institucionais na produção de políticas públicas: o 

representativo, o participativo e o de controles burocráticos (SÁ E SILVA; LOPEZ; 

PIRES, 2010)   

 A inclusão de novos atores e a ampliação dos interesses envolvidos nos 

processos decisórios levaria a  um aumento das demandas no sistema político, elevando 

o conceito do que se julga adequado, reduzindo consenso e, consequentemente, 

diminuindo o ritmo para cumprimento dos objetivos. As atuais políticas são 
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caracterizadas pela urgência de resultados, necessitado que os atores governamentais 

tenham alta performance na coordenação e execução de suas atividades para realização 

das metas pretendidas. Considera-se determinante na implementação das políticas o 

arranjo institucional e consequentemente os mecanismos indutores de coordenação 

intergovernamental (GOMIDE; PIRES, 2014).  

 As políticas públicas contemporâneas têm como desafios promover o uso 

sinérgico de recursos e ter maior eficiência em seus resultados. Para superar tais 

desafios as ações pretendem em muitos casos atingir vários níveis de governos e 

diversos tipos de setores de atuação com o pressuposto de se beneficiar da estrutura já 

existente da maquinaria pública e ter maior capilaridade de ações.  O estudo sobre a 

forma como essas relações ocorrem está  diretamente ligado a uma melhor compreensão 

dos limites e potencialidades das atuais e mais complexas políticas públicas e das 

diferentes articulações que exigem. 

 

2.3.1 Articulação entre níveis de governo na implementação de políticas públicas 

 

 Os problemas decorrentes da implementação podem ter inúmeros fatores 

determinantes. Considerando as reformas do Estado como políticas de reforma, o estudo 

de Rezende (2002) sobre a reforma gerencial brasileira traz contribuições para 

compreender as variáveis influenciadoras da implementação de políticas. O autor ao 

abordar a dificuldade de implementação das reformas estatais faz uma análise sobre o 

que ele denomina de crise de implementação, que é o momento que os governos passam 

na atualidade após sucessivos insucessos na implementação de novos padrões de 

desempenho da máquina estatal.  

 Para Rezende (2002) a necessidade sempre presente de administrar com os 

problemas crônicos de eficiência, efetividade e eficácia na administração pública tem 

levado os governos a formular e implementar políticas de reformas. Contudo,  

identifica-se uma oposição à mudança, pois reformas administrativas tendem a gerar 

“ondas de resistência organizada” reduzindo a probabilidade de cooperação dos setores 

burocráticos. As reformas geram embates de interesses entre o grupo que pretende 

elevar o desempenho e o grupo que usufrui do baixo desempenho, configurando um 

conflito entre elites políticas e elites burocráticas, a depender das propostas de reformas. 
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Rezende (2002) aponta ainda que as mudanças derivadas pelas políticas de 

reformas resultam um conjunto de forças centrípetas e centrífugas que combinadas 

tornam sua implementação contraditória, fragmentada e de difícil coordenação. As 

forças centrípetas tendem a gerar descentralização das estruturas e dos processos 

decisórios de modo antagônico às forças centrífugas que tendem induzir a 

descentralização decisória sobre os processos de implementação. 

Essa combinação de forças (centrípetas e centrífugas), também pode ser 

interpretada pela perspectiva de centralização-descentralização muito presente na 

implementação de políticas nacionais. Existem inúmeras políticas públicas que 

acontecem por meio da articulação de vários níveis de governo. Boschi e Gaintán 

(2012) relacionam a auto implicação entre a interação dos atores que implementam a 

política, o modo de implementação de políticas e o resultado do impacto. O 

fortalecimento da capacidade estatal passa pela articulação entre atores estratégicos e 

formação de coalizões de apoio. No Quadro 07, Licio (2012) descreve os fatores que 

influenciam a distribuição de poder entre os entes federativos  na configuração de uma 

política. 

 

Quadro 07. Fatores que influenciam a distribuição de poder entre os entes federativos  na configuração de 

uma política 

 

Fatores  Descrição 

A abrangência do problema 

a ser enfrentado 

 Abrangência pode ser local, específico ou transversal; 

 Pluralidade ações a serem implementadas por diferentes arranjos 

institucionais e atores de múltiplos setores; 

 Resulta em diferentes graus e combinações de centralização e 

descentralização. 

O tipo de ação adotada para 

seu enfrentamento 

 Pode variar entre coordenação, regulação, transferência de recursos, 

bens ou benefícios, prestação de serviços; 

 A estratégia de distribuição de atribuições não é rígida. 

Capacidade institucional dos 

governos subnacionais 

 Diretamente relacionado com os recursos de poder disponíveis para 

os entes federativos; 

 Pode implicar tanto em centralização e descentralização; 

 Recursos ineficientes tendem a seguir a centralização de poder. 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de Licio (2012)  

 

 Sano (2008) indica que as políticas que ocorrem em todos os estados de uma 

federação podem ser classificadas em nacionais e federais. As políticas nacionais 

envolvem os três níveis de agentes estatais considerando I) arcabouço legal; II) 

financiamento; III) formas de colaboração; IV) meios para definir impasses. Essa 
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organização de processos normalmente no Brasil se denomina de Sistema e exemplos 

práticos segundo o autor são o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de 

Asssistência Social (SUAS). Já as políticas federais  tratam das políticas  que a União 

concebe e centraliza as decisões do executivo porém com abrangência em todo país 

sendo a participação dos governos subnacionais por adesão e sem poder de alterar a 

política. Seriam exemplos o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o 

Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) e o PBF. 

Procopicuk (2013) classifica as políticas públicas interorganizacionais em quatro 

tipos, dependendo do seu formato de ocorrência: setorizadas, territorializadas, verticais 

e horizontais. As ocorrências podem acontecer de modo combinado, não havendo mútua 

exclusão. As características são postas no Quadro 08. 

 
Quadro 08. Classificação de tipos de políticas públicas 

 

Formas de ocorrência de 

políticas públicas 
Características 

Política pública setorizada 

- Delimitação temática tem como premissa a adoção de estratégias de 

regulação situacional e autônoma em um dado espaço definido pela 

conceituação problema da política; 

- Dificuldades na definição de responsabilidades institucionais para sua 

execução; 

- Indefinição de limites claros de abrangência da política pública em 

termos de redes de atores e interesses abrangidos; 

- Indefinição de unidades de análises dispersas no seio da sociedade; 

- Exemplos: política de combate a drogas, promoção aos direitos humanos 

Políticas públicas 

territorializadas 

- Delimitação geográfica leva a uma ação estratégica de arcabouços 

institucionais mais permanentes e claramente delimitados; 

- Maiores possibilidades de coordenação e de controle por atores 

detentores de autoridade legitima sobre dada circunscrição territorial. 

Políticas públicas verticais 

-São mais tradicionais e comuns de serem encontradas; 

-São políticas desenvolvidas com base em estruturas simples e 

normalmente, conduzidas por diretrizes mais amplas; 

- Guias gerais para decisões subsequentes nos níveis operacionais de 

execução concreta da política publica; 

- Políticas coordenadas no âmbito federal, traduzidas regionalmente para se 

ajustarem as peculiaridades contextuais e produzirem resultados 

operacionais; 

- Grande desafio para governos devido à manutenção de um mínimo de 

capacidade política de direção para assegurar a coerência e uniformidade; 

- Garantir a efetividade em consonância com as demandas e valores locais 

Políticas publicas 

horizontais 

- Também denominadas de políticas mutuamente integradas por serem 

desenvolvidas entre partes de uma mesma organização situadas 

hierarquicamente no mesmo âmbito; 

- Deve ser constituídos sistemas de coordenação que garantam o mínimo 

de alinhamento dos resultados operacionais eficientes; 

- Problemas horizontais não se ajustam ao território, as jurisdições 

departamentais, nem fronteiras; 

 
Fonte: Elaborado a partir de Procopicuk (2013) 
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Outra forma de classificar as políticas que envolvem atividades com mais de 

uma organização é dado por O´toole Jr. e Montjoy (1984 apud NAJBER; BARBOSA, 

2006a) detalhadas no Quadro 09. Os autores enfatizam a interdependência das agencias 

implementadoras e afirmam que não necessariamente o maior número de atores 

envolvidos resulta em uma implementação pouco eficiente e eficaz. O modelo apesar de 

simplificar alguns aspectos, é útil para ilustrar ideias sobre a forma de interação de 

organizações na implementação de uma política pública. 

 

Quadro 09. Tipos de interdependência de políticas públicas e suas formas de interação  

Tido de 

interdependência 
Formas de interação 

Interdependência por 

combinação 

As agências prestam sua contribuição sem terem de se relacionar entre si. 

Não requer cooperação interorganizacional e, portanto dispensa coordenação 

entre as unidades participantes. 

Interdependência 

sequencial 

Ocorre quando o produto de uma unidade é insumo da outra. A interrupção 

ou atraso em algum ponto afeta as etapas subsequentes.  A interdependência 

pode se dá de maneira mais espontânea e sob uma coordenação mais tênue 

ou sob uma coordenação mais imperativa presente. 

Interdependência 

reciproca 

Quando duas ou mais unidades estão mutuamente em contingência. Requer 

continua negociação e forte atividade de coordenação. Interdependência que 

tem muitos elementos de incerteza e um jogo de acordos para adaptar-se se 

favorecer.  

 

Fonte: Elaborado a partir de  O´toole Jr. e Montjoy (1984 apud NAJBER; BARBOSA, 2006a) 

 

 Najberg e Barbosa (2006a) indicam que a implementação está sujeita a conflitos 

intra e interorganizacionais – num mesmo nível ou em diferentes níveis. À  medida que 

o nível de interdependência aumenta (combinação, sequencial e recíproca) mais 

elaboradas são as formas de coordenação exigidas.  

 O problema da coordenação, que envolve os arranjos institucionais é fator 

decisivo para explicar porque as reformas gerenciais são de difícil implementação. Para 

Rezende (2002) existem nas organizações públicas modos dominantes de incentivo 

bastante institucionalizados que atenuam as mudanças, e portanto, uma mudança 

substancial teria dificuldades de se estabelecer. A crise de implementação deriva da 

elevada dificuldade de desinstitucionalizar estruturas, padrões de comportamentos e 

funcionamento do setor público. As reformas administrativas (que alguns chamam de 

desistitucionalização) tendem a apresentar implementação de elevada complexidade, 

lenta e dependente de esforços cooperativos por parte de uma ampla rede de atores 

estratégicos. (REZENDE; 2002) 
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 Para promover a cooperação entre as agências implementadoras das reformas é 

necessário maior ênfase em controle e coordenação e, mais ainda, em cenários de alta 

diversidade de interesses. A elaboração de indutores que institucionalizem a cooperação  

entre os implementadores centrais é vista como elemento chave para reduzir os desafios 

da ação coletiva e promover o sucesso na produção de reformas (REZENDE, 2002). 

 Neste sentido, Secchi (2012) indica que é na implementação que as funções 

administrativas de liderança e coordenação são postas à prova. Aqueles que estão à 

frente da implementação devem lidar com entraves técnicos e legais presentes, as 

carências organizativas, os conflitos potenciais, falta de coordenação de executores e 

cooperação por parte dos envolvidos. Além dos atores estatais, atores não estatais se 

tornam presentes: fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, grupos de interesse e 

dos destinatários da ação pública.  

 Os interesses conflitantes partem de inúmeras ordens, sejam eles: político 

partidários, sejam em nível da gestão pública (municipal, estadual, federal) ou ainda do 

tipo de setor envolvido (saúde, assistência social, segurança pública educação entre 

outros). Entre esses entes e setores pode haver disputa por recursos (financeiros, 

humanos, estruturais), seja por apropriações da própria política ou programa ou ainda 

pela concepção inicial da ideia. 

 Para Silva e Melo (2000) outro conceito associado ao de implementação é o de 

rede, particularmente adequado, pois as políticas públicas são implementadas em boa 

parte por meio da rede de agentes públicos, podendo ser estes governamentais ou não. 

Com raras exceções, a implementação envolve apenas um campo de organizações. Silva 

(2013) indica que a implementação necessita de uma coordenação principal
16

 que 

induza as organizações implementadoras a atuarem sob um mesmo objetivo, sendo este 

compatível e adequado com as diretrizes da formulação. A não convergência da vontade 

dos atores de implementação leva aos ajustes de conduta.  

 Elazar (1987) indica que a forma como os governos central e subnacionais se 

relacionam tem um modo peculiar e meios operacionais que envolve uma extensiva e 

                                                 
16

 Souza (2008 apud LICIO, 2012) indica que as relações intergovernamentais ocorre em duas dimensões: 

(1) verticalmente nas relações entre distintas instâncias ou níveis do territórios não necessáriamente 

hierarquizados, mesmo que não sejam simétricas as relações; (II) existem relações também entre unidades 

do governo do mesmo nível. 
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continuada combinação. A coordenação intergovenamental é um conceito convergente 

ao de federalismo, entretanto não exclusivamente um fenômeno de sistemas federativos.  

 Fernandez (2008) aponta que devido à presença de atividades que envolvem 

vários níveis de governo, as relações intergovernamentais são um problema, pois 

frequentemente há pouca colaboração interinstitucional na execução de determinadas 

políticas. 

 Brandão (2014), ao discorrer sobre o problema de articulação entre níveis, infere 

que o desempenho dos níveis de governo está associado, entre outros fatores, à 

percepção de escala. Para uma ação efetiva deve se ter o entendimento da realidade a 

qual se pretende intervir em particulares processos sociais, econômicos e territoriais. 

Em um sistema de federação os efeitos não devem ser apenas exclusivos de um nível da 

escala.  Um problema pode se expressar em uma escala, mas ser oriundo de outro nível.  

Os instrumentos para intervir em um dado problema podem estar em outro nível de 

governo ou instância de poder. Daí a relevância da articulação intergovernamental. 

Cada problema, portanto, deve ser enfrentado a partir de uma abordagem multiescalar 

da articulação entre os níveis de governo e esferas de poder pertinentes àqueles 

problemas específicos.   

 Segundo Coelho (2009), a tendência de descentralização das ações é reconhecida 

como necessária em alguns tipos de políticas públicas e, para tanto, é imperativo a 

criação de competências e encargos das partes envolvidas, repasse financeiros e 

descentralização fiscal. Além disso, há a necessidade de um sistema de informação que 

integre a comunicação entre as partes, capacitação administrativa em todos os níveis e o 

desenvolvimento de um sistema de avaliação.  

 Considerando que diferentes articulações acontecem entre governo central e 

subnacionais nas políticas públicas e que a implementação de fato ocorre por meio de 

estados e municipios, Passone (2013) destaca que existe ainda a atribuição de 

responsabilidade muitas vezes exclusiva aos governos locais que, mesmo distantes da 

formulação da política, arcam a responsabilidade de implementá-las sem condições 

efetivas para tal. Os governos centrais incubem a maior parte das atribuições e 

demandas para os níveis locais tornando-os exclusivos geradores de problemas, 

inconsistências ou insucesso das ações.  
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 Para Brynard (2005) a compreensão é a de que a política descentralizada  (que 

ocorre em vários níveis simultaneamente) não ocorre em um fluxo unidirecional e  isto 

determina que: a) implementação inclui todas as muitas atividades que acontecem após 

a declaração de uma política e b) essas atividades acontecem muitas vezes em níveis 

muito diferentes. As políticas são continuamente transformada através da 

implementação de ações que alteram simultaneamente recursos e objetivos. 

 O contexto brasileiro (institucional e organizacional) possui características 

próprias importantes: ressalta-se a complexidade e forte distinção de funções entre os 

entes federativos e as dificuldades de coordenação e cooperação intergovernamental. 

Neste contexto apontam-se como relevantes os mecanismos de coordenação 

interinstitucional para a implementação de políticas públicas em ambientes 

institucionais democráticos, descentralizados e com mix fortemente diferenciado de 

agentes implementadores. (SILVA MELO 2000) 

 Muitas explicações sobre os limites da coordenação intergovernamental no 

Brasil são obtidas a partir da análise do contexto federativo do país. Segundo Souza 

(2006), a Constituição Federal de 1988, ao atribuir competências concorrentes em  

diversas áreas, procurou privilegiar a ação conjunta dos entes federativos na 

implementação de serviços social. Porém, esse mecanismo indutor tem uma porção de 

dificuldades em virtude das distintas capacidades estatais dos governos subnacionais e 

inexistência de mecanismos institucionais que promovam a cooperação 

intergovernamental.   Brandão (2014) reforça este entendimento ao analisar que os três 

níveis de governo têm diferente capacidades burocráticas e técnicas, o que torna mais 

complexa a superação desses obstáculos da coordenação intergovernamental. 

 Diante do exposto, a coordenação intergovernamental pode ter como agravantes 

as distintas capacidades estatais  na administração pública entre os níveis e setores de 

governo e entre as regiões, estados e municípios no país, ainda agravadas pela 

diversidade político partidária presente no sistema representativo brasileiro. Na 

perspectiva de compreender as limitações da coordenação intergovernamental, analisar-

se-á brevemente o contexto federativo brasileiro com foco nas relações 

interinstitucionais.  

 

2.3.2 Contexto federativo brasileiro e suas implicações para coordenação 

intergovernamental 
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Ao longo dos anos 80 restabeleceram-se as bases do Estado federativo no Brasil, 

potencializando-se a democratização e a descentralização fiscal que alteraram a 

dinâmica das relações entre os governos e consequentemente a implementação de 

políticas públicas. A autoridade política de governadores e prefeitos não deriva mais do 

governo central como no período ditatorial mas do voto popular direto possibilitando 

maior estreitamento da população com a autoridade governamental local. Como marca 

deste período, os governos locais tiveram uma maior participação na autoridade de 

recursos fiscais (ARRETCHE, 1999). 

A essência do federalismo brasileiro difere do federalismo americano, pois os 

Estados Unidos da América surgem da união de estados independentes enquanto no 

Brasil a formação resultou de um processo de descentralização de um estado unitário.  

O estado federativo brasileiro é portanto mais centralizado no governo central do ponto 

de vista político do que o americano. (LICIO, MESQUITA, CURRANELO, 2011).
17

 

Hamilton, Madison e Jay (2003 apud ISMAEL, 2014) definem o federalismo como uma  

situação intermediária entre a centralização típica dos modelos unitários e a 

descentralização dos arranjos confederativos. Na federação, a  União  é  uma junção de 

governos estaduais com autonomia. Dessa forma,  as autoridades subnacionais não têm 

subordinação ao governo central sendo também válido o inverso, podendo haver 

coordenação entre níveis de governo para cumprimento dos que lhe competem. 

Descrevendo essas relações, Brandão (2014, p. 213) define federalismo: 

 

O federalismo, enquanto convenção sociopolítica que busca coesionar entes 

não equipotentes econômica e politicamente, procurando forjar um mínimo 

de coerência de propósitos em determinada escala espacial, definindo e 

tramando compromissos pactuados, com mínimos patamares de orientação de 

compartilhamento e corresponsabilidade de destino no curso do processo de 

desenvolvimento, deve ser abordado em suas particularidades e variedades 

históricas e espaciais, isto é, por países e regiões. A temporalidade e a 

espacialidade de determinado pacto federativo devem ser especificadas e 

qualificadas. 

                                                 
17

Afonso (2006) exemplifica situações diferente de federações quanto à centralização de governos. 

Argentina e México constituem federações nas quais o governo central sempre exerceu um papel 

marcante e os grandes coadjuvantes foram as províncias (restava aos governos locais quase sempre o 

papel residual, limitando aos serviços urbanos típicos). A mesma lógica se aplica aos demais países 

latinos que geralmente são estados unitários que adotaram e incentivaram formas de descentralização 

administrativa e fiscal nos últimos tempos. O Brasil é um caso peculiar pois é de fato e direito uma 

federação e com acentuada e sólida descentralização fiscal, além disso um dos países com piores índices 

de desigualdades do mundo e maiores contingente em termos absolutos de pessoas pobres. 
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Brandão (2015) afirma que na análise do caso  do federalismo brasileiro deve ser 

considerado o histórico da formação da nação que resultou na estruturação de um 

complexo regime de federalismo trinitário em que todos têm autonomia (divisão 

tripartite de poderes republicanos). Para o autor, o Brasil se tornou  um caso sui generis 

em termos de autonomia (principalmente a cessão de autonomia aos municípios)  

comparado aos demais estatutos constitucionais que regem os regimes federativos 

contemporâneos. 

Prado (2003) destaca que uma das características do federalismo brasileiro é que 

os governos municipais são de certo modo “subordinados” aos governos estaduais. A 

ideia de descentralização na federação nacional, disseminada na literatura sobre o tema, 

refere-se à relação entre os entes como uma hierarquia escalonada onde a União 

transfere demandas a um ente intermediário e este por sua vez aos governos municipais.  

Almeida (1995 apud MESQUITA, 2006) aponta que a CF estabeleceu a 

repartição de receitas, porém não se pode dizer o mesmo das atribuições de 

competências entre os entes federativos. Segundo o autor, a Constituição estabeleceu 

cerca de 30 funções concorrentes entre os diferentes governos (federal, estaduais e 

municipais), quase todas na área social.  

Lício, Mesquita e Curranelo (2011) apontam que a CF dispõe, no artigo 23, que 

é competência comum aos entes federativos “combater as causas da pobreza e os fatores 

de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos”. Porém, 

a Constituição possui descrições sobre o estabelecimento de procedimentos e 

instrumentos necessários para aprofundar a atuação conjunta, deixando em aberto como 

se dará a construção de espaços e oportunidades de negociação entre os governos 

participantes. Brandão (2014) destaca que a cooperação intergovernamental  é entendida 

como maior desafio do pacto federativo brasileiro. Furtado (1999 apud BRANDÃO, 

2014) indica que observando o histórico do federalismo brasileiro no tocante à questão 

cooperação-competição, a cooperação entre os estados-membros, sem intervenção do 

governo federal, nunca foi espontânea existindo descontinuidade, lacunas e iniciativas 

isoladas.  

Neste sentido Arretche (2004) indica que o texto constitucional deixou um 

vácuo de competências, que faz com que as atribuições sejam negociadas (ou não) em 

cada caso gerando uma imprecisão nas ações. Deste modo todos os entes federativos 
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estão constitucionalmente aptos a implementarem ações nas diversas áreas (habitação, 

saúde, educação, saneamento e assistência social), porém nenhum ente da federação tem 

obrigação legal de prover programas nessas áreas. Mesquita (2006) menciona que a 

falta de clara delegação de atribuições trata-se do principal problema da 

descentralização administrativa e política. 

Mesquita (2006) esclarece que a federação brasileira permite aos governos 

subnacionais uma autonomia capaz do exercício mínimo de funções mesmo que não 

seja uma autonomia absoluta. A autora indica que o Brasil ao longo de sua história 

alterna momentos de maior e menor centralização política
18

. A redemocratização 

brasileira na década de 80 evidencia que o modelo pretendido de políticas públicas 

descentralizadas parecia a solução das ineficiências, da corrupção e da ausência da 

participação popular. Porém, designar legalmente divisão fiscal não é o suficiente para 

se ter êxito na descentralização. No intuito de identificar as lacunas do pacto federativo, 

Ismael (2013) conclui que o processo de descentralização foi estruturalmente 

desorganizado. Ocorreu uma atribuição parcial do poder aos governos subnacionais, 

especialmente aos municípios que tiveram sua autonomia aumentada, o que resultou em  

vários centros de poder com forças dispares para  competir entre si.  

Para Monteiro Neto et al. (2014) o binômio centralização/descentralização 

passou a ter status na teoria do federalismo uma vez que é por meio de análises sobre 

estes fenômenos que se investigam  as transformações  pelas  quais passam a estrutura 

dos governos. Para Rodden (2005 apud MONTEIRO NETO, 2014),  a discussão sobre 

descentralização no federalismo faz menção aos diferentes tipos de descentralização: 

fiscal, gerencial da políticas públicas e política. Ou até mesmo pode-se falar dos três ao 

mesmo tempo. O foco desse estudo é a descentralização gerencial das políticas que não 

está dissociada das demais porém será privilegiada na abordagem.   

                                                 
18

 Rezende e Afonso (2004 apud  BRANDÃO, 2014) descrevem que o pacto federativo ao longo da sua 

história como uma  constante  oscilação pendular entre dois extremos: o centralismo autoritário e o 

mandonismo local. Os autores categorizam os momentos em: 1891-1930 de descentralização; 1930-1945 

de centralização; 1946-1963 de descentralização, 1964-1985 de centralização; 1985-1990 de 

descentralização. Os autores afirmam que a partir de 1990 o movimento é pouco evidente, com miniciclos 

de alternância de centralização-descentralização desorganizados, apontando posteriormente para uma 

recentralização. 
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Para Arrecthe (1998), a centralização encontrada no gerenciamento das políticas 

sociais trata-se de uma herança do regime militar
19

, onde as relações 

intergovernamentais do Estado brasileiro eram muito próximas às formas que 

caracterizam um Estado unitário. O resultado na atualidade é a presença de muitos 

sistemas de políticas moldados com as características da centralização financeira e 

administrativas. Magalhães e Bodstein (2009) classificam o planejamento top down, 

característico pela centralização, como nocivo a construção de redes sociais e técnicas 

que são necessárias a amplas coalizões de interesse.  

O federalismo brasileiro segundo Monteiro Neto (2014) passou por movimentos 

históricos de centralização e descentralização de responsabilidades e recursos, porém 

desde a Constituição de 1988 tem duas claras tendências: I) concentração de receitas e 

comando no governo federal; II) decréscimo da relevância dos governos estaduais e 

maior ênfase nos governos municipais. 

Afonso (2006) identifica uma tendência clara e consistente da ampliação da 

importância dos municípios na federação brasileira decorrente da perda relativa de 

importância do governo central e estados, que resulta em uma nova configuração desse 

ente que acumula a maior parte da operacionalização das políticas sociais. A 

democracia consolidada e a gestão descentralizada intencionada na CF de 1988 levam a 

uma maior autonomia política, administrativa e fiscal para instâncias subnacionais, 

principalmente dos governos municipais. Pela maior proximidade com a população os 

municípios passam a acumular sempre mais funções, entre elas administrar demandas 

cada vez maiores de políticas sociais.
20

 (LICIO, 2004) 

Abrucio (2003) denomina o fato como federalismo compartimentalizado em que 

cada ente procura seu papel individual e a inexistência de incentivos de atuação 

conjunta estabelece um jogo de empurra entre os governos da federação. Em 

contraponto a essa forma de gerir as  políticas públicas, Lício (2013) aponta sob o termo 

de federalismo cooperativo a valorização cada vez mais presente na atuação cooperativa 

                                                 
19

 Nesta época os governadores e prefeitos das capitais de cerca de 150 cidades de médio e grande porte 

eram selecionados formalmente por eleições indiretas, por indicação da cúpula militar, sua autoridade não 

era derivada do voto popular.  (ARRECTHE, 1999) 
20

As maiores demandas resultaram na gestão municipal em um expressivo processo de inovação. Segundo 

Licio (2004) este fato desencadeou a criação dos primeiros PTRC no Brasil que ocorreu inicialmente em 

municípios.  
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entre os entes federativos, tendo em vista a especificação dos papéis de cada nível de 

governo e a criação de incentivos para atuação cooperativa.  

A descentralização das ações por si não é suficiente para implementar uma 

coordenação federativa, pois esse processo depende muito mais dos incentivos e 

controles para direcionar os entes. A saída para isto, segundo Abrucio (2005 apud 

MESQUITA 2006), é o compartilhamento de decisões e responsabilidades (shared 

decision making). A dificuldade de implementar meios institucionalizados que favoreça 

essa prática é que ela não tem obrigatoriedade legal e o voluntarismo dos envolvidos 

não consegue superar os interesses individuais. 

 Curralero e Alonso (2011) atribuem as muitas diferenças de resultados de 

políticas nacionais a dois motivos: primeiro ao protagonismo dos governos locais na 

implementação de políticas públicas e segundo à heterogeneidade existente em termos 

das instituições e capacidade da gestão municipal. Arrecthe (1999) afirma que o estado 

federativo brasileiro é caracterizado por significativas disparidades de ordem 

econômica, social política e de capacidade fiscal e administrativa. Tais fatores tem peso 

determinante na descentralização. Existindo diferenças entre os entes, 

consequentemente, haverão diferenças na forma de implementar as políticas públicas 

nacionais. O pacto federativo também intenciona promover amenização das 

disparidades regionais. 

Afonso (2006) aponta a globalização determinante no aumento das disparidades 

regionais. As disparidades para Arretche (2003) decorrem também pela autonomia que 

os governantes possuem em implementar suas decisões de acordo com suas próprias 

preferências, as quais nem sempre são coerentes com a necessidade da população
21

.  

Souza (2006) destaca que o principal problema do federalismo brasileiro se 

concentra nas diferenças econômicas entre e as regiões (que se expressam também entre 

estados e municípios). Monteiro Neto (2014) constata que o sistema federativo de 

transferência de recurso instituído pela CF/88 tem sido pouco eficaz em reduzir as 

causas que determinam as disparidades regionais que afetam principalmente as regiões 

                                                 
21

 O sistema fiscal é chamado cada vez mais a adotar meios que minimizem essas diferenças. As regras de 

transferências fiscal no Brasil acabaram acentuando ainda mais as desigualdades existentes. É enorme a 

variação na receita disponível em municípios e estados. A proliferação de municípios tem implicações 

para este quadro, pois cada vez que se aumentam o número de pequenos municípios também se aumenta 

proporção de recursos tributários apropriados por estes que contribuem muito pouco para geração de 

receita (GOMES, MACDOWELL, 2000; ARRETCHE, 2003) A questão fiscal por não ser o foco deste 

trabalho não será tratada com a profundidade. 
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Norte, Nordeste e Centro-Oeste (exceto DF). Essas regiões continuam persistentemente 

com menores índices de desenvolvimento e detentoras de populações mais carentes de 

recursos governamentais no atendimento a bens e serviços públicos fundamentais com 

indicadores abaixo da média nacional (MONTEIRO NETO, 2014). 

Monteiro Neto (2014) problematiza a importância do federalismo na redução das 

desigualdades regionais no Brasil. O autor destaca que ainda no século XX existiu uma 

valorização da questão regional no país tendo em vista o relativo atraso socioeconômico 

em vastas áreas de território como a região Norte e Nordeste, porém insuficiente para 

sua superação. 

Para Hoffmann (2013) o Nordeste é destacado entre as regiões brasileiras como 

um espaço de transmissão geracional de pobreza e baixo rendimento possuindo um dos 

maiores contingentes de pobres do país. Monteiro Neto (2014) indica que no Nordeste a 

conversão da economia agrário-exportadora para uma região industrial urbana gerou 

desenvolvimento em alguns pontos, em especial nas capitais. Porém, no seu território 

foram originadas grandes contingentes de sua população em níveis de pobreza e 

miséria.
22

 Para Bacelar (1999), as estratégias
23

 tomadas pela Federação brasileira na 

década 1990 não foram capazes de favorecer a redução as disparidades econômicas e 

sociais entre os municípios e estados brasileiros.  

Contrapondo a ideia de que o federalismo não tem implicações para as 

disparidades regionais, Monteiro Neto, Vergolino e Santos (2015) afirmam que nas 

regiões menos desenvolvidas do país o federalismo brasileiro tem contribuído para 

superação das lacunas sociais, que se dependessem apenas dos recursos dos governos 

locais teriam pouco sucesso. Para os autores, ações, recursos e instrumentos da União 

podem ser eventualmente necessários para estruturar governos subnacionais de formas 

mínimas, porém é claro que tais suportes são suficientes se a pretensão são ações 

robustas e substantivas de desenvolvimento daqueles entes federativos. 

                                                 
22

 Segundo Monteiro Neto (2014) dos desdobramentos dos incentivos fiscais financeiros  coordenados 

por órgãos de planejamento regional (Sudene e BNB) que foram concentrados em sua grande parte nas 

três principais regiões metropolitanas  (RMs) nordestinas – Salvador, Recife e Fortaleza, com uma 

parcela menos expressiva às demais capitais. Foram negligenciadas  as populosas regiões do agreste e do 

sertão nordestino. Dessa forma a distribuição espacial no Nordeste se tornou concentrada em alguns 

pontos. 
23

Ismael (2014) cita como mecanismos cooperativos consagrados na CF/88 o Fundo de Participação dos 

Municipios (FPM), Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundos Constitucionais de Financiamento 

do Norte (FNO) , do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO) 
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Monteiro Neto (2014) afirma que existe na atualidade uma centralização fiscal  

da gestão central das políticas públicas no governo da União
24

 e como consequência se 

tem a insatisfação dos governos subnacionais em virtude da permanência das diferenças 

e disparidades regionais. Conforme Brandão (2014) o federalismo precisa ganhar 

centralidade no debate no Brasil sobre suas desigualdades sociais e regionais, pois é por 

meio dele que se viabiliza o compartilhamento de processos decisórios em torno de 

demandas comuns e a capacidade de estruturação e organização sociopolítica das 

escalas nacionais e subnacionais. 

 Silva (2013) aponta que as recentes políticas anseiam por uma estrutura 

organizacional do estado brasileiro diferente do que é encontrado no tocante à interação 

dos níveis e setores de governo nas políticas nacionais. Segundo o autor exigem-se 

novos arranjos, processos de experimentação institucional e novas formas de 

coordenação governamentais que tenha uma lógica que seja diferente das limitações 

territoriais e que sejam adaptáveis às demandas das ações.  A coordenação entre níveis e 

setores governamentais deve ter como resultado a integração de recursos públicos 

ofertando políticas públicas que consigam atacar problemas estruturais e complexos 

como é a pobreza brasileira. 

O modelo do federalismo cooperativo seria uma saída para obstáculos à 

descentralização: a desigualdade de condições econômicas, o discurso do 

municipalismo a todo custo e a metropolização acelerada da pobreza que resulta em 

demandas elevadas, principalmente para as localidades de menor alocação proporcional 

de recursos por habitantes. A resistência dos entes envolvidos para adotarem tal postura 

acontece porque as relações intergovenamentais no contexto federativo brasileiro ainda 

não esclarece a responsabilização da administração pública de funções e recursos. 

Ismael (2014) destaca que as unidades subnacionais têm ganhado notoriedade 

nos estudos que apreciam a evolução da administração pública brasileira e que as  

pesquisas indicam que um processo mais descentralizado de gestão é positivo pois 

fortalece a participação social, aumentando o controle social.   

A descentralização depende diretamente da continuidade das estratégias 

desenhadas para compensar as dificuldades de recursos e/ou administrativas de alguns 

                                                 
24

Ismael (2014) destaca que a importância acentuada da União  no desenvolvimento econômico do país é 

decorrente em parte pelos vícios oligárquicos, a falta de eficiência dos governos subnacionais e  da 

disparidade econômica e social das regiões do Brasil. 
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governos locais. As estratégias de indução à participação dos governos locais devem 

considerar as capacidades institucionais locais no que diz respeito à rede de serviços 

básicos, capacidade de tecnologia de informação, arcabouço estrutural, qualificação 

técnica dos envolvidos e capacidade de gestão e articulação entre diferentes serviços. 

 Arretche (2004) disserta que a capacidade de implementação de uma política ou 

programa sofre efeito de como estão apontadas as relações federativas na sua 

formulação.  Mesquita (2006) aponta que, além do municipalismo independente e suas 

consequências, a incapacidade de gestão também é produto da falta de eficiência dos 

arranjos intergovernamentais e intersetoriais carentes de gestão estratégica em base 

territorial.  

 Para Medina (1987) os governos federais não deveriam investir seus recursos em 

obter aquiescência para com suas políticas, mas em assistir agências estaduais e locais 

para que elas desenvolvam a capacidade de produzir o comportamento inovador em 

implementadores de base.  Só assim os programas seriam desenvolvidos com critério, 

compromisso e responsabilidade da agência local ou nível hierárquico mais baixo. 

 Os governos estaduais segundo Arretche (2010) apresentam um déficit de 

autoridade e autonomia nos processos decisórios que implica em uma limitada 

discricionariedade a formulações e implementações de políticas públicas.  Essa situação 

é contraditória, pois essas unidades são incumbidas do policy-making, mas lhe é 

reduzida a capacidade de tomar decisão sobre estas políticas. Os entes estaduais têm 

pouca possibilidade de redesenhar estratégias e instrumentos. 

 Ismael (2014) analisa que a trajetória das Federações contemporâneas evidencia 

que o desenvolvimento de uma nação não depende exclusivamente da efetividade de 

intervenção do poder central. A insuficiência do poder do governo central é mais 

limitado ainda em localidades com grandes áreas territoriais e muitas unidades 

federativas como o Brasil. Brandão (2015) defende que é imperativo que se investigue 

mais sobre as relações e articulações  entre escalas espaciais, níveis e esferas de governo 

presentes no estado ou que o atravessam e relacionar esta articulação com a capacidade 

governativa de formulação e implementação de políticas públicas.  

 Monteiro Neto (2015) diagnostica que 70% dos municípios brasileiros tem 

menos de 20 mil habitantes e quase 90% têm menos de 50 mil habitantes (maioria 

destes com economia dependente principalmente das transferências de outros entes para 

se manter).  Este perfil resulta em acentuadas assimetrias  regionais perfazendo se em 
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uma federação onde os três entes federados têm autonomia, mas realidades 

profundamente distintas.  

 É destacado na literatura que entre os governos subnacionais, a instância 

estadual é encontrada como um hiato na produção acadêmica.
25

 Soares (2015) destaca 

que o debate a respeito das relações federativas no Brasil foi sempre concentrado na 

relação governo federal e municípios. A investigação política e socioeconômica se 

deteve principalmente a como se estabelecia a autonomia de poder e de recursos dos 

entes municipais. Monteiro Neto (2014) precisa que não é de se estranhar que as 

discussões sobre arranjo federativo se concentre no elo forte, a União, e os elos mais 

numerosos e beneficiados pela CF/88 que são os municípios.  

 Ismael (2014) evidência que a experiência federativa entre 1990 e 2010 resultou 

em dois sentidos em períodos distintos: 1) Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) maior controle nas finanças públicas subnacionais por parte da União; 2) 

Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) ampliação dos poderes da União na 

coordenação de políticas públicas. Sem poder de veto em matérias que fossem 

contrárias a seus interesses, sem fórum nacional de destaque, submetidos à restrição e 

gastos impostas pelo poder central, passivamente lidando com o papel principal 

permanente e o onipresente do governo federal no âmbito das competências 

concorrentes, os governadores perderam o peso.  

 Para Monteiro Neto (2014) o municipalismo pode levar a uma tendência não 

interessante que é não enxergar outro foco importante de preocupação na 

descentralização federativa: os governos estaduais, uma instância vista como acessória 

no texto constitucional e no exercício do executivo brasileiro a partir da década de 90. O 

resultado foi que os governos estaduais tiveram que se adaptar suas estratégias às 

condições mais amplas do arranjo macroeconômico (limitação de recursos para área de 

infra estrutura econômica e social). Os governos estaduais, cada vez tem menos 

potencialidade para contribuir de forma efetiva além dos limites dados pela presente 

alocação de finanças federais, possuem baixa capacidade de governar suas políticas e 

                                                 
25

 Monteiro Neto (2014) indica que que as raízes do enfraquecimento do ente estadual data da criação da 

constituição de 1988 - onde foram acatadas pressões do movimento municipalista e concedida autonomia 

aos município, elos mais frágeis da federação, em meio a uma centralização de recursos e poder na União 

herdada do regime militar - reflete na herança centralizadora do Estado Brasileiro. 
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possuem baixos recursos, e contraditóriamente se torna cada vez maiores as 

necessidades de soluções para os cidadãos.  

  Segundo Ismael (2014),  uma atuação representativa dos governos estaduais  na 

implementação de políticas públicas se dará por meio do fortalecimento das suas 

capacidades governativas sem que isso signifique que a União deva perder suas 

atribuições intransferíveis de reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre as 

unidades subnacionais (um dos grandes desafios do federalismo brasileiro).  Entretanto, 

não se espera um retorno ao período onde os governadores eram definidores da agenda 

e rumos da federação.  

 Monteiro Neto (2014) expõe que o modo como os governos estaduais vão gerir 

suas demandas está condicionado ao conjunto de instrumentos e recursos disponíveis 

para implementação de políticas públicas, o que se torna um desafio pois o federalismo 

brasileiro é marcado pela forte concentração de recursos na União. Algumas iniciativas 

como consórcios públicos, mesmo que tímidas e sem representação em orçamentos 

representam ações da convergência estados-união.  

 Monteiro Neto, Vergolino e Santos (2015) defendem que não se pode 

compreender a realidade de nenhum governo estadual sem que seja analisado o quadro 

de relações intergovernamentais. O desempenho do governo estadual não é só expressão 

da sua capacidade estatal, mas resultado também do arranjo federativo onde se insere. 

 Conclui-se que o contexto federativo brasileiro tem diversos entraves para que a 

coordenação intergovernamental seja promotora de capacidades estatais em multiníveis 

e multisetores conforme a necessidade. O chamado federalismo cooperativo é uma das 

formas de superar a  persistente desigualdade entre regiões, estados e municípios. Para 

tanto, necessita-se de meios indutores institucionais que façam com que as ações não 

sejam delimitadas apenas por demarcações geográficas e unidades federativas. Tais 

questões precisam ser superadas para que as capacidades burocráticas e administrativas 

possam transversalizar as capacidades de conteúdo e a nação possa elevar seus 

patamares de desempenho. 
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3. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: ESTRUTURA E IMPLEMENTAÇÃO 

  

 O presente capítulo trata da estrutura do PBF e aspectos de sua implementação.  

Na primeira seção são abordados aspectos fundamentais do programa com foco nos  

critérios de elegibilidade e qualificação do cadastro dos beneficiários, a segunda seção 

trata das condicionalidades do programa,  a terceira aprofunda aspectos da avaliação do 

programa por meio do detalhamento dos índices de avaliação do programa (IGD-M e 

IGD-E), na quarta seção são apresentados aspectos da implementação do PBF com 

ênfase na coordenação institucional do programa e na quinta seção são descritos os 

estudos que trataram da implementação do PBF. 

 

3.1 CADASTRO E ATUALIZAÇÃO: CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E 

QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO  

 

O PBF configura se como um dos principais exemplos da tendência dos 

governos da América Latina na adoção de Programas de Transferência Condicionada de 

Renda (PTRC) no fim da década de 1990 ao tempo em que ações paliativas e 

emergenciais de combate à pobreza ocorriam  nos países em desenvolvimento. 

(SOARES; SATYRO, 2009) 

Segundo Lício (2013), o surgimento de programas como o PBF evidencia  

também uma mudança de foco das ações de assistência social no Brasil.  As políticas ao 

público pobre  deixaram de ser vistas como exclusivas para os não capazes ao trabalho 

(idosos, deficientes, vitimas de calamidades entre outros) ou restrita a grupos 

vulneráveis por condição biológica (gestantes, crianças em idade escolar vulneráveis ao 

trabalho infantil ou crianças em desnutrição) passando a alcançar a população 

vulnerável socialmente. A autora ainda destaca que essa ruptura do modo operante das 

políticas também é marcada pela intenção em quebrar o ciclo de transmissão 

intergeracional da pobreza por meio da inserção das condicionalidades para 

recebimento do beneficio.  

Durante a década de 90 o Brasil procurou estruturar uma proposta de política de 

combate à fome e à pobreza que superasse as limitações das políticas implementadas 

anteriormente. O país necessitava de políticas que fossem eficazes e que tivessem 

eficiência principalmente no tocante aos recursos utilizados e que valorizasse a 
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integralidade das ações que precisavam de um gerenciamento eficaz por meio da 

descentralização administrativa dos níveis de governo e também ações de caráter 

intersetorial.  

O Quadro 10 realiza uma síntese dos principais eventos relacionados à política 

de combate a pobreza no Brasil após a redemocratização do país. Zimmermann (2006), 

aponta que o PBF apesar de sido criado em 2003 é o reflexo de uma trajetória de 

políticas de proteção social nos últimos 40 anos, em especial após a Constituição de 88. 

O foco no período passou a ser as políticas focalizadas, enquanto as políticas universais 

ficaram em segundo plano,  instituindo-se  paralelamente opções privadas de 

assistência:  planos de saúde privado, previdência social privada, sistema educacional 

privado entre outros. 

 

Quadro 10. Marcos históricos da política de combate a pobreza e fome no Brasil  a partir da década de 90.  

Período Contexto político  Impactos nas políticas de combate a pobreza e fome 

Inicio da 

década 

de 90 

Governo Collor 

 Política de redução da intervenção do Estado, especialmente na 

gestão e execução das políticas sociais, 

 Desmonte das políticas sociais: desestruturados e extintos quase 

todos os programas de alimentação e nutrição, 

1990-

1992 

Impeachment do 

presidente da 

republica 

 Organização da Sociedade Civil diante da omissão do estado: 

emergiu o Movimento pela Ética na Política. 

 O movimento liderado pelo sociólogo Herbert de Souza criou o 

Ação Cidadania contra Fome e Miséria e pela Vida. 

1993-

1994 

Governo Itamar 

Franco 

 Criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

(CONSEA) em 1993 

 Mapas da Fome I, II e III divulgados em 1993 pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) demostrando a existência 

de 32 milhões de brasileiros vivendo em condições de indigência 

 I Conferência Nacional de Segurança Alimentar em 1994: 

produto Plano Nacional de Combate à Fome e à Miséria (PCFM) 

1995-

2002 

Governo Fernando 

Henrique 

 O primeiro mandato (até 1998) foi marcado pela desestruturação 

de áreas e programas na área de SAN. 

 Criação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição em 1999 

implementada pelo Ministério da Saúde. 

 Em 2000 a primeira experiência de programa de transferência de 

renda condicionada brasileira foi o Bolsa Escola com base na 

experiência de Cristovam Buarque de 1994 a 1998 no Distrito 

Federal. 

 Em 2000, as políticas de distribuição de alimentos foram 

substituídas por um conjunto de programas de transferência de 

renda em nível federal: surgimento do Bolsa-Alimentação, o 

Bolsa-Renda e o Auxílio-Gás 

 Em 2000 criação do estratégia Comunidade Solidária (CS), um 

conjunto de ações de combate à pobreza em meio a um plano de 

estabilização econômica. 

2003 
Inicio do governo 

Lula 

 Partidos dos trabalhadores lançam projeto Fome Zero 

 Unificação dos programas sociais e criação do PBF 

 
Fonte: Elaborado a partir de Costa e Pascoal (2006); Pinheiro e Carvalho (2010); Pacheco Filho e 

Wickler (2003); Moura (2007); Belik (2003).  
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 O PBF resultou da unificação dos primeiros programas sociais de PTCR 

brasileiros, tais como o Bolsa Escola e Bolsa Alimentação que tiveram vida curta entre 

2001 a 2003, últimos anos do Governo de Fernando Henrique Cardoso. Segundo 

Zimmermann (2006) muitas vezes tais programas chegavam a concorrer entre si quando 

da liberação de recursos. Os sistemas de informação dos programas que originaram o 

PBF eram separados e não se comunicavam, de modo que uma família poderia receber 

todos os diferentes benefícios, enquanto outra, vivendo em condições iguais, poderia 

não receber transferência alguma (ZIMMERMANN, 2006; SOARES; SATYRO; 2009).  

Lício (2004)  aponta que os programas anteriores funcionavam inteiramente separados 

sob responsabilidade de diferentes ministérios. Embora já tivesse sido criada, em 2001, 

a ferramenta do Cadastro Único de programas sociais, ela tinha implementação 

inexpressiva e modelo de gestão com fragilidades que a tornavam inoperante. 

O PBF foi instituído pela Lei nº 10.836/04 e regulamentado pelo Decreto nº 

5.209/04 com o objetivo de reduzir a pobreza e as desigualdades existentes por meio da 

transferência condicionada de recursos monetários para as famílias que vivem em 

estado de extrema pobreza. Atualmente os critérios de elegibilidade do Programa são: 

famílias que possuem renda mensal per capita de setenta reais (independente da 

composição familiar) até o limite de cento e quarenta reais per capita para famílias com 

crianças ou adolescentes de até 17 anos. 

Segundo Brasil (2011), os objetivos do PBF são: a) aliviar a pobreza de forma 

imediata por meio da transferência de renda; b) combater a fome e promover a 

segurança alimentar e nutricional; c) contribuir para redução da pobreza entre gerações, 

por meio do acompanhamento das condicionalidades, promovendo acesso à rede de 

serviços públicos de saúde, educação e assistência social;  d) apoiar o desenvolvimento 

de capacidades das famílias por meio de articulação com programas complementares. 

 Esses objetivos são complementares e sinérgicos. Não há como combater a 

fome sem aliviar a pobreza imediatamente, reduzir a pobreza entre gerações sem 

promover a capacidade de autonomia das famílias e promover segurança alimentar e 

nutricional sem o acesso a serviços básicos de educação e saúde. Não há como 

conceber, portanto, o Programa sem considerar sua associação com as principais 
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políticas sociais (educação e saúde), por mais que a lógica da universalização e 

focalização das políticas pareçam contraditórias.  

Segundo Soares e Satyro (2009) os projetos que originaram o PBF eram 

caracterizados por uma gestão centralizada e por um alto grau de focalização. 

Implementados por distintos ministérios e secretárias, e sem uma ação interministerial, 

impedia a otimização das ações o que resultava em alto custo operacional, pouca 

efetividade e falta de referência a direitos. O Quadro 11 resume as  características dos 

programas já extintos. 

 

Quadro 11. Descrição dos programas sociais brasileiros que originaram o Programa Bolsa Família.  

 

PROGRAMA MINISTÉRIO OBJETIVO  ANO 

Bolsa Escola  
Ministério da 

Educação 

Permitir o aumento da frequência escolar por meio  de uma 

contrapartida que consistia na frequência mínima de 85% à 

escola, no ano, para crianças de seis a 15 anos. O benefício 

era concedido a famílias cuja renda per capita se situava 

abaixo de R$ 90,00, e o valor da bolsa era de R$ 15,00 por 

criança, com um teto de R$ 45,00 por família.  

2001 

Bolsa 

Alimentação  

Ministério da 

Saúde 

Estimular gestantes, nutrizes e crianças menores a 

participarem de atendimento pré-natal, consultas pós-parto 

e atividades educativas de saúde. O valor da bolsa era de 

R$ 15,00 por  criança entre zero e seis anos, com teto de 

R$ 45,00 por família. 

2001 

Cartão 

Alimentação 

Ministério da 

Saúde 

Transferência de R$ 50,00 para famílias cuja renda per 

capita não alcançasse meio salário mínimo, e os recursos 

deveriam ser usados exclusivamente na compra de 

alimentos. 

2003 

 

 

Fonte: Elaboração dos autor a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (2011a). 

 

Junto com a unificação dos programas houve o aumento da cobertura de 

beneficiários e a criação de um Cadastro Único de informações para os programas 

sociais do país. Paiva, Falcão e Bartholo (2013) mencionam que o período entre 2003 e 

2004 foi marcado por fragilidades iniciais do Cadastro Único pois houve uma migração 

de outros registros que não eram compatíveis com as exigências do cadastro para o  

PBF como o do Programa Bolsa Escola.  

Para Rocha (2013),  além disso,  novas regras foram estabelecidas diferentes das 

que existiam na origem do programa: houve uma elevação do teto de renda familiar per 

capita para fins de elegibilidade (setenta reais até os dias atuais)  desatrelado do salário 

mínimo (o Bolsa Escola sugeria uma renda per capita inferior a noventa reais e do 

cartão alimentação renda per capita inferior a meio salário mínimo); o beneficio passou 
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ser flexível de quinze reais a noventa e cinco reais de acordo com a renda e presença de 

crianças, diferente do valor fixo do Cartão Alimentação, de cinquenta reais. 

Rocha (2013)  descreve que houve uma desvinculação do valor de elegibilidade 

do salário mínimo. Na época, o Cartão Alimentação indicava como elegível a família 

com menos de meio salário (cem reais na época). No início do governo Dilma Roussef 

(desde 2011) esse valor correspondia a duzentos e setenta reais por meio da política de 

valorização do salário mínimo. Caso o valor do benefício tomasse como base o valor do 

salário mínimo, o PBF não seria viável em termos orçamentários, conforme indica 

Soares e Sátyro (2009), que mencionam o volume dos recursos ao mês como algo em 

torno de 0,3% do Produto Interno Brasileiro (PIB).  

 Em meados de 2006, o Programa atingiu sua meta inicial de onze milhões de 

famílias. Rocha (2013) indica que a ênfase de marketing dada à meta não refletiu de 

forma significativa os avanços na cobertura se forem analisados os programas residuais 

ainda existentes na época. Para a autora houve sim uma racionalização do sistema, uma 

vez que o PBF eliminou a forte superposição dos programas identificada na Pesquisa 

Nacional de Amostragem por Domicílios (PNAD) em 2004.  

Com a racionalização dos sistemas estabeleceu se um dilema de como aumentar 

os impactos entre os mais pobres sem alterar os critérios de elegibilidade.  Rocha (2013) 

indica que no processo ocorreram decisões inatacáveis do ponto de vista político: o 

pagamento de um beneficio aos jovens de 16 e/ou 17 anos. Neste período se institui o 

Beneficio Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ).  

Em 2009, ano da véspera de eleição presidencial, dois milhões foram incluídos 

na nova meta de treze milhões de famílias considerando dados atualizados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (PAIVA; FALCÃO E BARTHOLO, 

2013). Em 2011, primeiro ano do governo Dilma, a ênfase nos jovens e nas crianças foi 

acentuada por duas medidas que se caracterizaram como o ponto chave de uma ação 

denominada de Brasil Carinhoso: 

✓ Elevar o número de crianças na faixa etária de até quinze anos atendidas pelo 

beneficio variável de três para cinco famílias; 

✓ conceder às gestantes e nutrizes nos domicílios beneficiário um benefício 

variável durante respectivamente nove a seis meses.  

 Com essas alterações, o valor máximo se elevou a trezentos e seis reais em 

setembro daquele ano e em termos reais é cento e quinze por cento superior ao beneficio 
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estabelecido por ocasião da criação do Programa. O valor máximo é concedido a 

pouquíssimas famílias, pois além da renda per capita média abaixo de setenta reais 

exigia-se uma composição familiar de cinco dependentes/ e ou gestante e dois 

adolescentes de dezesseis  e/ou dezessete  anos.  Ou seja, uma parcela muito pequena. 

Na verdade o beneficio nacional médio se estabelece em cento e dezenove reais por 

domicilio e por mês, correspondente a vinte dois por cento do salário mínimo vigente. 

(ROCHA, 2013) 

 Os Quadros 12 e 13 apresentam como ocorre a configuração da distribuição de 

benefícios no PBF
26

.  

Quadro 12. Tipos de beneficios para famílias do PBF com renda per capita até R$ 70,00 

Número de 

crianças e 

adolescentes 

de até 15 anos 

Número de jovens 

de 16 e 17 anos 

Tipo de benefício Valor do 

benefício 

0 0 Básico R$ 68,00 

1 0 Básico + 1 variável R$ 90,00 

2 0 Básico + 2 variáveis R$ 112,00 

3 0 Básico + 3 variáveis R$ 134,00 

0 1 Básico + 1 BVJ R$ 101,00 

1 1 Básico + 1 variável + 1 BVJ R$ 123,00 

2 1 Básico + 2 variáveis + 1BVJ R$ 145,00 

3 1 Básico + 3 variáveis + 1 BVJ R$ 167,00 

0 2 Básico + 2 BVJ R$ 134,00 

1 2 Básico + 1 variáveis + 2 BVJ R$ 156,00 

2 2 Básico + 2 variáveis + 2 BVJ  R$ 178,00 

3 2 Básico + 3 variáveis + 2 BVJ R$ 200,00 

 

Fonte: Licio e Curranelo (2010) 

 

 

Quadro 13. Tipos de beneficios para famílias do PBF com renda per capita entre R$ 70,00 a R$ 140,00 

 

Número de 

crianças e 

adolescentes 

de até 15 anos 

Número de jovens 

de 16 e 17 anos 

Tipo de benefício Valor do 

benefício 

0 0 Não recebe benefício básico  

1 0 1 variável  R$ 22,00 

2 0 2 variáveis  R$ 44,00 

3 0 3 variáveis R$ 66,00 

0 1 1 BVJ R$ 33,00 

1 1 1 variável + 1BVJ R$ 55,00 

2 1 2 variáveis + 1BVJ R$ 77,00 

3 1 3 variáveis + 1 BVJ R$ 99,00 

0 2 2 BVJ R$ 66,00 

                                                 
26

 Bichir (2011) indica que a falta de regras na atualização do beneficio é uma das fragilidades do 

programa. Sua regulamentação seria um indicio de institucionalização do PBF, reduzindo o uso político 

partidário das oscilações do beneficio. 
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1 2 1 variável + 2 BVJ R$ 89,00 

2 2 2 variáveis + 2 BVJ R$ 110,0 

3 2 3 variáveis + 2 BVJ R$ 132,00 

 

Fonte: Licio e Curranelo (2010) 

 

 

 Quanto às suas principais atividades, o PBF desenvolve ações de inserção dos 

beneficiários na rede de educação e saúde (condicionalidades). O resumo da estrutura 

do Programa é apresentado na Figura 15. 

 

Figura 15. Estrutura do programa Bolsa Família 

Fonte: Neri e Campello (2014) 

 Considerando o contexto complexo que se insere a descrição e análise da 

estrutura do Programa, a seguir serão  consideradas  as potencialidades e limitações de 

ordem geral e outras de ordem mais específica. A opção de sequência textual 

privilegiou os principais procedimentos que o Programa adota: Procedimentos da 

assistência social que são o cadastro das Famílias e sua atualização, Condicionalidades 

da Saúde, Condicionalidades da Educação e Avaliação Institucional. 

  No PBF são consideradas elegíveis e aptas ao cadastro apenas as famílias que se 

encaixam no perfil de renda determinado pelo Programa. No cadastro são exigidas 

informações e comprovações relativas aos rendimentos do requerente para sua 

concessão. O número de  famílias dentre as cadastradas  a serem  contempladas com o 



91 

 

benefício depende do número de cotas destinadas a cada município, estipuladas para o 

município de acordo com os dados sobre  o número de famílias pobres disponibilizados 

pelo IBGE por meio do Censo atualizado a cada 10 anos.  

 O principal critério de elegibilidade dos beneficiários do PBF é a renda familiar 

per capita
27

, pois o Programa não tem suas atividades voltadas para o indíviduo, mas 

para a família. Guimaraes, Constanzi e Ansiliero (2013) indicam que o uso deste 

indicador (em detrimento do rendimento individual do trabalho) pode ser uma 

abordagem mais realista, conforme explicitam: 

 

Ainda que se tome a incapacidade financeira de contribuir autonomamente 

como um importante determinante da desproteção no país, o rendimento 

individual pode não ser suficiente para explicar a tomada de decisão por parte 

dos trabalhadores, já que tende a ser insuficiente para consubstanciar a 

avaliação das condições de vida de um indivíduo e de sua efetiva 

disponibilidade financeira para cotizar. Exatamente por esse motivo, é o 

rendimento per capita, familiar ou domiciliar, a variável que orienta a 

implantação das principais políticas sociais focalizadas no país, como o 

Programa Bolsa Família (PBF) e o BPC-LOAS (GUIMARAES, 

CONSTANZI E ANSILIERO, 2013, p. 83).  

 

 

 Soares e Satyro (2009) afirmam que a definição de família é o que diferencia o 

PBF de outras políticas sociais de seguridade social como o Beneficio da Prestação 

Continuada (BCP). A definição de família pela lei de criação do PBF (Lei nº 10.836 de. 

2004)  é a de “unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com 

ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, 

vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros”. 

Dessa forma a concepção do Programa engloba uma ideia de compartilhamento 

de responsabilidades financeiras e sociais, como educação dos filhos, engajamento em 

mercado de trabalho, cuidados à saúde. Desse ponto deriva o principal objeto de 

discussão da elegibilidade das famílias - a renda domiciliar per capita mínima de 

setenta reais (ou e cento e quarenta reais por pessoa com crianças ou adolescentes de até 

dezessete anos) adotada pelo Programa.  

O argumento governamental para não direcionar esforços em pessoas com renda 

per capita inferior a ½ salário mínimo era que, a princípio, o foco eram os indivíduos 

em extrema pobreza. No Brasil, para o Plano Brasil sem Miséria, e consequentemente 

                                                 
27

 A renda familiar  per capita é virtualmente idêntica à renda domiciliar per capita nas pesquisas 

domiciliares e os dois termos são usados como sinónimos (SOARES; SÁTYRO, 2010). 
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para o PBF, o indivíduo considerado extremamente pobre é aquele com renda per 

capita inferior a R$70,00, exatamente o valor mínimo de elegibilidade do PBF 

estabelecido no inicio do Programa e que permanece até hoje. Segundo Rocha (2013) 

mesmo com a inflação nacional, e considerando a taxa atual de câmbio, esse valor 

corresponde ao valor mensal da linha da extrema pobreza do Banco Mundial -  UR$ 

1,25 dia – adotada na tentativa de comparar a incidência de pobreza em diferentes 

países.  A sistematização dessas linhas pode ser resumidas no Quadro 14 elaborado a 

partir de Souza e Osorio (2013). 

 

Quadro 14. Classificações de renda no Brasil  

Classificações Renda Familiar per capita  

Extremamente pobres Inferior R$ 70,00 

Pobres Renda maior ou igual R$ 70,00 e inferior a R$ 140,00 

Vulneráveis  Renda maior ou igual 140,0 e inferior a R$ 560,00 

Não pobres Superior a R$ 560,00 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Souza e Osorio (2013). 

 

 Os resultados dos PTRC na diminuição do percentual  da pobreza é dotado de 

complexidade que não abrange apenas o possuir renda ou não. Dias (2008) apoiada em 

Demo (2003) faz crítica a estudos mais recentes, em particular os de natureza 

econométrica, por tentarem simplificar o fenômeno em propostas teóricas 

metodológicas incapazes de dar conta da sua complexidade. Além desse fator, existe 

uma série de interesses partidários em interpretar informações como verdades absolutas 

conforme seu interesse na eleição.  

A atualização do cadastro é um mecanismo adotado para que o PBF tenha 

mantida a focalização ao longo do tempo. Para verificar se as famílias ainda 

permanecem elegíveis quanto à renda existe a atualização de cadastro a cada 2 anos.  

Um das formas mais frequentes é por meio dos agentes municipais do PBF que 

revisitam as famílias para verificarem se suas condições de vida mudaram ou 

permaneceram as mesmas. 

O cruzamento de dados é outra forma de atualização de cadastros. As 

informações do programa quando  são relacionadas a outras bases de dados como a 

Relação Anual das Informações Sociais (RAIS) e do BPC na intenção de verificar se os 

beneficários informaram renda diferente do que de fato possuem. (SOARES; SATYRO, 

2009). 
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Uma das maneiras pelas quais o Programa tenta manter a transparência dos 

beneficiários  é a disponibilização de uma lista  a cada mês no site da Caixa Econômica 

Federal na internet. Segundo Rocha (2013) existem sérias controvérsias sobre esse 

procedimento. De um lado alguns acham que a lista estigmatiza o participante. Porém, é 

mais forte o argumento que se trata de transparência pública e um auxílio ao combate de  

casos de pessoas que burlem as normas e se inscrevam sem serem elegíveis.  

  Não existe prazo para saída do programa ou término deste. Portanto,  a duração 

do beneficio do PBF pode ser extensa desde que sejam mantidas as condições iniciais 

do ingresso e atendida as condicionalidades. No PBF se teoriza a permanência como 

transitória, sendo recente a utilização do conceito de “portas de saídas” para programas 

que tentam capacitar os participantes para uma emancipação financeira. Segundo Soares 

e Satyro (2009) essa situação é diferente do programa Progressa/Oportunidades do 

México que foi um programa explicitamente desenhado para aumentar a transmissão 

intergeracional de capital humano. É explicito que a família vai receber o beneficio por 

uma geração, para tanto a renovação é  a cada seis anos e não em dois como  é o caso do 

PBF.  

Para expandir sua cobertura uma das alternativas do governo é o  “Busca ativa”, 

que consiste na identificação de famílias elegíveis que não participam do programa, 

seguida de sua inclusão no Cadastro Único. Colin, Pereira e Gonelli (2013) classificam 

os  indivíduos nessa busca em dois grupos prioritários: 

 

1) Famílias inseridas no Cadastro Único em situação de descumprimento das 

condicionalidades do PBF com criança/adolescente beneficiário do BPC ainda não 

incluídos na escola e; 

 2) famílias não inseridas no Cadastro Único nos seguintes casos: situação de pobreza 

ou extrema pobreza com criança/adolescente em situação de trabalho infantil; de 

comunidades tradicionais; de pessoas com perfil mas sem acesso ao BPC; e pessoas em 

situação de rua.   

Segundo estimativas do governo existem 800 mil famílias, parte delas isoladas 

em zonas rurais, mas principalmente em periferias metropolitanas, tais como lixões e 

zonas controladas pelo tráfico. A busca ativa deve ser realizada pelos serviços públicos 

nas três esferas de governo. Além do Cadastro Único, outras instituições colaboram 

com a busca de novas famílias: o Ministério da Saúde por meio dos agentes de saúde e 
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com o cruzamento de dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação (MEC), o Ministério da 

Defesa, além de organismos dos governos estaduais e municipais (ROCHA, 2013). 

Tanto o processo de atualização de cadastro e da busca ativa, assim como outras 

ações do PBF, têm como meio de operacionalização a rede de assistência social:  

Secretarias de Assistência Social, Cadastro Único, Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2013) define o Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) como uma unidade pública estatal 

descentralizada da Política Nacional de Assistência Social (PNAS).  O CRAS atua 

como a principal porta de entrada do SUAS dada sua capilaridade nos territórios e é 

responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de 

vulnerabilidade e risco social. 

Já o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 

segundo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2014), trata-se de 

uma unidade pública e do estado que oferece assitência especial e modo contínuo a 

famílias que tenha seus direitos ameaçados ou violados, com  por exemplo indivíduos 

em cumprimento de medidas socieducativas, vítimas de violência física, psicologica e 

sexual entre outros. 

A evolução do financiamento federal dessa rede de equipamentos sociais no 

decorrer da implantação do PBF nos últimos anos é crescente como mostra a Figura 16. 

É possível verificar um investimento mais intenso a partir de 2010, quando o programa 

aperfeiçoou seus processos de focalização. 
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Figura 16, Evolução do cofinanciamento federal para serviços ofertados pelos CRAS, CREAS e Centros 

Para População de Rua (Centros POP) 

 

Fonte: Colin, Pereira e Goneli (2013) elaborado a partir de Assessoria do Gabinete da Secretária 

Nacional de Assistência Social. 

 

Os processos de cadastros e sua atualização são fundamentais em uma política 

que tem contínuas e expressivas expansões como o PBF. A efetividade dos processos de 

cadastro e atualização dependem prioritariamente de rede de assistência social composta 

por Cadastro Único, unidades do CRAS e CREAS.  

 

3.2.CONDICIONALIDADES 

 

O PBF apresenta em sua estrutura o mecanismo de condicionalidades
28

 aos 

beneficiários. Esta exigência pretende promover uma dupla responsabilização que é tida 

por meio da indução dos beneficiários serem inseridos nas maiores agendas nacionais 

(Saúde e Educação) ao mesmo tempo em que pretende impulsionar os municípios e 

estados a qualificar e expandir sua rede de assistência. A funcionalidade e 

operacionalização das condicionalidades é intensamente debatida pela literatura 

(ZIMMERMANN, 2006; SOARES; SATYRO, 2009; MONNERAT et al. 2007; 

RAMOS; CUERVO, 2012 e TREVISANI, 2012). Segundo Soares e Satyro (2009), na 

                                                 
28

Trevisani (2012) indica que o desenho do PBF  é considerado uma inovação principalmente pelo fato de 

haver por meio das condicionalidades  uma “discriminação positiva”, visando equidade na garantia de 

direitos universais básicos. A autora ainda menciona que existem questionamentos se as 

condicionalidades garantem uma equidade no acesso ou se violam direitos de cidadania, uma vez que é 

garantido na Constituição o direito universal a educação, saúde e assistência social. 
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literatura, alguns consideram este aspecto como uma diferença fundamental para 

promover a emancipação dos seus beneficiários e para outros um pequeno detalhe 

operacional. As atuais condicionalidades são desenhos herdados das antigas 

contrapartidas do Bolsa Escola e do Bolsa Alimentação que passaram a ser 

respectivamente as participações  dos beneficiários na educação e da saúde do PBF.  

 A respeito das condicionalidades da saúde: tratam do cumprimento por parte dos 

beneficiários (usuários) e de gestores (implementadores) do calendário vacinal e 

acompanhamento do crescimento de desenvolvimento de menores de 7 anos, o 

seguimento do calendário de consultas de pré-natal de gestante e da assistência pós-

parto, bem como a realização da vigilância nutricional e de atividades de educação 

alimentar e nutricional. O desenho da condicionalidade da saúde do PBF foi mantido da 

contrapartida do Bolsa Alimentação. 

 Já as condicionalidades da Educação consistem em: matricular indivíduos em 

idade escolar, ou seja, de 6 a 17 anos e garantir uma frequência escolar mínima da carga 

horária mensal do ano letivo de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 

75% para jovens de 16 a 17 anos informando sempre à escola em casos de 

impossibilidade do comparecimento do aluno à aula e apresentando a devida 

justificativa. Tal exigência é, em parte, a mesma exigida pelo extinto Bolsa Escola. 

 Ambas as condicionalidades (saúde e educação) são obrigatórias para 

participação no Programa e diante do seu descumprimento as famílias são advertidas e, 

em última instância, desligadas. Esse é o principal elemento de diferenciação do PBF 

das demais políticas de proteção social. As condicionalidades constituem um dever dos 

que recebem o beneficio (regulamentado pela Portaria GM n 321/08). Caso não sejam 

cumpridos tais requisitos o benefício é suspenso, podendo em última estância ser até 

cancelado. Esse fato só decorre após uma progressão de cinco advertências e suspensões 

temporárias com direito  retroativo do beneficio. Nota-se, portanto uma abordagem mais 

educativa do que de punição. 

 O acompanhamento das condicionalidades ao mesmo tempo em que ocorre nos 

três níveis de governo (federal, estadual e municipal) ocorre também nos setores da 

educação, saúde e assistência social. Atualmente a lesgilação do programa fortalece que 

os governos locais têm responsabilidades na oferta adequada de serviços para que as 

famílias  beneficiárias cumpram suas obrigações. 
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 A nível federal, os ministérios da Educação e Saúde consolidam informações do 

acompanhamento das famílias. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome é quem emite a comunicação quando as familias estão em situação de 

descumprimento. 

Desde 2006 o governo brasileiro tem sido mais rigoroso na penalização daqueles 

que descumprem as contrapartidas. O descumprimento das condicionalidades se 

expressa nas situações de frequência inferior a 85% das crianças em idade escolar sem 

justificativa por 2 meses para a contrapartida da educação. Para a contrapartida da saúde 

não existe padronização do número mínimo de vezes que a família possa se ausentar do 

acompanhamento feito a cada seis meses. Fica a cargo do município essa definição.  

 Ramos e Cuervo (2012) exemplificam como seria feita a penalização do 

descumprimento das condicionalidades: em primeiro lugar são enviados tanto uma carta 

como um aviso na tela do terminal bancário na ocasião da retirada do beneficio; em 

segundo lugar, caso persista o descumprimento será enviada uma nova carta em dois 

meses, outro aviso é postado e o beneficio é bloqueado temporariamente. Quando a 

família tenta sacar o beneficio, uma mensagem informa que, devido ao descumprimento  

da condicionalidade, não poderá sacar o beneficio, porém o beneficio pode ser recebido  

retroativamente na normalização da conduta; na terceira tentativa o beneficio é suspenso 

por um mês e a família não poderá receber retroativo.  

 Soares e Satyro (2009) colocam dois extremos de condutas com relação às 

condicionalidades: um primeiro, sendo mais rígido para que se estabeleça como um 

programa de incentivo ao capital humano das famílias mais pobres, deve ser ter maior 

empenho no acompanhamento das condicionalidades e até a criação novas 

contrapartidas. E um segundo, onde o programa seja reconhecido como uma proteção 

social, as contrapartidas não devem ser excessivas, pois as famílias mais vulneráveis 

socialmente teriam dificuldade em conseguir cumpri-las.  

 Para os autores, o governo brasileiro manteve distância das duas condutas 

extremas. Procurou ser mais rigoroso no cumprimento das contrapartidas, porém poucas 

famílias foram desligadas do programa por descumprimento.  

 A rede bancária é utilizada pelo programa por meio dos bancos, agências e 

lotéricas da Caixa Economica Federal, as condicionalidades também são monitoradas de 

modo descentralizado pelos municipios. Desta maneira o programa ganha capilaridade. 

A Portaria 321 de 29 de setembro de 2008 do MDS regulamenta a gestão das 
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condicionalidades do PBF, que consiste nas seguintes atividades e procedimentos 

descritos no Quadro 15.  

 

Quadro 15.  Procedimentos e atividades que compreendem a gestão das condicionalidades do PBF.  

 

GESTÃO DAS CONDICIONALIDADES DO PBF 
I - Coleta de informações, pelo município e/ou pelo estado, no que couber, e registro periódico nos 

sistemas disponibilizados pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, da 

Educação - MEC e da Saúde – MS 

II - Aplicação dos efeitos previstos na legislação e na presente Portaria, decorrentes do descumprimento 

de condicionalidades; 

III - Sistematização de informações sobre famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família - PBF em 

situação de descumprimento de condicionalidades para subsidiar o acompanhamento por outras políticas 

públicas, de forma a reduzir as vulnerabilidades de tais famílias. 

 

Fonte: Elaborado a partir da Portaria 321 de 29 de setembro de 2008 do MDS.  

 

Dias (2008) indica que os municípios ao se inserirem no Programa passaram a 

utilizar a estrutura já existente para acompanhamento das condicionalidades. Se a 

perspectiva era o aumento da inserção de famílias nos serviços é pouco coerente que a 

estrutura não tenha recebido uma ampliação ou investimento específico para tal.  A 

capacidade organizativa dos municipios passa portanto ser uma variável fundamental na 

inserção das famílias beneficiárias nos serviços de educação e saúde.  

O cumprimento das condicionalidades possui como limitante a baixa 

escolaridade somada à comunicação pulverizada e pouco consistente dos agentes 

implementadores (assistência, saúde e educação). Além disso, os beneficiários não 

conseguem dissociar as comunicações e concebem o cumprimento de condicionalidades 

como cadastro ou recadastramento, sendo possível a inferência que a condicionalidade é 

uma obrigação para inserção no Programa, não um meio de  inserir-se  nos serviços.  

 Monnerat et al. (2007) ainda acrescentam que a controvérsia aparece, por um 

lado, no entendimento de que as condicionalidades pressionam a demanda sobre as 

asssitências fundamentais em educação e saúde, o que, de certa forma, pode representar 

uma oportunidade interessante para ampliar o acesso de uma parcela vunerável 

socialmente da população a diretios sociais básicos, por outro lado, tem se evidências da 

capacidade pouco efetiva de que os sistemas onde o programa ocorre (SUS, SUAS e 

Sistema Educacional) tenham de receber esta demanda antes surpimida, esta realidade 

se aplica tanto a condicionalidade da saúde como da educação.  
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3.3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO PBF: ÍNDICE DE GESTÃO 

DESCENTRALIZADA (IGD) 

 

 Uma política pública de grande alcance (13,8 milhões de famílias em todo 

território nacional
29

) necessita de mecanismos de avaliação
30

 descentralizados e que 

sejam efetivos para mensurar o alcance dos objetivos esperados do programa. Nesta 

seção,  a discussão será  sobre a avaliação interna do PBF que é realizada por meio do 

Índice de Gestão Descentralizada em suas variações municipal (IGD-M) e estadual 

(IGD-E). 

 A atual forma de avaliação e monitoramento do PBF se dá pelo Índice de Gestão 

Descentralizada (IGD), instituído pela Portaria GM/MDS n. 148/2006, que permite a 

mensuração da qualidade da gestão municipal por meio do respectivo desempenho no 

cadastramento e acompanhamento das condicionalidades. Em outras palavras o IGD 

serve tanto para medir a implementação das ações básicas do Programa, como para 

incentivá-los a obter cada vez mais recursos financeiros para apoio à gestão.  

A transferência dos recursos aos municípios é feita desde que sejam alcançados 

os padrões mínimos de gestão desse indicador, caracterizando-se como uma avaliação 

de processo ou eficácia que intenciona avaliar de forma integrada a eficácia do arranjo 

de ações realizadas pelo Programa em Estados e Municípios. O IGD (nas suas variações 

de IGD-M para Municípios e IGD -E para Estados) visa o estimulo à bons 

procedimentos no programa, pois se trata de um indicador de desempenho transparente  

dos procedimentos fundamentais do programa (Cadastro, Atualização de Cadastro e as 

Condicionalidades da Educação e da Saúde). Variando entre 0 e 1, resulta em um 

recurso que é proporcional ao número de famílias participantes do programa naquela 

localidade (MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À 

FOME, 2012).  

  A seguir serão detalhados como são obtidos os indicadores IGD-M e IGD-E. 

 

 

                                                 
29

 Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2013) 
30

Segundo Costa e Castanhar (2003) a avaliação sistemática de políticas públicas deve ser um mecanismo 

contínuo pois se trata de um instrumento fundamental para alcançar melhores resultados e proporcionar 

uma melhor utilização e controle dos recursos aplicados, contribuindo para um processo de tomada de 

decisão melhor fundamentado e resultando em uma gestão pública mais eficaz. 
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3.3.1 Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) 

 

 O IGD-M atualmente é calculado por meio de uma fórmula que envolve quatro 

fatores. Além do fator de operação (Fator I), para o qual serão feitas maiores 

considerações adiante, existem outros três fatores (II, III, IV) que funcionam como 

condicionadores do repasse de recursos. Estes são:  

 

 Fator II de Adesão ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

 Fator III de Informação da apresentação da comprovação de gastos dos recursos 

do IGD 

 Fator IV de informação da aprovação total da comprovação de gastos dos 

recursos do IGD pelo Conselho Municipal de Assistência Social 

 

Esses outros três fatores representam 0 ou 1 na fórmula abaixo e indicam se o 

município aderiu ao SUAS, fez comprovação do gasto do recurso do IGD e se a 

informação  aprovação foi realizada.  

 

IGD-M = Fator 1 x Fator 2 x Fator 3 x Fator 4 

 

Valor a ser transferido = (IGD-M x R$3,50 x por cadastro válido atualizado
31

) + 

incentivos 

 

O principal componente do IGD  é o Fator de Operação (ou Fator 1).Trata-se da 

representação unificada de variáveis-síntese dos processos restritos à gestão municipal 

do programa, sendo este formado por quatro subindicadores que explicitam funções 

básicas do programa: Cobertura do cadastro único, Atualização do cadastro único, 

Condicionalidade da Educação e Condicionalidade da Saúde  (MINISTÉRIO DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2012). Até 2009, antes do 

acréscimo dos outros fatores, o Fator de Operação era denominado como o próprio IGD.  

                                                 
31

 Considera-se Cadastro válido atualizado aquele que atende integralmente os seguintes requisitos: a) ter 

todos os campos obrigatórios do Formulário Principal de Cadastramento preenchidos integralmente para 

todos os componentes da família; e b) apresentar, no que se refere ao Responsável pela Unidade Familiar 

- RF, o registro do Cadastro de Pessoa Física - CPF e/ou título eleitoral, com exceção de famílias 

indígenas e quilombolas, cujo RF poderá apresentar qualquer outro documento de identidade previsto no 

Formulário de Cadastramento (MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À 

FOME, 2012). 
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 A cobertura do cadastro único trata do número de inscritos no cadastro do 

Programa que possuem perfil de renda per capita em situação de pobreza e pobreza 

extrema no município considerando os dados do censo mais atual do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística  (IBGE). O percentual de alcance desse cadastro do total das 

famílias nessa condição nos municípios representa um dos subindicadores do IGD total. 

No índice esse processo é representado pela Taxa de Cobertura Qualificada de 

Cadastros (TCQC) calculada conforme abaixo: 

 

 

 A atualização de cadastro é um procedimento que verifica se os beneficiários 

ainda se encontram na condição de vunerabilidade de renda que os possibilitou entrar no 

programa. Os agentes municipais, segundo a legislação do programa, a cada dois anos 

devem visitar as famílias. O cruzamento de bancos de dados também são usados como 

mencionando anteriomente. No Fator de Operação esse processo é representado pela 

Taxa de Atualização Cadastral (TAC) calculada pela divisão: 

 

 

 O cumprimento dos objetivos das condicionalidades e a gestão de cadastros são 

o principal foco de avaliação do PBF. As condicionalidades da educação objetivam que 

todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar devidamente 

matriculadas e com  frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária. Já os 

estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%. A Taxa de 

Acompanhamento da Frequência Escolar (TAFE) compõe o Fator I e é calculada por 

meio da seguinte divisão: 
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As condicionalidades da saúde têm por objetivo acompanhar as famílias, 

semestralmente, nos estabelecimentos de saúde, quanto à imunização das crianças, 

acompanhamento pré-natal das gestantes, assim como deve ser realizada antropometria 

(mensuração de peso e altura/comprimento) para monitoramento do estado nutricional 

destes indivíduos, verificando em que dimensão a insegurança alimentar grave está 

sendo combatida. No Fator de Operação, esse acompanhamento é representado pela 

Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde (TAAS) calculada por meio: 

 

 Compondo 50% do Fator de Operação do IGD, o cumprimento das 

condicionalidades é visto como ponto determinante na implementação do programa. 

Apesar da composição não há nessas subtaxas do Fator de Operação nenhum aspecto de 

qualidade desses serviços.. A composição do IGD não escapa do debate em torno das 

contrapartidas. O Quadro 16 resume os principais componentes da formula do IGD-M. 

O IGD-M pode não ser repassado aos municípios com fraco desempenho nas 

taxa do Fator de Operação ou descumprimento de itens obrigatórios. Como condição 

básica para recebimento do recurso faz-se necessário atingir os valores mínimos de 0,20 

para cada uma das taxas do Fator de Operação (Fator 1) e 0,55 no Fator de Operação, ou 

seja, após o cálculo a média aritmética das taxas deve atingir valor ≥ 0,55. Além disso, 

o município estará apto a receber o recurso quando:  

 

✓ Aderir formalmente ao PBF, de acordo com a Portaria GM/MDS nº 246/2005;  

✓ aderir ao SUAS (Fator II = 1);  

✓ estiver em dia com o lançamento da comprovação de gastos no SuasWeb (Fator 

III =1);  
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✓ a aprovação total da comprovação de gastos estiver em dia pelo CMAS (Fator 

IV = 1).  

 

Quadro 16:  Principais componentes da formula do IGD-M.  

 

 COMPONENTES DA FORMULA DO IGD-M 

Formula  IGD-M = Fator I x Fator I X Fator III x Fator IV 

 

Fator de Operação 

(Fator 1) 

Corresponde à média aritmética simples da TCQC, TAC, TAFE, TAAS 

TCQC - Taxa de 

Cobertura Qualificada 

de Cadastros 

Calculada pela divisão do número de cadastros válidos de famílias com perfil 

Cadastro Único, no município, pela quantidade de famílias estimadas como 

público alvo do Cadastro Único no Município. 

TAC - Taxa de 

Atualização Cadastral 

Calculada pela divisão do número de cadastros válidos de famílias com perfil 

Cadastro Único no município atualizados nos últimos dois anos, pelo número 

de cadastros válidos com perfil Cadastro Único no município 

TAFE - Taxa de 

Acompanhamento da 

Frequência Escolar 

Calculada pela divisão do número de crianças e adolescentes pertencentes às 

famílias beneficiárias do PBF no município, com informações de frequência 

escolar, pelo número total de crianças e adolescentes pertencentes a famílias 

beneficiárias do PBF no município. 

TAAS - Taxa de 

Acompanhamento da 

Agenda de Saúde 

Calculada pela divisão do número de famílias beneficiárias com perfil saúde 

no município com informações de acompanhamento de condicionalidades de 

saúde, pelo número total de famílias com perfil saúde no município 

Fator II  Fator de adesão ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Indica se o 

município aderiu ao SUAS, de acordo com a Norma Operacional Básica 

(NOB/SUAS); 

Fator III  Fator de informação da apresentação da comprovação de gastos dos recursos 

do IGD-M. Indica se o gestor do FMAS lançou no sistema informatizado do 

MDS (SuasWeb) a comprovação de gastos ao Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

Fator IV  Fator de informação da aprovação total da comprovação de gastos dos 

recursos do IGD-M pelo CMAS. Indica se o referido Conselho registrou no 

SuasWeb a aprovação integral das contas apresentadas pelo gestor do FMAS. 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

(2012) 

 

 Se alguma taxa do Fator I for menor que 0,20 ou o resultado final do Fator I 

estiver abaixo de 0,55 ou um dos demais fatores for igual a zero não há repasse de 

recursos. Além desses componentes foi incrementado desde 2010 incentivos aos 

municípios em atribuições complementares à gestão do PBF. O repasse do recurso  

prevê incentivos às boas práticas de gestão como incremento de 10% do valor final dos 

recursos caso os municípios comprovem cumprimentos de condutas previamente 

estabelecidas,  como detalha o Quadro 17. 
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Quadro 17. Detalhamento dos incentivos adicionais do IGD-M 

INCENTIVO DETALHAMENTO 

INCENTIVO I- 3% (três por cento) 

proporcionais ao acompanhamento 

das famílias beneficiárias em 

situação de descumprimento de 

condicionalidades que estejam em 

processo de acompanhamento 

familiar;  

Processo de acompanhamento familiar: consideram-se as famílias 

beneficiárias registradas em sistema de condicionalidades (Sicon) 

monitoradas por meio das ações sócio assistenciais realizadas no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), por 

intermédio dos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), dos Centros de Referência Especializada em Assistência 

Social (CREAS) ou das equipes de assistência social dos 

municípios; e de ações realizadas no âmbito de outras políticas 

sociais, conforme legislação específica  

INCENTIVO II - 3% (três por 

cento) quando o município atender, 

nos prazos estipulados, demandas 

da Senarc referentes à apuração de 

eventuais irregularidades na 

execução local do PBF;  

Apuração de eventuais irregularidades: relativas aos relatórios 

dos órgãos de controle, como Tribunais de Contas, Controladoria 

Geral da União (CGU), bem como aos documentos expedidos 

pelo MDS para providências de averiguação pelos gestores 

municipais;  

INCENTIVO III - 2% (dois por 

cento) quando o município tiver 

100% (cem por cento) dos dados 

referentes à Gestão Municipal 

atualizados no Sistema de Gestão 

do PBF (SIGPBF) há menos de um 

ano;  

Dados referentes à Gestão Municipal: relativos ao prefeito e à 

prefeitura municipal; ao gestor do PBF e à sua equipe de Gestão; e 

à instância municipal de controle social responsável pelo 

acompanhamento do PBF e aos seus componentes e ao CMAS e 

seus componentes.  

INCENTIVO IV - 2% (dois por 

cento) quando o município 

apresentar pelo menos 96% 

(noventa e seis por cento) de 

cartões do PBF entregues na data 

de apuração do IGD-M 

Cartões entregues: considera-se o número de cartões emitidos até 

60 (sessenta) dias antes da data de apuração do IGD-M e o 

número de cartões cancelados. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (2012) 

 

 

Em síntese, o IGD-M é uma forma do MDS de incentivar os municipios para 

maior qualidade das suas ações e um critério de desempenho para repasse de auxílio 

financeiro de apoio à gestão. Desde sua criação o IGD-M passou por uma série de 

ajustes incrementais
32

. Sua atual formatação é descrita na Figura 17. 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 IGD-M é regulamentado pela Portaria MDS/GM nº 148, de 27 de abril de 2006 (alterada pelas 

Portarias MDS/GM nº 754, de 20 de outubro de 2010 e nº 319, de 29 de novembro de 2011).  
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Figura 17. Síntese dos cálculos para obtenção do Índice de Gestão Descentralizada utilizado no  

monitoramento do Programa Bolsa Família nas esferas municipais. 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2012) 

 

O recurso do IGD tem como atividades prioritárias para o uso: monitoramento 

das famílias mais vuneráveis socialmente, busca ativa de novas famílias, estruturação 

dos programas complementares, acompanhamento e fiscalização do PBF entre outras. 

A evolução do IGD permite evidenciar que houveram elementos que se 

mantiveram (Fator de operação), outros que foram acrescidos (Fator II , III, IV e 

incentivos) e elementos  excluídos por apresentarem limitações de consistência ou 

aplicabilidade prática como o Índice de Desenvolvimento da Família (IDF)
33

 que se 

encontra inativo na atualidade. 

Até 2010 os recursos eram repassados apenas na esfera municipal. Após a 

consolidação da Portaria 256/2010, o MDS estabeleceu critérios e procedimentos para 

transferência de recursos financeiros também aos Estados por meio do IGD-E. O 

objetivo é dotá-los de condições materiais adequadas para as atividades de apoio à 

gestão do PBF dos municípios inscritos no seu território. 

 

 

 

                                                 
33

 O IDF foi um indicador adotado pelo PBF por poucos meses, que pretendia, além do desempenho da 

implementação do programa, mensurar variáveis de impacto sócio-econômico.  
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3.3.2 Índice de Gestão Descentralizada Estadual (IGD-E) 

 

Em 2008, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

criou o Índice de Gestão Descentralizada Estadual (IGD-E) como forma de envolver os 

Estados no gerenciamento do PBF. Concebido como uma estratégia de apoio à gestão 

descentralizada do Programa Bolsa Família (PBF), o IGD-E, tal como o IGD-M, é um 

indicador que mede o desempenho da gestão do Programa, considerando principalmente 

a qualidade do Cadastro Único (validade e atualização dos cadastros) e do 

acompanhamento das condicionalidades de saúde e de educação nos estados. 

Compreende-se que o desempenho do IGD-E deve-se em parte às capacidades estatais 

dos governos locais na implementação do programa. 

O IGD-E trata da institucionalização da participação dos Estados no PBF que se 

dava apenas de forma pouco efetiva até antes de sua criação, subutilizando uma 

estrutura para a descentralização do programa que é a gestão estadual. Desde 2004, pelo 

Decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 2004, é prevista a participação desse ente 

federativo no programa, porém não havia recursos específicos para essa gestão,  

existindo apenas como uma atribuição inerente das Secretarias de Assistência Social 

que priorizam ações de gerenciamento local.  

O cálculo do IGD-E assemelha se ao cálculo do IGD-M. Tal qual a versão do 

indicador para os municípios, o IGD-E é resultante de uma multiplicação de fatores (no 

IGD-M são 4 e no IGD-E são 5), sendo  o principal o Fator I. As principais informações 

dá formula do IGD-E são descritas a seguir. 

 

IGD-E = Fator 1 x Fator 2 x Fator 3 x Fator 4 x Fator 5 

Recurso a ser transferido = IGD-E x 80% do teto mensal + incentivos 

 

O Fator I, também denominado Fator de Operação, segue a mesma lógica do 

IGD-M. Trata-se da média aritmética das taxas dos quatro processos básicos do 

programa. A principal diferença consiste em considerar como universo o montante dos 

municípios, de um Estado. As taxas são a TCQC - Taxa de Cobertura Qualificada de 

Cadastros, TAC - Taxa de Atualização Cadastral, TAFE - Taxa de Acompanhamento da 

Frequência Escolar, TAAS - Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde. Os 

demais fatores, assim como no IGD-M, também representam uma variável binária (0 
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para não cumpriu e 1 para cumpriu), mas possuem significados diferentes do IGD-M 

conforme mostra o Quadro 18.  

 

Quadro 18.  Principais componentes da formula do IGD-E.  

COMPONETES DA FORMULA  DO IGD-E 

Formula: IGDE = Fator 1 x Fator 2 x Fator 3 x Fator 4 x Fator 5 

FATOR DESCRIÇÃO 

Fator I  Fator de Operação. Resulta da média aritmética da TCQC, TAC, TAFE e TAAS. 

Fator II  
Fator de adesão ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Expressa se o estado 

aderiu ao SUAS, de acordo com a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS); 

Fator III  

Fator de existência de Comissão Intersetorial do PBF. Presença de uma comissão que 

devem estar representadas, pelo menos, as seguintes áreas do Governo Estadual: a) 

Assistência Social; b) Educação; c) Saúde; d) Planejamento; e e) Trabalho; 

Fator IV  

Fator de informação da apresentação da comprovação de gastos dos recursos do IGD-E. 

Indica se o gestor do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) lançou em sistema 

informatizado disponibilizado pelo MDS (SUASWeb) a mencionada comprovação de 

gastos para apreciação e manifestação do Conselho Estadual de Assistência Social 

(CEAS); 

Fator V  

Fator de informação da aprovação total da comprovação de gastos dos recursos do IGD-E 

pelo CEAS. Indica se esse colegiado registrou no SUASWeb a aprovação integral das 

contas apresentadas pelo gestor do FEAS. 

 

Fonte: Elaborado dos autores a partir de Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

(2012b) 

 

O Fator II (Fator de Adesão ao SUAS) é similar ao Fator I do IGDM, apenas  

aplicado ao Estado ao invés do município. O Fator III é de fato uma inovação pois 

pretender incentivar os estados a terem uma Comissão Intersetorial envolvendo as 

diversas áreas atuantes do programa. Os Fatores IV e V dizem respeito à comprovação 

de gastos dos recursos do IGD-E e aprovação de gastos dos recursos, respectivamente, 

também presentes no IGD-M. 

Dessa maneira apenas recebem o IGD-E os Estados que segundo a Portaria 

GM/MDS n° 256/2010 (atualizada pelas Portarias GM/MDS nºs 754/2010 e 319/2011): 

 Aderirem formalmente ao PBF;  

 designarem formalmente coordenador estadual responsável pela gestão do PBF 

no estado;  

 atinjam o valor mínimo de 0,6 (seis décimos) no cálculo do Fator de Operação 

(Fator I ≥ 0,6);  

 tenham aderido ao SUAS (Fator II = 1);  

 tenham composto a Coordenação Intersetorial do PBF com, pelo menos, os 

representantes das áreas do Governo Estadual de Assistência Social, Educação, 

Saúde, Planejamento e Trabalho (Fator III = 1);  
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 estejam em dia com o lançamento da comprovação de gastos no SUASWeb 

(Fator IV =1); e  

 estejam em dia com a aprovação total da comprovação de gastos (Fator V = 1);  

 

 Diferente do IGD-M que os incentivos estão além do valor do teto previsto, os 

incentivos do IGD-E estão dentro do teto representando 20%. Ou seja, os Estados 

chegando ao seu desempenho máximo e cumprindo todas as condições anteriormente 

citadas recebem 80% do teto.  

A maior inovação do IGD-E em relação à versão para os municípios é o 

estabelecimento de metas numéricas mensais de sucesso para incrementar o recurso 

recebido,  indicando  uma pretensão  de  aferição da eficiência da gestão. O IGD-M 

apenas condiciona valores mínimos das taxas para repasse dos recursos e seus 

incentivos financeiros são relacionados aos  procedimentos de gestão complementares 

do programa. As metas que se expressam em incentivos financeiros são descritas no 

Quadro 19. 

 

Quadro 19. Detalhamento dos incentivos adicionais do IGD-E 

 
INCENTIVO DETALHAMENTO 

INCENTIVO I- 5% (cinco 

por cento) do teto mensal de 

apoio financeiro ao estado 

Quando todos os seus municípios apresentarem, em seus respectivos 

IGD-M, no mesmo mês de competência do IGD-E, as TCQC - Taxas 

de Cobertura Qualificada de Cadastros igual ou superior a 0,8 (oito 

décimos); 

INCENTIVO II - 5% (cinco 

por cento) do teto mensal de 

apoio financeiro ao estado 

Quando todos os seus municípios apresentarem, em seus respectivos 

IGD-M, no mesmo mês de competência do IGD-E, as TAC - Taxas de 

Atualização Cadastral igual ou superior a 0,8 (oito décimos); 

INCENTIVO III -  5% (cinco 

por cento) do teto mensal de 

apoio financeiro ao estado 

Quando todos os seus municípios apresentarem, em seus respectivos 

IGD-M, no mesmo mês de competência do IGD-E, as TAFE - Taxas de 

Acompanhamento da Frequência Escolar igual ou superior a 0,75 

(setenta e cinco décimos); 

INCENTIVO IV - 5% (cinco 

por cento) do teto mensal de 

apoio financeiro ao estado 

Quando todos os seus municípios apresentarem, em seus respectivos 

IGD-M, no mesmo mês de competência do IGD-E, as TAAS - Taxas de 

Acompanhamento da Agenda de Saúde igual ou superior a 0,6 (seis 

décimos 

 

Fonte: Elaborado dos autores a partir de Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

(2012b) 

 

A atual formatação do calculo do repasse do recurso do IGD-E é descrito na Figura 

18. Notam-se semelhanças quanto ao IGD-M. As  principais diferenças concentram-se: 

1) na presença do Fator III que indica a formação da Comissão Intersetorial, 2) os 

incentivos que estão dentro do teto de cada Estado não são percentuais extras como no 
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IGD-M, 3) e o condicionamento dos incentivos à metas de desempenho das taxas do 

fator de operação.  

 

Figura 18. Síntese dos cálculos para obtenção do Índice de Gestão Descentralizada utilizado no  

monitoramento do Programa Bolsa Família na esfera estadual. 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir de Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2012) 

 

 Os recursos são repassados aos Estados diretamente do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS) para o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS). Os 

Estados possuem autonomia para escolher em quais ações do PBF os recursos devem 

ser aplicados. Essas ações estão diretamente relacionadas às atividades de apoio 

logístico, técnico-operacional e financeiro às gestões municipais nas suas funções de 

acompanhamento das condicionalidades, administração de benefícios, acompanhamento 

de famílias beneficiárias, cadastro e atualização de dados do Cadastro Único, 

articulação de ações complementares, fiscalização do PBF e o Cadastro Único; e 

fortalecimento do Controle Social do PBF, apoiando a atuação das Instituição de 

Controle Social (ICS), conforme estabelece a Portaria MDS/GM nº 754, de 20 de 

outubro de 2010. 

De forma intersetorial o Coordenador Estadual em conjunto com à Comissão 

Intersetorial do PBF e do Cadastro Único no Estado devem eleger as prioridades de 
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acordo com as ações descritas pela Portaria MDS/GM nº 256/2010
34

, onde e como 

utilizar os valores. Quanto à sua utilização entre as áreas envolvidas, os recursos 

deverão ser canalizados para a qualificação da gestão do PBF e do Cadastro Único 

como um todo, não havendo partilhas dos recursos entre as áreas envolvidas. Ou seja, 

não há definição prévia do MDS sobre o percentual de recursos do IGD-E a serem 

alocados em atividades das áreas de Assistência Social, Educação ou Saúde ou em 

outras áreas
35

.  

As finalidades da Coordenação Estadual das atividades do PBF e do Cadastro 

Único estão previstas no art. 13, do Decreto nº 5.209/2004 e art. 3º da Portaria 

GM/MDS nº 256/2010, alterada pela Portaria GM/MDS nº 319/2011. O gestor dessa 

coordenação responde sobre  a articulação necessária para o bom andamento das ações 

intergovernamentais e é referência para o MDS sobre os temas relacionados à gestão 

descentralizada do PBF e do Cadastro Único no âmbito estadual. Para desenvolver esse 

papel, ele deve ser designado formalmente pelo governador do Estado, nos termos das 

Portarias GM/MDS nº 360/2005 e nº 256/2010.  Suas atividades são norteadas pelo 

pelos seguintes itens (MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE À FOME, 2012) descritos na Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Vale lembrar que a Portaria MDS/GM nº 76/2008 regulamentava o repasse apenas para o ano de 2008. 

Isso significa que em 2009 não houve repasse do MDS para os Estados a título do IGD-E em virtude da 

falta de amparo legal. Em março de 2010, com a publicação da Portaria MDS/GM nº 256, os repasses 

foram reativados.  Excepcionalmente para o exercício de 2010, o teto mensal dos estados foi calculado à 

razão de 1/10 do teto anual, pois a Portaria MDS/GM nº 256/2010 entrou em vigor em março, impedindo 

a transferência de recursos para os meses de janeiro e fevereiro.    
35

 Segundo o Decreto 7.332/2010, o Estado deverá destinar pelo menos 3% (três por cento) dos recursos 

recebidos pelo IGD-E ao colegiado que executa o controle social do PBF e do Cadastro Único (CEAS ou 

ICS Estadual do PBF). Para evitar formas de favorecimento pessoal dos envolvidos segundo a Portaria nº 

256/2010 é  expressamente proibido utilizar os recursos repassados pelo MDS para pagamento de pessoal 

efetivo e de gratificações de qualquer natureza. Ainda sobre os recursos do IGD os mesmos não devem 

ser empregados, especificamente, na estruturação dos Centros de Referências da Assistência Social 

(CRAS), nem de outros departamentos, divisões ou setores, mesmo que sejam integrantes de secretarias 

participantes da Comissão Intersetorial do PBF. Para isso, há recursos específicos de cada área.   
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Figura 19. Atribuições do coordenador estadual no programa Bolsa Família Portaria GM/MDS nº 256. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2012) 

 

Cabe também ao Coordenador Estadual o planejamento, de maneira articulada e 

integrada, levando em consideração as demandas da gestão do Programa no que se 

refere às áreas de Assistência Social, Educação e Saúde (Portaria GM/MDS nº 256, art. 

1º, parágrafo 2º). Além disso, ele deve disponibilizar este planejamento ao CEAS. 

(idem, parágrafo 4º, incluído pela Portaria GM/MDS nº 319/2011).  

De forma geral, a respeito do IGD-M e IGD-E, Chiechelski (2007) evidencia 

que os processo de monitoramento e avaliação internos são executados por subsistemas 

desenvolvidos para favorecer um adequado acompanhamento e supervisão. É por meio 

deles que as fragilidades são identificadas e são feitas as necessárias correções e 

alterações no escopo do programa.  

Análises com o IGD podem possibilitar informações sobre a eficiência do 

Programa, pois se trata de um índice de rendimento. Por meio dele o desempenho dos 

municípios e dos estados pelo IGD-E são mostrados. A análise da estrutura do PBF em 

seus principais processos mostra como o programa é complexo, dependente da rede de 

serviços em que opera e envolve uma infinidade de atores o que o torna de uma 

coordenação mais complexa. Os processos básicos ainda parecem um desafio dada a 

capacidade da rede de serviços de assistência social, educação e saúde.  
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3.4 A COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO PBF 

 

 A implementação do PBF é dependente de um processo de coordenação 

institucional em duas direções: vertical (coordenação intergovernamental), articulando o 

Governo Federal e seus Ministérios a Estados e Municípios e na direção horizontal 

(coordenação setorial), pois se concebe como multidisciplinar, estabelecendo relações 

entre ministérios e secretárias das agendas de assistência social, saúde e educação em 

diferentes níveis governamentais.  

 A coordenação intergovernamental é uma expectativa do federalismo brasileiro, 

sendo necessária à realização de interação sob vários níveis de governo para 

implementação do PBF. Após sua criação em 2003 o governo federal descentralizou a 

gestão do Programa para municípios recaindo sobre os mesmos as  ações de execução, 

como a de cadastramento das famílias, acompanhamento das condicionalidades, 

desenvolvimento de programas complementares (as ditas “portas de saídas”) e para a 

gestão federal cabia o planejamento da política por meio de seus ministérios, a 

centralização das informações para planejamento estratégico da política e a 

transferência do recurso que ocorre pela alta capilaridade da Caixa Econômica Federal. 

 A princípio estabeleceu se uma relação direta apenas entre federação e 

municípios com a instância dos Estados constituindo apenas um ponto agregativo de 

municípios, mas  sem atribuições gerenciais específicas. Os Estados só passaram  a ser 

considerados parte significativa do processo gerencial com a criação do Índice de 

Gestão Descentralizada Estadual, o IGD-E em 2008 (enquanto o IGD-M foi 

estabelecido em 2006). Com esta medida os Estados passaram a receber o recurso do 

IGD-E diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo 

Estadual de Assistência Social (FEAS). Os Estados, assim como os municípios, 

possuem autonomia na utilização do recurso, escolhendo as atividades que 

desenvolverão de apoio às gestões municipais. Esses processos de descentralização 

administrativa do Programa foram fundamentais para que ele alcançasse todo o país. 

 A coordenação setorial ou horizontal surge da necessidade que o PBF tem de 

desenvolver simultaneamente ações nas redes de assistência social, saúde e educação. O 
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desafio de integração de ações nos três níveis de governo
36

 das maiores e mais 

complexas agendas sociais do país parece ser ao mesmo tempo o ponto de superação do 

Programa enquanto ação simplista e a maior dificuldade atual da implementação do 

PBF.   

 A coordenação setorial ou intersetorialidade, segundo Coelho (2009), resulta da 

integração de recursos e ações em torno da solução de problemas sociais, sendo um 

alternativa de combate a fragmentação decorrente dos serviços do programa ocorrerem 

de modo fragmentado. A intersetorialidade pressupõe intensa comunicação no 

desenvolvimento de ações sinérgicas, incapazes de serem tidas em isolado, construindo 

uma rede de interação e cooperação social.  

 Portanto, considera–se que a coordenação institucional, que se expressa nos 

arranjos interinstitucionais (tanto intergovernamental, como intersetorial) é o fator 

crítico na implementação do PBF, uma vez que diferentes esferas de governo são 

permeadas por interesses distintos, investindo maior parte de seus custos políticos e 

financeiros e conservando vantagens para si. Para Coelho (2009), em ambos os casos 

devem se ter capacidade de negociação, enfrentado conflitos oriundos das ações 

individualizadas levando em conta as particularidades dos envolvidos e que ações sejam 

executadas. 

 Segundo Coelho (2009), a tendência de descentralização das ações é reconhecida 

como necessária em uma política social e para tanto é imperativo a criação de 

competências e encargos das partes envolvidas, repasses financeiros e descentralização 

fiscal, a necessidade de um sistema de informação que integre a comunicação entre as 

partes, capacitação administrativa em todos os níveis e o desenvolvimento de um 

sistema de avaliação.  

 A criação de competências  e encargos para as esferas do governo e os setores de 

atuação do programa  tenta trazer uma clareza para a divisão de tarefas, a atribuições de 

papéis na execução da política e a evidenciação de suas obrigações. Essa divisão 

                                                 
36

No PBF existe uma necessidade de articulação em nível federal entre os ministérios para o 

planejamento, monitoramento e avaliação do Programa e nos estados e municípios se faz necessária uma 

articulação entre diferentes secretarias. Os processos de cadastros, atualização de cadastro e 

acompanhamento familiar são de responsabilidade das Secretárias de Assistência Social e o 

monitoramento das condicionalidades pelas Secretarias de Educação e Saúde. Em  nível federal as ações 

são coordenadas pelo MDS com articulação com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. 

Como forma de incentivar a articulação entre os setores é responsabilidade dos Estados através da 

Portaria GMQMDS nº256/2010 a formação de uma Comissão Intersetorial com representantes das áreas 

de assistência social, educação, saúde e planejamento e trabalho. 
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pressupõe que ações sejam complementares e distintas havendo uma delimitação das 

atribuições de cada uma das partes envolvidas bem como a clarificação dos objetivos do 

Programa entre os entes envolvidos.  

 A fim de aprofundar a discussão sobre coordenação intergovernamental e  

coordenação intersetorial no programa, vitais para implementação do PBF, ambas serão 

detalhadas a seguir. 

 

3.4.1 Contexto Federativo e sua implicação na Coordenação Institucional na 

Implementação do PBF 

 

Pierson (1995) indica que o federalismo influencia diretamente o 

desenvolvimento de políticas sociais, porém a forma como isso se estabelece depende 

do modelo federativo adotado e do contexto político. Para Licio (2004) o modelo 

federativo influenciou diretamente o desenvolvimento dos programas de transferência 

de renda no Brasil e determina seu desempenho. Segundo Licio (2011) o PBF passou 

por uma crise de legitimidade em seu primeiro ano de implementação devido a 

problemas de focalização e baixa qualidade dos procedimentos realizados pelos 

governos locais o que colocou em xeque o modelo federativo centralizado adotado até 

então, ao evidenciar uma baixa capacidade de organização intergovernamental. O 

momento de expansão do Programa, novamente desperta reflexões sobre a gestão 

adotada para sua implementação.  

Segundo Bichir (2011) o PBF foi formulado considerando uma realidade já 

existente, pois foi oriundo de uma unificação de programas sociais e posterior expansão 

de beneficiários. A viabilização do PBF deu se pela adesão dos municípios ao 

Programa. A adesão “semi-compulsória” foi desencadeada pela compreensão que sem a 

participação do município os usuários elegíveis do Programa naquela localidade não 

poderiam usufruir do beneficio. A suposição voluntária de adesão ao Programa parece 

pouco aplicável. Arretche (2003) afirma que o fato dos governos subnacionais terem 

aderido não implica em nenhuma garantia intrínseca que os tornem responsáveis e 

comprometidos com as necessidades dos cidadãos e determinados  administrar a ações 

do Programa com eficácia e eficiência.  

A autoridade do governo federal ao induzir os governos subnacionais a 

priorizarem ações de seu interesse é limitada uma vez que estes últimos possuem 
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autonomia fiscal e política (ARRETCHE, 2004). Magalhães e Bodstein (2009) 

classificam o planejamento top down como nocivo à construção de redes sociais e 

técnicas que são necessárias a amplas coalizões de interesse. Foi nesse tipo de 

planejamento que o PBF foi criado e vem sendo desenvolvido. Bichir (2011) aponta que 

dado o federalismo centralizado vigente no Brasil já era esperado a coordenação federal 

conduzir as normatizações do programa, com destaque para rigidez das regras e 

cadastramento dos benefícios e para os mecanismos de repasse de recursos federais, 

sendo deixados cada vez menos espaços para decisões locais.  

A dimensão da transferência de renda, incluindo o cadastramento e os 

benefícios, é a que menos possibilita espaço para negociação, consequentemente 

avaliada como a dimensão de decisões mais centralizadas. Embora vá de encontro com 

a perspectiva descentralizada pretendida pelo Programa, trouxe resultados positivos 

como a viabilização da nacionalização do programa (LICIO, MESQUITTA, 

CURRANELO, 2011). Licio (2013) aponta que a escolha de transferência de benefícios 

diretamente para os beneficiários diminuiu a intermediação dos governos subnacionais 

nessa atividade. A CEF viabilizou de forma estratégica a logística de benefícios, desde a 

emissão, entrega de cartões magnéticos passando pela manutenção da rede de 

pagamentos e dos sistemas de gestão de benefícios operados pelos gestores do 

programa. 

Magalhães e Bodstein (2009) mencionam que embora tenha sido prevista no 

PBF a complementação do benefício destinado às famílias pelos governos estaduais e 

municipais por meio de termos de cooperação é quase nula na prática. Essa medida 

segundo Mesquita (2006) foi com a intenção de evitar competição entre os programas e 

a desmobilização os municípios na implementação do programa. Mesquita (2006) 

coloca que como contrapartida para os governos subnacionais contribuirem 

financeiramente aumentando o valor da família foi dada apenas uma vantagem política 

de apropriação parcial do programa com a inserção da logomarca aos cartões 

magnéticos de saque dos beneficiários. Tal medida tentaria diminuir a fragilização local 

que o programa possui pela forte identificação com o governo federal que decorre em 

parte pela direta comunicação do MDS com os beneficiários por meio da CEF.  

Licio, Mesquita e Curranelo (2011) enfatizam que as normatizações do PBF são 

publicadas pelo MDS sem negociações prévias com outros entres federativos. Ou seja, o 

mecanismo top down acaba fazendo com que os governos subnacionais sejam apenas 
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submetidos, não existindo negociação prévia. Bichir (2011) considera que existe 

dependência entre os possíveis resultados de um programa em fase de implementação 

como o PBF e as capacidades institucionais e os interesses políticos locais. Arretche 

(2010) indica a contradição entre a autonomia dos municípios em decidir e legislar em 

matéria de política social e a efetiva capacidade de gestão (finanças, burocracia e 

logística). A autonomia iria favorecer a democratização do processo decisório, a 

eficiência na gestão de políticas públicas, o controle social e a qualidade da informação 

acaba sendo inviabilizada pela estrutura dos municípios fruto principalmente da 

repartição fiscal (ARRETCHE, 2003). 

 Bichir (2011) indica que dada a falta de incentivos e excessivos posicionamentos 

unilaterais realizados pelo governo central, por meio das normatizações, o programa 

exige uma delegação de atribuições que não pode ser sustentada na implementação, pois 

devem ser consideradas as capacidades institucionais dos governos locais. 

 A discussão da articulação intergovernamental não pode ser desatrelada da 

coordenação intersetorial do PBF. A complexidade do programa aumenta quando além 

da perspectiva de descentralização de níveis de governo também se pretende a 

integração de diferentes setores de atuação governamental. A descentralização 

horizontal ou intersetorialidade é também muitas vezes determinada pelas 

características que o programa está condicionado: o modelo de gestão federalizado que 

resulta em distintas capacidade administrativas das localidades. 

Cobo (2012) indica que muitos países que atualmente adotam PTRC aos 

comprovadamente pobres não possuem a capacidade financeira e administrativa para 

gerenciar sistemas complexos de controle de cumprimento de condicionalidades que são 

característicos desses programas. Tal acompanhamento esbarra na questão da oferta dos 

serviços, escolas, unidades de saúde, profissionais e transporte públicos que levam a 

uma precária operacionalização dessas atividades. Neste sentido, Pastorini (2006) 

aponta que as políticas focalizadas e centralizadas em governos nacionais tendem a ser 

frágeis quando se sustentam na estrutura pré-existente e deficitária das políticas 

universais que intencionam ser descentralizadas em governos locais mas possuem 

grandes lacunas de assistência principalmente no acesso equitativo aos mais pobres.  

Segundo Silva (2013) uma hipótese que se levanta é que o PBF construiu em 

nível federal importantes mecanismos de intersetorialidade uma vez que concentra uma 

boa qualificação em recursos políticos e técnicos diferentemente dos municípios e 
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estados. Observa-se que um dos mecanismos de coordenação intersetorial em nível 

federal é um órgão colegiado denominado de Conselho Interministerial Gestor do PBF 

que tem a função de integrar políticas. Contudo, o autor aponta que mecanismos desse 

tipo não são capazes de materializar a intersetorialidade no Programa pois são reuniões 

pontuais de alto escalão ministerial. Assim, existe a necessidade de que esse Conselho 

seja difundido para os outros níveis do governo e que tenha repercussões onde de fato o 

programa acontece: os governos subnacionais.  

  Pouco expressiva é a intersetorialidade nos governos subnacionais uma vez que  

possuem uma maior compartimentalização das ações. Mesquita (2006) indica que o 

Programa tem identificação majoritária com um setor - o da assistência social 

(reproduzindo a coordenação do MDS em nível central) -  com  80% dos municípios 

optando por essa área como coordenadora do Programa. Os demais escolheram as  áreas 

de educação (8%) e saúde (5%) como gestoras.  

O Cadastro Único é um meio que tenta viabilizar a interação de políticas 

enfatizando o diálogo com os setores. Gerido pelo MDS, o Cadastro Único tem 

pretensões de ampliar a capacidade de diálogo e coordenação do PBF com outros 

programas do Plano Brasil sem Miséria (SILVA, 2013), constituindo-se um avanço, 

pois Magalhães e Bodstein (2009) indicam que nenhum programa setorial é capaz de 

enfrentar isoladamente as múltiplas demandas de problemas sociais, cabendo ao Estado 

brasileiro a sistematização das ações locais das políticas. 

Para Lício, Mesquita e Curranelo (2011) a concepção do PBF como uma política 

de enfrentamento da pobreza e seus determinantes o tornam impreterivelmente 

intersetorial, sobretudo na gestão de condicionalidades e na oferta de programas 

complementares. Os padrões adotados na relação intersetorial entre os múltiplos 

responsáveis para implementação de ações do PBF no nível federal orientam as 

resoluções internas em outros níveis de governo. A proposta é que se estabeleça 

conexões fortes com o conjunto de políticas sociais. Para tanto, busca-se atrelar o 

Programa às próprias dinâmicas de funcionamento das políticas que ele integra (saúde, 

educação e assistência social). A dificuldade operacional evidencia lacunas que essas 

políticas universais possuem principalmente no acesso dos serviços pelos mais pobres. 

Existe clareza que a não implementação das condicionalidades e programas 

complementares reduz o PBF a uma transferência de renda que pouco difere de outras já 
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adotadas pela seguridade social brasileira, tornando-se desnecessário um programa 

independente. 

 

3.5 A IMPLEMENTAÇÃO DO PBF À LUZ DA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta seção tem por objetivo revisar os estudos que abordam o PBF, em especial 

aos trabalhos que avaliam o Programa com destaque em sua implementação. A 

investigação partiu de uma consulta às bases de dados Biblioteca Cochrane, LILACS, 

Medline e SciELO, bem como os portais de organizações públicas como o Banco de 

Teses e Dissertação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), Diretório do Domínio Público e o Periódicos Capes. Precedendo qualquer 

análise realizou-se um levantamento de trabalhos acadêmicos através das palavras 

“Programa Bolsa Família” e “Transferência de renda condicionada” e seus 

correspondentes no idioma inglês e espanhol. Complementando a busca, foram 

pesquisados documentos oficiais e publicações de temáticas relacionadas em sites das 

entidades Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

e Ministério da Saúde do Brasil e World Health Organization (WHO). Também foram 

pesquisados livros publicados sobre o tema ou que tivessem capítulos a respeito do 

programa. Foram selecionados todos os trabalhos que tratavam do PBF como objeto 

principal de análise, excluindo-se aqueles em que o Programa apenas é citado e  aparece 

de modo acessório no título ou resumo do trabalho.  

Foram excluídos trabalhos repetidos, na situação onde um trabalho original (tese 

ou dissertações) originou artigos ou capítulos de livros, optando-se sempre pela fonte 

primária de informação. 

Todos os estudos foram analisados em seu texto integral e tiveram suas 

referências revisadas, visando à identificação de outros trabalhos relacionados ao tema e 

que, por ventura, não houvessem sido identificados pela busca eletrônica. As análises 

aconteceram em quatro etapas, conforme detalha a Figura 20, tendo como objetivo 

principal a análise crítica e sistemática dos estudos empíricos de implementação do 

Programa. 
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Figura 20. Esquema de análise da revisão de literatura sobre implementação do programa Bolsa Familia 

 

Fonte:  Elaboração do autor, 2015.  

 

A primeira análise objetivou a divisão por temas que o Programa é abordado. 

Dado a sua complexidade o PBF é pesquisado por diversas áreas do conhecimento. 

Nesta primeira etapa o esforço foi de identificar os grandes temas que eram tratados 

pelas pesquisas onde o PBF foi investigado para então identificar os estudos que tratam 

da avaliação do Programa. Os trabalhos foram divididos em 6 grupos conforme 

descreve o Quadro 24: 1) Perfil geral do Programa; 2) Comparativos do PBF com 

outros programas de transferência de renda; 3) Implicações do PBF na sucessão 

presidencial; 4) Percepções e opiniões dos beneficiários; 5) Perfil de Segurança 

Alimentar e nutricional dos  beneficiários; 6) Avaliação do Programa.  

 A segunda análise concentrou se no grupo de estudos sobre a avaliação do 

Programa identificados na primeira análise. Segundo os autores Draibe (2001) e 

Subirats (1994) os estudos de avaliação de políticas públicas se dividem segundo seu 

objetivo em dois grandes tipos: 
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 Avaliação de impacto ou de processo: verifica relação entre objetivos e meta 

com impacto e efeitos. 

 Avaliação de processo ou de implementação: Aprecia a relação entre 

características e “qualidades” dos processos e sistemas de sua implementação e 

os resultados  a que chegam. 

A análise realizada dos estudos que avaliaram o PBF dividiu as pesquisas nesses 

dois grupos. Em um primeiro grupo os estudos de impactos e um segundo grupo de  

estudos sobre a implementação do Programa, objeto de maior atenção em função da 

tese. Os estudos foram divididos em dois subgrupos de acordo com sua metodologia.  

O primeiro grupo consta de ensaios teóricos, textos que descrevem o Programa e 

apontam determinantes de sua  gestão de modo amplo. Conforme descreve o Quadro 20, 

neste grupo se destacam três categorias de estudos: os que tratam da coordenação 

intergovernamental, da coordenação intersetorial e da avaliação e monitoramento do 

Programa. As presentes categorias apontam elemento definidores da gestão do PBF.  

 

Quadro 20. Ensaios teóricos sobre a implementação do Programa Bolsa Família de acordo com o tema 

abordado. 

Tema 
Ensaios 

teóricos 

Fator 

destacado da 

implementação 

do programa 

Título 

Coordenação 

intersetorial 

(Intersetorialid

ade) 

Magalhães e 

Bodstein 

(2009) 

Intersetorialidad

e das ações das 

condicionalidad

es da saúde 

Avaliação de iniciativas e programas intersetoriais em 

saúde: desafios e aprendizados 

Quilhões e 

Fava (2010) 

Intersetorialidad

e em programas 

complementares 

Intersetorialidade e transversalidade: a estratégia dos 

programas complementares do Bolsa Família 

Silva (2013) 
Intersetorialidad

e e nível federal 

Mecanismos da construção federal da intersetorialidade no 

Programa Bolsa Família: o papel das burocracias 

Coordenação 

intergovernam

ental  

Afonso (2006) Federalismo 
Novos desafios à descentralização fiscal no Brasil: as 

políticas sociais e as de transferência de renda. 

Licio (2005) Federalismo 
A trajetória dos programas de transferência de renda no 

Brasil: o impacto da variável federativa. 

Mesquita 

(2006) 

Coordenação 

federativa 

Contradições do processo de implementação de políticas 

públicas: uma análise do Programa Bolsa Família 2003 – 

2006 

Cavalcante 

(2009) 

Descentralizaçã

o governamental 

Programa bolsa família: descentralização, centralização ou 

gestão em redes? 

Lício, 

Mesquita e 

Curranelo 

(2011) 

Coordenação 

intergovernamen

tal 

Desafios para coordenação intergovermental do programa 

Bolsa Família 

Coutinho 

(2014) 

Capacidades 

Estatais 

Entre a eficiência e legitimidade: o Bolsa Família no 

desafio de consolidação do SUAS 

Monitorament

o/Avaliação 

IGD 

Curranelo e 

Alonso (2011) 
IGD 

O índice de Gestão Descentralizada (IGD) e o Sistema de 

Condicionalidades (SICON) como ferramentas de gestão 

intersetorial do programa Bolsa Família. 
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Fonte: Elaboração do autor a partir dos estudos citados no quadro. 

 

 O segundo subgrupo de trabalhos trata de estudos empíricos de avaliação da 

implementação do PBF, onde são problematizadas questões da gestão do Programa em 

diversas localidades sob a forma de estudo de caso. Para este grupo procurou-se 

sistematizar além dos objetivos dos trabalhos, seus resultados para  encontrar elementos 

relevantes na implementação do PBF. 

  O objetivo dessa sistematização consiste em compreender quais as 

potencialidades e limites da gestão na implementação do PBF. Aparecem na revisão 

feita da literatura como determinantes da implementação do Programa as categorias: 

articulação intersetorial, eficácia  na implementação do PBF pelo municípios e 

monitoramento/avaliação do Programa pelo IGD. As categorias e subcategorias dos 

estudos empíricos sobre a implementação do PBF são descritas na Figura 21. 

 

Figura 21. Categorias e subcategorias dos estudos empíricos sobre a implementação do Programa Bolsa 

Família. 

 

 

Fonte:  Elaboração do autor, 2015.  

 

 Entre os trabalhos, nota-se um maior número de estudos que abordam a 

coordenação intersetorial do programa, evidenciando a relevância da intersetorialidade 

na implementação do PBF.  
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Planejamento de atividades 
intersetoriais entre os 

implementadores 

Espaços formais de 
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envolvidos e sistemas de 
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Utilização intersetorial do 
recurso do IGD 

Eficácia na 
Implementação do PBF 

nos municípios 

Centralização no governo 
federal das decisões do 

programa com implicações 
para a gestão municipal 

Capacidades dos governos 
municipais de implementar 

diretrizes federais 

Monitoramento/Avaliação 
pelo IGD  

Determinantes no 
desempenho do IGD 
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3.5.1 Estudos empíricos que tratam da Articulação Intersetorial na implementação 

do PBF 

 

Em virtude do envolvimento de diversos agentes nas suas atividades a ação 

intersetorial é um dos pontos determinantes no êxito da implementação do PBF. 

Considerando os trabalhos pesquisados, sete estudos de implementação do PBF se 

concentram no tema da intersetorialidade, ou seja, analisam como se desenvolve a 

articulação intersetorial do Programa nas localidades onde houveram os estudos de 

caso.  Os trabalhos são sumarizados no Quadro 21. 

Quadro 21. Estudos de caso sobre a implementação do Programa Bolsa Família que abordaram a 

intersetorialidade. 

 

 AUTOR 
LOCALI

DADE 
OBJETIVO GERAL DO TRABALHO 

FOCO DO ESTUDO 

GERENCIAL 

In
te

rs
et

o
ri

li
d

ad
e 

Coelho 

(2009) 

Manguinh

os (RJ) 

Analisar as possibilidades e limites de ações 

intersetoriais por meio da experiência de 

implementação local do PBF em 

Manguinhos 

Ações de cooperação 

intersetorial entre as agencias 

implementadoras do PBF 

Monnerat 

(2009) 

Niterói 

(RJ) 

Analisar o processo de implementação 

descentralizada 

das condicionalidades do Programa Bolsa 

Família (PBF) no âmbito do SUS. 

Descentralização das ações de 

condicionalidades de saúde 

Santos 

(2011) 

Guarulhos 

(SP) 

Analisar como funciona a intersetorialidade 

enquanto modelo de gestão do PBF, bem 

como compreender como são estabelecidas e 

mantidas as relações entre os setores. 

Mecanismos de 

intersetorialidade 

Santos 

(2010) 

Manguinh

os (RJ) 

Analisar a implementação dos programas 

complementares a nível local, identificando 

as potencialidades e os entraves deste 

processo em Manguinhos, região localizada 

na ZonaNorte do município do Rio de 

Janeiro. 

Articulação do PBF com Plano 

Setorial de Qualificação e 

Inserção Profissional 

(PlanSeQ), o  Programa de 

Mobilização da Indústria 

Nacional de Petróleo e Gás 

Natural (PROMINP) 

e o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens 

(PROJOVEM) 

Filgueiras 

(2013) 

Nacional 

(Nível de 

gestão 

federal) 

Examinar a colaboração entre o Ministério 

da Educação e o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

no Brasil para o acompanhamento do 

compromisso assumido pelas famílias  

Articulação entre os atores 

institucionais do Governo 

Federal na frequência escolar 

Trevisani 

(2012) 

Rio de 

Janeiro 

(RJ) 

Avaliar a implementação da atenção à saúde 

Às famílias do PBF, para o cumprimento das 

condicionalidades da saúde no município do 

Rio de Janeiro, visando relacionar o nível e 

as características de implantação ao cuidado 

à saúde. 

Estrutura da atenção a saúde 

Fonte: Elaboração do autor (2015) a partir dos estudos citados no quadro. 

 

 

 A análise procurou destacar quatro elementos que apareceram como 

determinantes na gestão intersetorial do Programa nas localidades onde houveram as 

pesquisas: I) Planejamento de atividades intersetoriais entre os agentes 
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implementadores; II) Espaços formais de Articulação Intersetorial;  III) Comunicação 

dos envolvidos e sistemas de informação; IV) Utilização intersetorial do recurso do 

IGD. 

 

I) Planejamento de atividades intersetoriais entre os agentes implementadores do PBF 

 

 A implementação do PBF, em especial a operacionalização das 

condicionalidades, ocorre em meio a relações intersetoriais e de arranjos cooperativos. 

Considerado fundamental para a integralidade das ações do PBF o planejamento 

integrado entre os entes envolvidos é um elemento importante na implementação do 

Programa. Sobre este aspecto destacam-se entre os estudos os seguintes resultados: 

 

 Ausência de planejamento formal, em conjunto, entre os implementadores do 

Programa. A gestão intersetorial carece de um planejamento e estratégias 

conjuntas, ou seja, ela ainda está restrita a ações incrementais e de caráter 

emergencial (SANTOS, 2011); 

 As relações que promovem ações intersetoriais não necessariamente obedecem à 

hierarquia pré-definida e se concentram principalmente  em relações informais 

entre quadros de médio e baixo escalão (SANTOS, 2011); 

 Prevalece a percepção de que os subsetores, como o setor saúde e educação, são 

chamados a implementar as condicionalidades sob condições e regras de 

funcionamento previamente definidas pela assistência social (MONERAT, 

2009); 

 Existe centralização decisória e de processos levando à restrição no acesso às 

informações dos beneficiários do Programa. Também é percebida uma disputa 

pela coordenação do Programa (SANTOS, 2011); 

 A intersetorialidade na implementação do Programa foge tanto à formalidade 

burocrática quanto à  formalidade de descentralização dos processos (SANTOS, 

2011); 

 O setor de Saúde apresentou um grau intermediário de centralidade e 

intermediação na rede, o que  mostra uma presença mais efetiva nos arranjos 

intersetoriais em detrimento do setor da Educação (SANTOS, 2011). 
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A literatura sistematizada apresenta uma fraca interação entre os envolvidos na 

implementação do PBF que acarreta em uma atividade intersetorial de pouco 

planejamento, realizada sem participação da alta cúpula de gestores, em ações pouco 

fundamentais, com centralização decisória e ausência de negociação com os 

implementadores das condicionalidades. Portanto, enfatiza-se que as características 

apresentadas dessas ações leva a um enfraquecimento de formalização das ações, dando 

a elas perfil pouco profissionalizado.  

 

II) Espaços formais de Articulação Intersetorial 

 

 Existe uma complexidade em integrar setores, fazendo-os  cooperar e atuar de 

forma conjunta de modo espontâneo, sem dificuldades. Há também um indicativo que 

as ações não se desenvolvem integralmente pela ausência ou escassez de mecanismos 

indutores como espaços formais para essas negociações. As características mais 

relevantes encontradas nos resultados desses estudos foram: 

 

 A viabilização de parcerias e interlocução voltada à construção de iniciativas 

comuns entre as secretarias municipais de saúde, educação e assistência social 

com a criação do Grupo Intergestor e o Grupo Descentralizado (COELHO, 

2009); 

 Favorecimento de iniciativas da coordenação municipal do PBF pela ação do 

Comitê Intersetorial organizado para promover iniciativas conjuntas entre as 

áreas de saúde, assistência social e educação (MONERAT, 2007); 

 Arenas locais  com necessidade de fortalecimento. Técnicos, gestores, lideranças 

comunitárias e população beneficiária deve ser conduzidos a somar esforços 

para o fortalecimento de ações intersetoriais (COELHO, 2009);  

 O estudo aponta que as relações entre os setores dependem em grande medida 

do funcionamento de mecanismos formais. A teia de relações interpessoais 

mostrou que 51% das relações dependem de eventuais reuniões, conferências e 

fóruns, que podem ocorrer anualmente, ou ainda, demorar um tempo ainda 

maior. O que torna o contato e a troca de experiências entre esses atores, muito 

fraca (SANTOS, 2011);  
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 Participação de fórum de gestão local ¼ das Unidades Básicas de Saúde que 

implementam o Programa (TREVISANI, 2012). 

 

 Os espaços formais para ações integralizadoras do PBF são apresentados sempre 

como definidores para promoção de ações conjuntas dos grupos que implementam as 

ações do PBF. Conforme estes achados só é possível identificar a relevância do 

Conselho Intergestor e do grupo descentralizado como ambientes de compartilhamento 

de experiências e de planejamento de ações articuladas. No âmbito municipal é 

facultativa a presença de conselho ou grupo formado pelos coordenadores do PBF em 

diferentes áreas. Na gestão estadual do Programa, a Portaria 256/2010 incube o Estado 

de instituir uma Comissão Intersetorial responsável pelas ações do PBF e do Cadastro 

Único no âmbito estadual composta por representantes das áreas do Governo Estadual 

de Assistência Social, Educação, Saúde, Planejamento e Trabalho. 

 Não havendo uma institucionalização da prática intersetorial dos municípios por 

meio dos conselhos, os planejamentos integrados também apresentam-se como lacunas. 

Dessa forma, conforme relatado nos estudos, as iniciativas intersetoriais se 

desenvolvem por meio mais de parcerias da rede de relações interpessoais do que das 

estruturas formais. Isto permite observar que ausência de espaços formais de negociação 

tem repercussões negativas para ações de sinergia na implementação do PBF. 

 

III) Comunicação/sistema de informação 

 

 Os estudos sinalizaram como tópico relevante para ações intersetoriais no 

Programa a intensificação da comunicação, tendo como ação principal a integração dos 

sistemas de informação como meios de viabilizar ações integradas. Considera-se que a 

sobreposição de informações em diferentes sistemas seja um dos elementos que pouco 

estimule o planejamento de ações conjuntas. Os sistemas que são utilizados pelas ações 

do Programa são: Cadastro Único, Sistema de Pagamentos operado pela Caixa 

Econômica, Sistema de Frequência Escolar do PBF (MEC), Sistema Bolsa Família na 

Saúde (MS) e o Sistema de Acompanhamento do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil. As características mais relevantes encontradas nos resultados desses estudos 

foram: 



126 

 

 comunicação vertical e horizontal entre os setores e os atores chave locais 

evidenciou-se como frágil. Sistemas de informação apresentaram-se superpostos 

e não apoiavam a integração das ações (COELHO, 2009); 

 necessidade da abertura dos canais de comunicação com participação dos 

burocratas do nível de rua promovendo maior integração entre os setores e a 

horizontalização dos processos em uma gestão intersetorial (SANTOS, 2011). 

 

Conforme evidências desses estudos, a ausência de ambientes virtuais com 

atualização imediata das informações dos beneficiários do Programa e que integrem as 

entidades implementadoras apresenta-se como um dificultador para ações integradas 

tanto na base operacional como na alta gestão. A própria integração dos sistemas se 

restringe ao uso do Número de Identificação Social (NIS), porém não há acesso a um 

banco de dados mais amplo com informações das diferentes esferas. 

Para Paiva, Falcão e Bartholo (2013) deve se considerar que houve uma série de 

avanços nos sistemas de informação do PBF. Desde avanços substâncias (criação do 

Cadastro Único) ou incrementais como o aperfeiçoamento dos aplicativos de 

informática que eram de modo off line e passaram a ser on line. Com essa mudança 

passou a ser dispensável a instalação, atualização e constante transmissão na base de 

dados o que dificultava que a informação local fosse exatamente a disponibilizada 

oficialmente. Os autores indicam que uma tentativa de integração dos sistemas é o 

SISCON (Sistemas de condicionalidades) normatizado pela Instrução Operacional nº33 

SENARC/MDS de 2009. Porém, o sistema não realiza a socialização dos dados entre os 

agentes implementadores.  

 

IV) Aspectos da utilização do recurso do IGD-M por diferentes setores 

 

O recurso do IGD-M é proporcional a uma média dos sub-indicadores que 

compõem o fator de operação,  gerados isoladamente por cada entidade que implementa 

o PBF. Dessa forma,  a tendência do índice é mensurar a capacidade isolada das ações, 

pois nenhum componente valoriza a integração das ações. Os resultados mais relevantes 

sobre este tema foram: 
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 no desenho do Programa a estrutura de indução da intersetorialidade encontra-se 

circunscrita ao incentivo financeiro repassado através do cálculo do Índice de 

Gestão Descentralizada (IGD)  que  não está vindo acompanhado de outros tipos 

de indução intersetorial (MONERAT, 2009); 

 centralização das decisões em torno do uso do Índice de Gestão Descentralizada 

(IGD) na Secretaria de Assistência Social dificulta a consolidação de 

compromissos entre os diferentes parceiros e setores ligados ao Programa 

(COELHO, 2009). 

 

 Em termos de incentivo o IGD também apresenta uma desproporção na alocação 

do repasse financeiro, não sendo proporcional para os agentes implementadores. Ou 

seja, existe uma centralidade no uso do recurso pois não é obrigatório o repasse 

financeiro para todas entidades que implementam o Programa. Igualmente existe uma 

dificuldade em padronizar esse repasse pois nem todos os municípios operam de forma 

semelhante às responsabilidade do Programa.  

 As subcategorias relacionadas à intersetorialidade permitem analisar que ainda 

existe o que avançar neste ponto do programa. A integração entre setores é um dos 

pontos fundamentais para gestão do programa. 

 

3.5.2 Estudos que tratam da eficácia  na implementação do PBF pelo municípios 

 

 Uma outra parte dos trabalhos  objetivou  verificar em que medida o PBF estava 

sendo implementado pela esfera municipal atendendo os objetivos propostos. Ressalta-

se que os trabalhos se concentram em estudos de caso. Entre os principais resultados 

pode-se destacar  os estudos descritos no Quadro 22. 
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Quadro 22. Estudos de caso sobre a implementação do Programa Bolsa Família que abordaram a eficácia 

na implementação do PBF pelos municípios 

 

Fonte: Elaboração do autor (2015) a partir dos estudos citados no quadro. 

 

I) Centralização no governo federal das decisões do Programa com implicações para a  

gestão municipal  

 

 Um dos pontos fundamentais abordados pelos estudos é como a relação entre o 

governo central e os subnacionais implicam nas atividades relacionadas ao Programa. 

As decorrências da divisão de tarefas onde o governo federal formula e legisla sobre o 

Programa e os governos locais implementam leva a uma série de repercussões para as 

atividades realizadas. Os principais resultados sobre este aspecto são enumerados pelos 

estudos da seguinte forma:  

 

 Existe uma centralização das decisões na esfera federal. Decisões cruciais, 

como a decisão de incluir e excluir os beneficiários, por exemplo, cabe ao 

governo federal e não passa pelos municípios apesar da descentralização da 

implementação (MONERAT, 2009);  

 Criação de parâmetros nacionais por meio de normatizações federais sem 

considerar a realidade local, especialmente o Cadastro Único de Programas 

Sociais e os mecanismos de repasses de recursos federais para os municípios 
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Anesi 

(2010) 

Frederico 

Westphalen 

e Pelotas 

(RS) 

Discutir as características da gestão pública do 

Programa Bolsa Família, bem como suas 

repercussões sociais nos municípios de 

Frederico Westphalen e Pelotas, RS. 

Fiscalização e condução de 

planejamento intersetorial. 

Dias 

(2008) 

Bacabal 

(MA) 

Avaliar o processo de implementação do 

Programa Bolsa Família, no município de 

Bacabal no Estado do Maranhão privilegiando a 

análise das condicionalidades estabelecidas 

pelo programa no enfrentamento à pobreza. 

Capacidades das redes de serviços 

de educação, saúde e assistência 

de comportar a atividade do 

programa e iniciativas 

intersetoriais 

Ferreira 

(2009) 

Manguinhos

, (RJ) 

analisa o processo de implementação do 

Programa  Bolsa Família na região de 

Manguinhos, no que se refere ao 

acompanhamento das ações  de saúde um 

contexto  local marcado por precária infra-

estrutura urbana e dificuldades no acesso aos 

equipamentos públicos. 

Infraestrutura da serviços relativo 

as condicionalidades  de 

implementa-las 

Pertesen 

(2007) 
Ijuí (RS) 

Analisar prática municipal em prol da adesão 

ao programa 

Implementação de ações básicas 

do programa 

Bichir 

(2011) 

São Paulo 

(SP) 

Salvador 

(BA) 

Identificar os desafios enfrentados pelo poder 

central para garantir a implementação 

homogênea de um programa nacional de 

transferência condicionada de renda a ser 

gerido pelosmunicípios. 

Capacidades institucionais dos 

governos municipais 
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representados pelo Índice de Gestão Descentralizada (IGD) restringindo o 

espaço para grandes alterações no momento da implementação desse 

Programa federal de transferência de renda no nível local (BICHIR, 2011); 

 Subliminarmente, constituem um entrave para a implementação do Programa 

as divergências político-partidárias existentes entre os diferentes níveis de 

governo (PERTESEN, 2007). 

 

Observa-se nos resultados evidenciados uma centralização das decisões no 

governo federal levando uma uniformização dos mecanismos de monitoramento e 

controle pouco aplicável aos contrastes existentes entre os municípios brasileiros, o que 

leva a uma penalização daqueles com estrutura administrativa mais frágil. Aparece 

ainda como agravante para assimetria de tomada de decisão a divergência partidária, 

acentuada pela fragmentação de partidos brasileiros, que resulta em governos de 

coalizão partidária com dificuldades de consenso quanto às  suas posturas estratégicas.  

Estes pontos devem ser considerados na apreciação e na repercussão das 

atividades do Programa. O contexto federativo brasileiro é complexo, porém, é 

perceptível a necessidade de se considerar as distintas realidades, principalmente onde o 

Programa possui maior relevância, ou seja, nas regiões mais pobres do país, onde a 

estrutura de assistência é também a mais precária e onde existe maior número de 

famílias  beneficiárias da ação.  

 

II) Capacidade dos governos municipais de implementar diretrizes federais 

 

 Por mais elaboradas que sejam as diretrizes do Programa, elas podem ser apenas 

simples normas em municípios que não conseguem executar o Programa dada a 

capacidade administrativa local.  Alguns resultados evidenciam esse condicionante na 

gestão do PBF: 

 

 Implementação afetada por diferentes capacidades institucionais disponíveis no 

plano local e interesse político, não apenas pelo desenho institucional (BICHIR, 

2011); 
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 As características de cada região afetam significativamente o Programa, em 

especial os reflexos da gestão municipal, havendo evidências nas 

condicionalidades da saúde e educação (ANESI, 2010); 

 A velocidade exigida pelos formuladores para implementar o Programa trouxe 

dificuldades para que os diferentes níveis de governo amadurecessem 

conhecimento necessário acerca da concepção e desenho operacional do 

Programa, bem como reunissem as capacidades institucionais necessárias à sua 

execução (MONERAT, 2009); 

 A falta de estrutura dos sistemas que o PBF é acoplado resulta em déficits de 

implementação, pois existem desafios próprios do SUS quanto às dificuldades 

de estruturação da SMAS e do próprio SUAS no município (MONERAT, 2009); 

 Em municípios menores, com poucos recursos, deficiência material, equipes 

deficientes em capacitação, seu papel se restringe apenas e a muito custo, em 

cumprir com um papel meramente de fiscalização.(ANESI, 2010); 

 Ocorre a utilização da estrutura já existente para o acompanhamento das 

condicionalidades;  não havendo  mudanças na estrutura de atendimento das 

famílias beneficiárias pelas instâncias que já atuam, essas fazem um 

acompanhamento burocrático das condicionalidades (DIAS, 2008); 

 A falta de recursos financeiros por parte dos municípios, somadas à precariedade 

das condições para fiscalização (falta de recursos materiais), implicam na 

precária oferta das condicionalidades (PERTESEN, 2007). 

 

Existem diferenças entre as capacidades institucionais disponíveis para 

implementar o PBF em cada localidade e  essas por sua vez são determinadas em parte 

pelas características da região o que leva a disparidades do modo como se é 

implementado o Programa.  Outro fator que leva determinadas localidades terem menos 

êxito na implementação do Programa se dá pela velocidade que o Programa foi 

implementado e expandido pois sua estruturação ocorre na já deficitária rede de 

serviços básico (educação, saúde e assistência social), e não aconteceram significativos 

investimentos para este aumento de demanda. 
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3.5.3 Estudos que tratam da avaliação e monitoramento na implementação do PBF 

 

 O monitoramento e avaliação da implementação do PBF ocorre principalmente 

por meio do IGD nas versões IGD-M e IGD-E. O IGD-M, por ter mais tempo em vigor, 

é explorado pela literatura como indicador da eficácia da implementação do Programa 

nos municípios sendo composto por meio de uma fórmula que privilegia ações básicas 

do Programa. É por meio desse indicador que é repassado o recurso de apoio à gestão 

do Programa. Dessa maneira verifica-se que apesar de pouco explorado pela literatura, o 

IGD apresenta-se como um indicador passível de inferências diversas a respeito do 

PBF, podendo contribuir para a avaliação da eficácia do Programa de modo geral, mas 

também de modo específico uma vez que os subcomponentes do IGD são taxas relativas 

a processos básicos do Programa possíveis de isolamento. Os estudos que aprofundam a 

discussão sobre a avaliação e o monitoramento do PBF são descritos no Quadro 23. 

 

Quadro 23. Estudos de caso sobre a implementação do Programa Bolsa Família que abordaram a 

avaliação e monitoramento.  

 
AUTOR 

LOCALI

DADE 
OBJETIVO GERAL DO TRABALHO 

FOCO DO ESTUDO 

GERENCIAL 

A
v

al
ia

çã
o

 e
 m

o
n

it
o

ra
m

en
to

  

Monteiro, 

Ferreira e 

Texeira 

(2009) 

Minas 

Gerais 

Analisar a qualidade e os fatores que determinam a 

gestão do Programa Bolsa Família em Minas Gerais 

Desempenho dos 

índices de avaliação  

Pedroso, Du 

Pin Calmon 

e Bandeira 

(2009) 

Capitais 

brasileiras 

Avaliar a eficiência relativa das capitais na gestão 

descentralizada do Programa Bolsa-Família por meio 

da aplicação da Análise 

Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis). 

Avaliação e 

monitoramento do 

programa 

Monteiro 

(2008) 

Minas 

Gerais 

Alocação de recursos e eficiência na gestão do 

Programa Bolsa Família 

Relação de recursos 

financeiros com o 

desempenho na gestão 

do programa  

Estrella e 

Ribeiro 

(2008) 

Nacional 

Observar o impacto das transferências do Bolsa 

Família sobre a variação do IGD, controlando as 

condições socioeconômicas e políticas dos 

municípios atendidos 

Fatores interferentes na 

gestão do programa que 

promovam alteração no 

IGD 

Pizzolato 

(2014) 
Nacional 

Realizar avaliação do desempenho dos governos 

municipais em gerenciar suas novas atribuições e, 

para tanto, serão usadas informações de indicadores 

de gestão dos mesmos, referente ao Programa Bolsa 

Família, tendo como base o ano de 2010 

Avaliação e 

monitoramento do 

programa 

Monteiro, 

Silva e 

Ribeiro 

(2014) 

Bahia 
Avaliar o desempenho da gestão do Programa Bolsa 

família (PBF) na Bahia. 

Avaliação e 

monitoramento do 

programa 

 

Fonte: Elaboração do autor (2015) a partir dos estudos citados no quadro. 

 

 



132 

 

 As análises dos estudos se concentram no comportamento dos indicadores do 

Fator de Operação (principal componente do IGD) perante variáveis do Programa como 

numero de beneficiários, montante de recursos distribuídos  e a maior parte sinalizando 

uma gestão mais complexa (indicada por menores índices de desempenho do programa) 

em localidades com maior demanda.  

 

I) Determinantes no desempenho IGD 

 

 Municípios menores possuem melhor desempenho no IGD-M, fato que necessita 

de melhor análise PIZZOLATO (2014); 

 Os municípios com piores condições socioeconômicas apresentaram melhores 

resultados para o IGD-M, pois apesar de piores condições econômicas, estes 

municípios tem a menor demanda de famílias beneficiárias (ESTRELLA E 

RIBEIRO (2008); 

 Existe relação negativa entre o aumento da população e das famílias 

beneficiadas e o IGD-M, concluindo que municípios maiores apresentam 

menores escores de IGD dado que possuem a menor relação de demanda e 

assistência (assistência relativa) (MONTEIRO, FERREIRA E TEIXEIRA, 

2009); 

 A melhor qualidade na prestação da informação ocorre justamente para os 

municípios com indicadores sociais mais frágeis, sendo esses os mais 

dependentes dos recursos do PBF porém com menor demanda relativa.  

(ESTRELLA E RIBEIRO, 2008) 

 

Os menores municípios não são dependentes de uma rede estruturada de 

assistência porque a demanda é pequena levando-os a melhores indicadores de gestão.  

Mesmo tendo as piores condições de renda possuem uma rede de assistência que 

(mesmo que pequena em termos absolutos) consegue implementar os acompanhamentos 

básicos com as famílias. O raciocínio é que os grandes municípios, de maior renda, 

apesar de uma rede maior (em termos absolutos, não relativo, ou seja mais famílias por 

equipamentos de assistência) não garantem um bom  monitoramento porque a demanda 

das famílias é muito alta.   
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 No caso do PBF a localidade que tiver um melhor desempenho do IGD será 

reconhecida com maior cobertura do teto do beneficio, portanto estes índices tendem  a 

se manter pela rotina que se estabelecerá dos usuários aos serviços. A transferência 

reflete um incentivo para tornar a unidade cada vez mais capaz de responder às 

demandas, por outro lado. As localidades que não conseguirem o melhor desempenho 

estabelecerão um círculo vicioso, ou seja, receberão menos recursos e não haverá 

incentivos para melhoras destas localidades. Os municípios com baixo desempenho 

podem manter sempre seus indicadores ruins pelo simples fato da inexistência de 

alternativas.   

A dificuldade de realizar uma avaliação única para o PBF deriva das 

disparidades dos locais onde é implementado. Considera-se o federalismo de grande 

poder explicativo para o funcionamento do Programa, pois a interação estabelecida 

entre o governo nacional e os subnacionais interfere no grau de autonomia e recursos, 

ou seja, variáveis com implicações diretas ao Programa. Arretche (1999) indica que os 

atributos institucionais determinados pelo federalismo implicam em condições que 

precedem a existência do Programa. Portanto, essas condições podem limitá-lo ou 

potencializá-lo a depender de como foram consideradas na formulação e implementação 

do Programa. 

 Ao analisar os estudos que tratam da implementação do PBF foram verificadas 

as seguintes lacunas as quais esse trabalho pretende preencher: 

 

 Não foi encontrado nenhum trabalho onde o foco tenha sido a gestão estadual do 

Programa, portanto o Conselho Intergestor do PBF ainda não foi abordado; 

 Sobre a coordenação intergovernamental do programa, apesar de abordada por 

alguns ensaios teóricos (AFONSO, 2006; LICIO, 2005; MESQUITA, 2006; 

CAVALCANTE, 2009; LÍCIO, MESQUITA E CURRANELO, 2011),  

contemplam-se  exclusivamente a relação federação-municípios; 

 O único estudo empírico sobre coordenação intergovernamental (BICHIR, 2011) 

se concentra também na relação federação-municípios; 

 Poucos estudos discorrem sobre as capacidades estatais dos governos 

subnacionais como condicionantes da implementação. Bichir (2011) trata da 

capacidade institucional das capitais (São Paulo e Salvador) e Coutinho (2014) 
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dá ênfase a relação entre a implementação do PBF e o SUAS. Nenhum trabalho 

trata da gestão estadual sobre este enfoque, 

 Apesar de ser a região numericamente de maior relevância para o Programa, 

poucos trabalhos se situam na região Nordeste.  

 

 Apesar de bastante investigado o Programa  ainda apresenta elementos  a serem 

estudados para melhor compreensão de suas ações. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 A  tese teve como objetivo geral compreender as capacidades estatais dos 

arranjos intergovenamentais estabelecidos entre governos subnacionais para  

implementação do Programa Bolsa Família (PBF) no Nordeste. Nos tópicos seguintes 

serão apresentados o tipo de estudo, o campo de pesquisa, os sujeitos pesquisados, o 

método, a forma como os dados foram coletados e analisados.  

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A pesquisa é um estudo de avaliação de políticas públicas, sendo categorizada 

como uma avaliação de processo. Este tipo de avaliação está ligado à etapa da 

implementação (FREY, 2000), sendo também denominada avaliação de eficácia 

(DAIBRE, 2001), pois aprecia a relação entre os processos e sistemas da 

implementação e os resultados a que chegam. Este tipo de avaliação permite 

compreender os limitantes das ações planejadas quando compreende em que medida os 

objetivos propostos foram alcançados.  

Dada a especificidade do objeto classifica-se a investigação como estudo  

multicaso pois a pesquisa  foi  realizada nos Estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e 

Bahia. Segundo Yin (2015) o estudo multicaso é a uma variação do estudo de caso que 

tem a característica de acontecer em diferentes campos.  Esta metodologia segundo Yin 

(2015) visa esclarecer como ações são decididas e implementadas e que resultados são 

tidos, englobando importantes condições do contexto pertinentes aos casos. O autor 

ainda acrescenta  que essa  técnica  pode contar com múltiplas fontes de evidências e 

beneficia-se de proposições teóricas pra orientar a coleta e a análise dos dados. O 

método foi usado também pela potencialidade de testar uma hipótese ou teoria 

previamente explicitada.  

A pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva. A perspectiva 

exploratória da tese considera que mesmo existindo um número extenso de pesquisas 

sobre o PBF, não foram encontrados trabalhos sobre capacidades estatais dos arranjos 

intergovernamentais entre governos subnacionais (estado e municípios). Trata-se de  um 
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estudo descritivo porque pretende detalhar as funcionalidades das Comissões 

Intersetoriais do PBF nos governos estaduais  de SE, RN e BA. 

A abordagem da presente pesquisa é qualitativa e está centrada na  compreensão 

das  capacidade estatais disponíveis para implementação do PBF. Assim, a preocupação 

não é estabelecer relações de causa e efeito mas procurar entender a configuração que 

os arranjos organizacionais assumem  para a implementação do PBF e, em decorrência, 

compreender os limites, desafios e  possibilidades  de uma política pública desenhada e 

normatizada no plano federal ser executada no plano municipal a partir da 

intermediação da instância estadual. Trata-se pois de examinar as dificuldades de 

implementação de uma política que articula diferentes políticas setoriais e exige  

múltiplas articulações entre os entes subnacionais.  

 

4.2 CAMPO DA PESQUISA 

 

A escolha do campo de pesquisa levou em consideração dois principais critérios: 

localidades e nível de governo. Abaixo, os critérios e motivos para as escolhas da 

Região Nordeste e os Estados de RN, BA e SE, assim como o nível estadual de gestão 

do PBF. 

 

4.2.1 Localidades  

 

O PBF em número de beneficiários pelas regiões do país demonstra a assimetria 

entre as localidades como aponta os dados de Brasil (2013) que indica que o Programa 

concentra se na região Nordeste (50,4%), seguida do Sudeste (25,5%), Norte (11,4%), 

Sul (7,5%) e Centro-Oeste (5,4%) (SENARC/MDS,2013). O Programa tem sua maior 

concentração de beneficiários no Nordeste, entre outros motivos, dado a maior 

concentração de pessoas vivendo em condições de pobreza e extrema pobreza  existente 

na  região é maior que em outras do país como demonstra a Tabela 01. 
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Tabela 01. Distribuição Espacial da população dos estratos de renda – Brasil (2003-2011). 

 

Ano Estrato de renda 

Sul, Sudeste e Centro Oeste Norte e Nordeste 

Municípios 

Pequenos 

Municípios 

Grandes 

Municípios 

Pequenos 

Municípios 

Grandes 

2003 

Extremamente pobres 14,6 12,3 56,9 16,2 

Pobres 21,7 20,9 38,1 19,3 

Vulneráveis  30,5 38,2 17,4 13,9 

Não pobres 25,7 58,9 4,9 10,5 

Total 26,6 38,8 20,6 14,0 

2011 

Extremamente pobres 10,7 9,5 64,9 15,0 

Pobres 15,2 14,1 50,7 20,0 

Vulneráveis  25,2 33,4 22,8 18,6 

Não pobres 26,7 54,8 6,3 12,3 

Total 24,7 40,2 19,1 16,0 

 

Fonte:  Souza e Osório  (2013) a partir de dados da Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicilio 

2003 e 2011.  

  

 Em termos percentuais, os números de forma geral apontam para uma 

concentração maior de indivíduos extremamente pobres e pobres principalmente nos 

municípios pequenos do Norte e Nordeste. Diante dos contrastes construídos 

historicamente no Brasil, as regiões apresentam diferenças de numero de beneficiários 

do PBF.   A Figura 22 identifica percentualmente a origem de região dos beneficiários 

do PBF no Brasil em 2013 e a conclusão é que mais da metade reside na região 

Nordeste do Brasil. 

 O dado é complementar à informação de que é na região Nordeste que existe a 

melhor focalização do Programa. Segundo Souza (2011) as regiões Norte e Nordeste 

apresentam as melhores focalizações, enquanto as Regiões Sul e Centro Oeste 

apresentam focalizações mais baixas. Em Alagoas, por exemplo, de todos os 

beneficiários, cerca de 84% são pobres. Por outro lado, em Santa Catarina, somente 

47% do total dos beneficiários são pobres.
37

 

Segundo Chiechelski (2007), o percentual de vazamento (quantas, dentre as 

famílias beneficiadas, não são pobres)  indica que a proporção de benefícios distribuídos 

no País foram recebidos por famílias que não estão classificadas como pobres pelo 

IBGE. Os Estados com maiores índices de vazamento foram São Paulo (73,16%) e 

Santa Catarina (72,59%). Entre os que apresentam menor vazamento estão Sergipe 

(21,98%) e Alagoas (23,7%). 

                                                 
37

 Considerando a linha de pobreza de renda domiciliar per capita de 140,00 ao mês. IBGE 
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Figura 22. Gráfico de distribuição percentual das famílias beneficiárias do PBF por grandes regiões 

(março de 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Camargo et al. (2013) elaborado a partir da Folha de pagamento do PBF (SENARC/MDS) 

 

 Segundo Marques et al. (2007) essa concentração de famílias beneficiárias no 

Nordeste é, antes de tudo, reflexo da situação de pobreza que vivem os habitantes dos 

seus municípios. Dessa forma a importância assumida pelo PBF no Nordeste não 

encontra paralelo nas demais regiões do país. Isso não significa, entretanto, que nas 

demais regiões não se encontrem municípios com características de pobreza.  O BF 

toma maior relevância social nestas localidades dado que quanto menor a receita 

disponível, maior será a relevância dos recursos transferidos pelo Programa. Ou seja, 

dito de outro modo quanto menos desenvolvida for a localidade maior será a 

importância do programa.  

 O mapa da Figura 23 apresenta o percentual de famílias atendidas pelo PBF nos  

domicílios apurados pelo Censo (2010), segundo Unidades da Federação. O Nordeste se 

destaca pelos elevados percentuais da população que é beneficiária.  
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Figura 23. Famílias atendidas pelo PBF entre o total de domicílios apurados pelo Censo (2010), segundo 

Unidades da Federação (março de 2013) 

 

 

Fonte: SENARC/MDS, A partir dos microdados do Cadastro Único (SENARC/MDS) de fevereiro de 

2013 e do Censo 2010 (IBGE). Elaborado por  Camargo et al. (2013) 

 

 As famílias beneficiárias da região Nordeste além de serem mais numerosas são 

também as mais pobres e dependentes do beneficio do PBF. Os dados da Tabela 02, de 

março de 2013, indicam  que  região onde o maior número de beneficiários são famílias 

extremamente pobres é o Nordeste. 

 

Tabela 02. Famílias beneficiárias do PBF por faixa de renda, segundo as grandes regiões (março de 2013) 

 

Faixa de renda familiar 

per capita 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

oeste 

Extrema pobreza 72,4 78,1 82,2 59,5 54,0 56,1 

Pobreza 20,5 16,8 12,9 30,8 33,9 32,3 

Baixa renda  7,1 5,0 5,0 9,7 12,1 11,6 

 

Fonte: Cadastro Único (SENAR/MDS) 
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As ações do PBF são direcionadas a uma parcela da população específica (os 

extremamente pobres principalmente), implicando que irão existir regiões com maior 

concentração de famílias beneficiárias do que outras em virtude da concentração 

espacial da pobreza que é acentuada no Brasil. O aumento da necessidade de recursos 

para assistência aos beneficiários não é acompanhado da ampliação da rede de 

assistência à saúde e educação nessas localidades, mesmo que seja esperado que a 

participação no Programa pressione o aumento de atendimentos nessas localidades. 

Dessa forma as ações de saúde e educação não alcançam o mesmo ritmo de expansão do 

PBF.  

 Portanto conclui-se que a região Nordeste é uma das mais relevantes para os 

objetivos do Programa, apresentando perfil socioeconômico diferenciado em relação às 

demais e tornando imperioso que o Programa considere essas peculiaridades em sua 

gestão uma vez que nessa localidade terá uma demanda maior para os processos do 

Programa e de beneficiários mais vulneráveis.  

 Por tais motivos evidenciados, a presente pesquisa concentrou seus estudos de 

caso na região Nordeste. A escolha dos governos de SE, RN e BA foi feita pelos fatos 

descritos previamente na introdução deste trabalho. 

 

4.2.2 Nível de governo 

 

   O PBF é um programa que  exige a  articulação dos três níveis de governo 

(Federal, Estadual e Municipal). Para o desenvolvimento da pesquisa o nível de governo  

estadual foi definido pelos seguintes critérios: 

 

 Não há estudos sobre  essa esfera de gestão do programa. A produção acadêmica 

sobre o Programa concentra se em estudos em  nível federal e municipal; 

 A partir da criação do IGD-E em 2010, este nível de gestão passou a ter maior 

volume de atribuições e, portanto,  maior complexidade em suas funções; 

 Nesse nível de governo se estabelecem as relações intergovenamentais com os 

governos municipais pois é uma atribuição da gestão estadual promover ações 

de sensibilização e articulação com os gestores municipais. Essa instância tem 

poder de concentração das informações de todos os municípios do Estado. 
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4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

Os sujeitos de pesquisa são os membros das Comissões Intersetoriais 

responsáveis  pelas ações do PBF e do Cadastro Único no âmbito estadual dos Estados 

de SE, RN e BA. Essas comissões são compostas por representantes das áreas do 

Governo Estadual de Assistência Social, Educação e Saúde. As equipes técnicas das 

coordenações do programa também foram entrevistadas. A escolha desse grupo, a 

Comissão Intersetorial, foi relevante para  esse estudo pois: 

 É uma comissão obrigatória para gestão estadual receber o repasse do IGD-E; 

 Em sua composição encontram se os coordenadores estaduais e coordenadores do 

Cadastro único de cada localidade. Além desses participantes, ainda são membros 

representantes estaduais as áreas de: assistência social, educação, saúde e 

planejamento e trabalho; 

 É por meio dessa comissão que os municípios da localidade são assistidos. 

Portanto,  essa comissão concentra demandas da localidade e se configura como 

grupo formal da articulação intergovernamental do programa; 

 

O quadro  24 descreve os entrevistados da pesquisa nos três estados: 

Quadro 24. Sujeitos de Pesquisa  

Representantes das 

Comissões  Intersetoriais  em  

nível estadual  

Estados  

Sergipe 
Rio Grande do 

Norte 
Bahia 

Coordenação Geral do PBF e 

Cadastro Único 
Gestor Gestor 

Gestor e um membro 

da equipe técnica 

Coordenação da 

Condicionalidade da Saúde 
Gestor Gestor 

Gestor e quatro 

membros da equipe 

técnica 

Coordenação da 

Condicionalidade da Educação 

Gestor e um membro 

da equipe técnica 
Gestor 

Gestor e cinco 

membros da equipe 

técnica 

Observação: Os membros das equipes técnicas que aceitaram participar da pesquisa foram indicados pelo 

gestor de cada grupo de trabalho.  

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 
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4.4 COLETA DE DADOS 

 

O corte do presente estudo de caso é transversal, com perspectiva longitudinal, 

sendo a coleta dos dados empíricos realizada em único momento por localidade e 

entrevistados, mas resgatando também dados do passado para compreender o fenômeno 

na atualidade. 

Para a coleta de dados primários foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com os sujeitos de pesquisa que são os membros das Comissões Intersetoriais do PBF 

nos Estados. Foram feitos contatos previamente pelos dados disponibilizados no 

Sistema de Gestão do PBF (SIGPBF) e agendadas visitas para entrevista com os 

gestores de cada Estado.  Após contato com o principal gestor, os demais membros da 

Comissão Intesetorial da gestão estadual foram contactados e entrevistados. Foram 

realizadas gravações das entrevistas e posterior transcrição dos áudios obtidos (Roteiro 

das entrevistas em apêndices 03, 04 e 05). 

Os entrevistados assinaram antes da entrevista um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido formalizando a anuência da participação da pesquisa e autorizando 

a gravação da entrevista que consta no apêndice 2. Este termo indica que o participante 

da pesquisa não terá sua identificação e que não será revelada sua identidade em 

nenhuma das vias de publicação das informações, sendo os dados coletados usados 

exclusivamente para gerar informações para a pesquisa relatada e outras publicações 

dela decorrentes.  

O roteiro de entrevista foi desenvolvido com base nas questões de pesquisa 

definidas a partir do conceito de capacidades estatais de arranjos institucionais de 

Gomide e Pires (2014) com  suas respectivas dimensões e componentes: dimensão 

técnico-administrativa e dimensão política. A dimensão técnico-administrativa está 

ligada à efetividade dos processos e a dimensão política liga-se à legitimidade das 

ações.    

Componentes da dimensão técnico-administrativa: 

 Infraestrutura 

 Coordenação intragovernamental 

 Coordenação intergovernamental 

 Monitoramento 
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Componentes da dimensão política: 

 

 Interação com sistema político-representativo 

 Participação social 

 Auditoria de controle 

 

 Buscou-se compreender as capacidades estatais dos arranjos 

intergovernamentiais estabelecidos entre municípios e estados a partir das categorias 

analíticas, de modo que ficasse evidenciado os limites e possibilidades de 

implementação do PBF.  

 A pesquisa também  recorreu  a fontes secundárias de dados de bancos oficiais 

de informações (IBGE, DATASUS, SAGI, MDS, Censos entre outros), a fim de 

complementar a compreensão sobre a implementação do PBF.  Inicialmente, procurou-

se obter informações dos Estados estudados empiricamente (BA, RN e SE) e, quando 

não era possível, optou-se por dados da região Nordeste e na ausência desses, dados 

nacionais.
38

 A decisão de privilegiar informações das unidades federativas de análise ou 

região do estudo multicaso tem concordância com a assertiva de Rocha (2010) que 

esclarece que em virtude do Brasil ser extenso territorialmente e possuir uma 

concentração acentuada de renda, as informações agrupadas nacionalmente têm viés e 

podem omitir informações relevantes. 

  A busca por informações secundárias dos municípios dos estados estudados 

também foi necessária para complementar as informações dada pelos gestores estaduais 

e possibilitar uma análise mais completa das situações descritas. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

No que diz respeito à abordagem de tratamento e análise dos dados, as 

entrevistas, foram analisados sob o método da análise de conteúdo. A escolha da 

Análise de Conteúdo em detrimento da Análise de Discurso se mostrou mais adequada 

ao fenômeno que se estudou na pesquisa: a implementação de uma política pública. A 

                                                 
38

 Informações de datas mais recentes foram priorizadas, entretanto nem sempre estas coincidem em um 

mesmo período dado ao calendário e/ou momento da pesquisa. 
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intenção foi conhecer como o programa funciona, sendo as percepções particulares de 

cada gestor secundárias para o objetivo da pesquisa. A opção também foi tida em 

virtude da amplitude de processos que o programa possui e o número de informantes. 

Assim, o texto buscou representar elementos de síntese das entrevistas realizadas a 

partir das categorias analíticas já apresentadas.   Julgou-se que o conjunto de 

informações associadas a cada categoria analítica daria uma explicação melhor dos 

arranjos existentes, tanto para a dimensão técnica-administrativa quanto política, sobre 

o cotidiano de implementação. Assim, elegeram-se eixos de análise - Cadastro Único e 

Condicionalidades da Saúde e da Educação e para cada eixo foram examinadas as 

categorias analíticas do modelo de capacidades estatais para avaliar as condições de 

implementação de uma política pública.  

O texto descritivo dos processos presentes em cada categoria e subcategorias 

foi oriundo das falas dos entrevistados dos três estados que foram agrupadas conforme 

tema de abordagem. Os discursos eram identificados no conjunto pelo cargo e estado do 

entrevistado. Por fim esses discursos foram unificados em um texto descritivo tentando 

objetivar as informações. A adoção desta técnica intencionou, além das caracteristicas já 

descritas, a preservação da identidade dos entrevistados que foi esclarecida na 

assinatura do TCLE.  

Bardin (1977) esclarece que essa técnica organiza-se em três polos 

cronológicos: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e 

interpretação.  

A pré-analise consistiu na leitura flutuante das entrevistas que foram divididas 

por três blocos principais: Coordenação Geral e Cadastro Único, Condicionalidade da 

Educação e Condicionalidade da Saúde. Estabeleceu-se como regra de análise a 

comparação entre os Estados no intuito de identificar similaridades e diferenças nos 

processos realizados para implementação do PBF.  

A fase de exploração do material compreende as operações de codificação, 

decomposição ou enumeração, em função de regras formuladas na pré-análise. As 

categorias e subcategorias analíticas que foram trabalhadas são as indicadas no Quadro 

25, que emergiram do modelo teórico de análise.  
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Quadro 25. Dimensões das capacidades estatais de arranjos institucionais de políticas públicas.  

 

Categorias Subcategorias 

Dimensão 

técnico-

administrati

va 

i) a presença de organizações com recursos humanos, financeiros e tecnológicos 

adequados e disponíveis para a condução das ações 

ii) a existência e  operação de mecanismos de coordenação (intra e 

intergovernamentais); 

iii) estratégias de monitoramento (produção de informações, acompanhamento e 

exigências de desempenho). 

Dimensão 

política 

i) existência e formas de interações das burocracias do Executivo com os agentes do 

sistema politico-representativo (o Congresso Nacional, seus parlamentares, dirigentes 

dos governos subnacionais – governadores e prefeitos – e seus partidos políticos) 

ii) na existência e operação efetiva de formas de participação social (conselhos, 

conferencias, ouvidorias, audiências e consultas publicas, entre outras); 

e iii) na atuação dos órgãos de controle (sejam eles internos ou externos). 

 

Fonte: Elaborado a partir de Gomide e Pires (2014) 

 

O tratamento dos resultados e interpretação foi feito a  partir da  conexão entre 

os objetivos específicos, procedimentos de coleta e técnicas de análise de dados, 

conforme mostra o Quadro 26. Os dados secundários se articularam aos dados primários 

na medida em que  eram elucidativos de informações emitidas pelos gestores estaduais e 

justificavam  aspectos da realidade encontrada.   

 

Quadro 26 – Objetivos específicos, procedimentos de coleta e técnicas de análise de dados 

 

Objetivos Específicos Procediment

os de coleta 

de dados 

Técnicas de 

análise 

Analisar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos adequados e 

disponíveis para a condução das ações da gestão estadual do PBF; 

 

Entrevistas 

 

 

 

Pesquisa 

Documental 

 

 

Análise de 

conteúdo 

 

 

Análise 

documental 

Verificar a existência e  operação de mecanismos de coordenação (intra 

e intergovernamentais) na gestão estadual do PBF; 

Identificar  quais são as estratégias de monitoramento (produção de 

informações, acompanhamento e exigências de desempenho) na gestão 

do PBF. 

Analisar  a existência e formas de interações da gestão estadual do PBF 

com os agentes do sistema politico-representativo (o Congresso 

Nacional, seus parlamentares, dirigentes dos governos subnacionais – 

governadores e prefeitos – e seus partidos políticos) 

Verificar a existência e operação efetiva de formas de participação 

social da gestão estadual do PBF (conselhos, conferencias, ouvidorias, 

audiências e consultas publicas, entre outras); 

Identificar a atuação dos órgãos de controle (sejam eles internos ou 

externos) na gestão estadual do PBF. 

Analisar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos adequados e 

disponíveis para a condução das ações da gestão estadual do PBF; 

 

 

Fonte: Elaboração do autor  (2015). 
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Dessa forma, as informações obtidas permitiram, além de descrever as 

capacidades estatais do arranjo estabelecido entre estados e municípios para a 

implementação do PBF, estabelecer os desafios, entraves e condições efetivas  

envolvidas para materialização da política pública, constituindo a fase de tratamento dos 

dados e interpretação. 

A elaboração do texto seguiu a sequência das categorias analíticas e suas 

respectivas subcategorias respondendo às questões de pesquisa formuladas para cada 

um dos elementos das capacidades estatais. O modelo foi a estrutura da discussão 

separada de cada um dos principais processos do PBF Coordenação Geral e Cadastro 

Único, Condicionalidade da Educação e Condicionalidade da Saúde. As informações do 

três Estados foram agrupadas por área de atuação no programa e por delimitação de 

aspecto abordado pelo modelo em suas categorias e subcategorias, o que possibilitou  o 

exame de semelhanças e diferenças na condução do programa.  
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5. CAPACIDADES ESTATAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA 

 

 O presente capítulo aprecia as capacidades técnico-administrativas e capacidades 

políticas dos arranjos políticos institucionais e organizacionais para implementação do 

Programa Bolsa Família no Nordeste, em especial nos Estados da BA, RN e SE. 

Considera-se que as capacidades estatais
39

 dos arranjos federativos entre governos 

subnacionais sejam definidoras para implementação de políticas públicas (como o PBF) 

em contextos democráticos.  

 O PBF é viabilizado de forma articulada com as maiores políticas sociais do país 

(Assistência Social, Saúde e Educação) e sua lógica tende a incorporar as 

macrodiretrizes dessas políticas quanto à coordenação intersetorial, descentralização, 

regionalização e controle social. A análise procura aprofundar a discussão da interação 

do PBF aos sistemas com os quais ele opera: SUAS, SUS e o Sistema Educacional, 

dado que os arranjos intergovernamentais do PBF ocorrem por meio da articulação com 

esses sistemas descentralizados. Buscou-se atentar para os limites e potencialidades de 

estrutura, organização, coordenação, articulação e representação dos atores envolvidos.  

 O texto aprofunda a discussão da articulação entre os governos subnacionais 

(estados e municípios) considerando também, de modo secundário, o contexto mais 

abrangente da interação dessas esferas com o governo central. Apesar do 

reconhecimento da relevância do nível federal de gestão este não é o foco da tese.  

 Por meio de uma análise do arranjo político-institucional e organizacionais em 

que o PBF opera, ilustrado na Figura 24, buscar-se-á compreender como as capacidades 

de efetividade (técnico-administrativas) e de legitimação (políticas) dos governos locais 

contribuem para eficácia da implementação do programa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

Arretche (1999) indica que as capacidades estatais alteram o conjunto de recursos disponíveis para 

atuação dos entes federativos levando a maior ou menor centralização. Essa discussão também é plano de 

fundo. 
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Figura 24. Níveis de governo e setores envolvidos na implementação do PBF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração do autor (2015) 

 

 As análises foram estruturadas conforme modelo analítico adaptado de Gomide 

e Pires (2014) que subdividem as capacidades estatais em dois grupos: capacidades 

técnico-administrativas (remetendo à dimensão da efetividade) e capacidades políticas 

(abordando aspectos de legitimação). Por se tratar de um estudo multicaso e como um 

dos objetivos é comparar as realidades estudadas e compreender quais são os 

determinantes para situações distintas, optou-se por agrupar processos de trabalho 

similares nos três Estados. O modelo foi utilizado para examinar os três principais 

grupos de trabalho da gestão estadual do PBF de forma separada: Coordenações Gerais 

do PBF e Cadastro Único (Responsabilidade das instituições vinculadas à área 

Assistência Social), Coordenações da condicionalidade da Educação (Responsabilidade 

das instituições vinculadas à área de Educação) e Coordenações da condicionalidade da 

Saúde. (Responsabilidade das instituições vinculadas à área de Saúde). Como descrito 

anteriormente, os dados secundários de fontes oficiais também foram  utilizados  para 

ampliar a  compreensão do objeto da pesquisa.  
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5.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PBF NO NORDESTE: OS CASOS DE SERGIPE, 

BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE.  

 

 O PBF apresenta diferentes desempenhos de implementação no Brasil de acordo 

com a região conforme apresenta a Tabela 03. No Brasil, o Programa apresentou em 

média nos meses de 2014 um Fator de Operação geral de 0,82, enquanto no Nordeste 

esse desempenho é um pouco superior à média nacional, chegando a alcançar 0,85. 

Entre os componentes com menores desempenhos em todas as regiões estão a 

atualização cadastral (TAC) e Acompanhamento da agenda saúde (TAAS). 

 

Tabela 03– Distribuição dos valores do Índice de Gestão Descentralizada Estadual por regiões em 2014 

(valores médios dos meses) 

  

INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DAS REGIÕES –Fator de Operação IGD-E 

Região Condicionalidades Cadastro 
Fator de 

Operação IGD-E 

 

Taxa de 

Acompanhame

nto da 

Frequência 

Escolar 

(TAFE) 

Taxa de 

Acompanhamen

to da Agenda de 

Saúde 

(TAAS)  

Taxa de 

Atualização 

Cadastral (TAC) 

Taxa de 

Cobertura 

Qualificada de 

Cadastros 

(TCQC) 

Geral 

Brasil 0,89 0,72 0,67 1,00 0,82 

Norte 0,89 0,71 0,71 1,00 0,83 

Nordeste 0,91 0,77 0,70 1,00 0,85 

Centro-oeste 0,88 0,76 0,65 1,00 0,82 

Sudeste 0,89 0,67 0,66 0,98 0,80 

Sul 0,90 0,68 0,62 1,00 0,80 

 

Fonte: Elaboração do autor (2015) através dos dados do MDS  

 

 

 As regiões com menores desempenhos gerais são a região Sudeste e Sul.  A 

região Nordeste apresenta os melhores indicadores em todas as taxas. No índice geral as  

diferença entre as regiões é pouco expressiva evidenciando que as regiões têm quase o 

mesmo desempenho na implementação do programa. O fato do programa ter mais de 12 

anos de implementação tendo parte dos seus processos básicos com lacunas no 

desempenho de forma generalizada, denota fragilidade da sua efetividade em todo o 

território nacional. Os resultados também podem sinalizar uma similaridade de 

desempenho do Fator de Operação geral por se tratar de uma média dos valores das sub-

taxas, as diferenças entre as regiões são mais presentes entre os sub-indicadores isolados 

ao invés da média (Fator de Operação).  
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A Tabela 04, demostra o desempenho de cada Estado do Nordeste considerando 

o IGD-E e suas sub-taxas no ano de 2014.  A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) é o 

de menor desempenho em todos os Estados. A Taxa de Acompanhamento da Agenda 

Saúde é o segundo componente de menor desempenho. Entre os Estados o de pior 

desempenho é Sergipe (0,80) e os Estados de Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e 

Rio Grande do Norte superam com 0,86 a média da região Nordeste que é 0,84. A Bahia 

alcança a  média da região, 0,84.  

 

Tabela 04. Fator de Operação do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-E) no Nordeste em 2014 

(valores médios dos meses).  

ESTADO TAFE TAAS TCQC TAC 

FATOR 1 (IGD-

E) 

Alagoas 0,89 0,76 1,00 0,72 0,84 

Bahia 0,87 0,75 1,00 0,72 0,84 

Ceara 0,92 0,78 1,00 0,74 0,86 

Maranhão 0,91 0,78 1,00 0,75 0,86 

Paraíba 0,89 0,81 1,00 0,75 0,86 

Pernambuco 0,92 0,77 1,00 0,73 0,86 

Piauí 0,93 0,8 1,00 0,61 0,84 

Rio Grande do Norte 0,93 0,79 1,00 0,71 0,86 

Sergipe 0,93 0,68 0,97 0,60 0,80 

Nordeste (média) 0,91 0,77 1,00 0,70 0,84 

 

Legenda: Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros (TCQC), Taxa de Atualização Cadastral (TAC), 

Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde (TAAS) ,Taxa de Acompanhamento da Frequência 

Escolar (TAFE) 

 

Fonte: Elaboração do autor (2014) a partir de dados do MDS  

 

 

 Entre os três Estados do estudo (SE, BA e RN) o IGD-E pode indicar situações 

particulares quanto à implementação. No geral, SE teve o menor desempenho, a BA 

desempenho intermediário e o RN maior alcance dos três. Entretanto, essa configuração 

não se repete nas sub-taxas.  

 Na TAFE, que afere o desempenho da agenda da educação, RN e SE tem 

desempenhos iguais de 0,93, enquanto a BA alcança menor resultado, com 0,87. 

Percebe-se que, comparativamente, os estados têm pequenas diferenças, o que sugere 

formas de implementação similares. Entre as duas condicionalidades, a educação tem 

resultados melhores do que a saúde nos três estados. 

  Considerando a TAAS, que demostra a eficácia da agenda saúde do programa, o 

resultado assemelha se à média final: com SE apresentando menor resultado (0,68), a 
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BA  resultado intermediário (0,75) e o RN com  o maior desempenho dos três (0,79). 

Destaca-se que essa agenda é a de menor desempenho das quatro taxas do fator de 

operação do IGD-E. A condicionalidade da saúde é de todos os processos o mais 

fragmentado, o pode implicar em desempenhos inferiores nas outras taxas nos três 

Estados. 

 Quanto à Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros (TCQC) os alcances da 

sub-taxa de BA e RN alcançam o  desempenho máximo (valor igual a 1), enquanto, SE 

tem  0,97 de alcance nesse índice. Entre as taxas, comparativamente,  esse indicador é o 

que menos depende do desempenho das localidades pois trata-se da divisão do número 

de cadastros válidos de famílias com perfil Cadastro Único, no município, pela 

quantidade de famílias estimadas como público alvo do Cadastro Único no Município. 

  Na TAC, que mensura a atualização cadastral, SE tem o menor desempenho 

(0,60), RN desempenho intermediário. (0,71) e BA o maior alcance (0,72). Os baixos 

valores apresentados pelos Estados (déficit de quase 30% do valor máximo) indicam 

que a expansão do programa resultou em um número de beneficiários amplo que se 

configura como desafio para os governos locais estabelecerem contato com essas 

famílias a fim de realizarem a atualização cadastral. 

 Em uma análise do desempenho do Fator de Operação do IGD-E dos estados do 

Nordeste entre os anos de 2010 e 2014 demostrada na Tabela 05 nota-se oscilações e 

declínios em  alguns estados (AL, BA, CE, PI, SE) que implicam em uma variação da 

média da região. O estados  de MA, PB, PE tiveram progressivos aumentos, porém com 

valores decimais. Os fatores para que o indicador não tenha progressivo aumento ao 

longo dos anos, o que seria natural em função de possíveis aperfeiçoamento na 

implementação do programa, podem ser atribuídos à expansão de beneficiários e às 

mudanças da gestão municipal durante as eleições de 2012 o que pode gerar uma 

instabilidade nos processos do programa.  

Quanto aos estados do estudo algumas considerações podem ser feitas a partir dessas 

informações. Os Estados de RN e BA têm uma certa linearidade na condução, mas não 

se observa evolução do índice e sim oscilações do Fator de Operação do IGD-E.  A BA 

teve seu melhor desempenho em 2011 e depois declínios.  O RN alcançou 0,87 no Fator 

de Operação em 2011 e 2012, declinando depois. As variações nos dois Estados, mesmo 

que para menos foram pequenas. Os dados sinalizam que após 10 anos o programa teve 

uma estagnação na sua implementação, sendo pouco significativa a evolução dos 
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índices. Sergipe, difere dos outros dois, pois teve progressivo aumento entre 2010 e 

2013, e um declino de 0,86 (maior alcance do estado nesse período) para 0,79, o que 

aparenta uma insuficiência na implementação que se agrava com o tempo.  

 

Tabela 05. Fator de Operação do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-E) no Nordeste entre 2010 a 

2014 (valores médios dos meses).  

 

ESTADO / FATOR DE 

OPERAÇÃO 1 (IGD-E) 2010 2011 2012 2013 2014 

Alagoas 0,77 0,82 0,84 0,85 0,84 

Bahia 0,81 0,85 0,84 0,84 0,83 

Ceara 0,87 0,86 0,87 0,87 0,86 

Maranhão 0,82 0,85 0,86 0,85 0,86 

Paraíba 0,82 0,84 0,85 0,84 0,86 

Pernambuco 0,82 0,83 0,83 0,83 0,86 

Piauí 0,86 0,88 0,87 0,86 0,84 

Rio Grande do Norte 0,85 0,87 0,87 0,86 0,86 

Sergipe 0,81 0,84 0,85 0,86 0,79 

Nordeste (média) 0,83 0,85 0,85 0,85 0,84 

 

Fonte: Elaboração do autor (2015) através dos dados da SAGI/MDS  

 

 Metas numéricas de sucesso são propostas na fórmula do IGD-E incrementando 

o recursos recebido: Incentivo I (TCQC = ou > 0,80); Incentivo II (TAC = ou > 0,80); 

Incentivo III (TAFE = ou > 0,75) e Incentivo IV (TAAS = ou > 0,60).  Analisando o 

desempenho dos municípios do Nordeste nos anos de 2012, 2013 e 2014, o Incentivo II  

e o Incentivo IV foram recebidos por 100% dos municípios. Em contra partida o 

Incentivo I e Incentivo III foram mais oscilantes.  

 A Tabela 06, demostra o % de municípios que não receberam o incentivo I em 

nenhum dos meses, ou seja o % de municípios que não atingiram desempenho igual ou 

superior a 0,80 na TCQC. Em geral, todos os estados diminuíram o número de 

municípios que não receberam esse incentivo nos três anos avaliados. O Estado com % 

maior de municípios que recebeu este incentivo é o Ceará (96%) e o que teve mais 

municípios sem receber é  a Paraíba (36%). 
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Tabela 06. Percentual de municípios do Nordeste que NÃO atingiram ou superaram  0,80 na  Taxa de 

Cobertura Qualificada de Cadastros (TCQC)  do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-E) entre 2012 e 

2014 

 

Incentivo I ESTADO Nº de municípios 2012 2013 2014 

% de municípios do Nordeste 

que NÃO atingiram ou 

superaram  0,80 na  Taxa de 

Cobertura Qualificada de 

Cadastros (TCQC) 

Alagoas 103 32% 25% 18% 

Bahia 418 50% 34% 23% 

Ceara 185 21% 8% 4% 

Maranhão 218 66% 36% 28% 

Paraíba 224 54% 42% 36% 

Pernambuco 186 50% 32% 20% 

Piauí 225 54% 37% 32% 

Rio Grande do Norte 168 38% 24% 16% 

Sergipe 76 37% 20% 20% 

 

Fonte: Elaboração do autor (2015) através dos dados da SAGI/MDS  

 

 Nos Estados de SE, RN e BA pode-se destacar alguns aspectos. O RN é o 

Estado que possui o  menor número de municípios que não atinge essa meta (16%) entre 

os três Estados. A BA, alcança o maior número de municípios que não atingem 0,80 na 

TCQC (23%) apesar da expressiva diminuição ao longo desses três anos (em 2012 era 

50%). Observa-se uma maior evolução na BA mesmo com o número acentuado de 

municípios que o Estado possui. SE tem o alcance de desempenho intermediário de 

20% dos municípios que não alcançam essas metas. 

 Considerando o Incentivo III, nos anos 2012, 2013 e 2014 também percebe-se 

um declínio dos municípios que não receberam o incentivo, portanto uma evolução 

progressiva dos estados no atendimento da TAFE em 0,75. Os resultados dessa análise 

podem ser atestados na Tabela 07. 

 Quanto ao percentual de municípios com atendimento de 0,75 na TAFE, os 

Estados da BA, SE e RN apresentam similaridades. Apesar dos desempenhos próximos, 

a BA tem o menor percentual (24%) de municípios que não receberam o Incentivo III,  

SE apresenta uma situação  intermediária  de 26%  e RN o maior % de municípios que 

não atingiram a meta de 0,75 na TAFE (29%). Chama atenção o fato de que Sergipe 

teve a maior diminuição no número de  municípios que não atingiram a meta no período 

observado, saindo de 68% para 26%. Destaca-se ainda que a BA, mesmo com 418 

municípios, teve o menor percentual  de municípios que não atingiram a meta.  
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Tabela 07. Percentual de municípios do Nordeste que NÃO atingiram ou superaram 0,75 da Taxa de 

Acompanhamento da Frequência Escolar (TAFE) do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-E) entre 

2012 e 2014 

 

Incentivo III ESTADO Nº de municípios 2012 2013 2014 

% de municípios do Nordeste 

que  NÃO atingiram ou 

superaram  0,75 da Taxa de 

Acompanhamento da 

Frequência Escolar (TAFE) 

Alagoas 103 70% 51% 37% 

Bahia 418 64% 37% 24% 

Ceara 185 54% 23% 24% 

Maranhão 218 77% 43% 30% 

Paraíba 224 76% 52% 42% 

Pernambuco 186 69% 46% 32% 

Piauí 225 71% 42% 34% 

Rio Grande do Norte 168 26% 17% 29% 

Sergipe 76 68% 36% 26% 

 

Fonte: Elaboração do autor (2015) através dos dados da SAGI/MDS  

 

 Sendo IGD-E um indicador de eficácia, mesmo com indicadores favoráveis, 

merece destaque o fato de que os estados não atinjam o teto dos recursos. O PBF 

pretende por meio das condicionalidades promover uma aproximação dessa população 

com os serviços de educação e saúde. No entanto, a rede de assistência ainda não está 

preparada para atender à demanda gerada pelo Programa, mesmo que a procura seja por 

ações básicas. Na educação, a simples frequência escolar e na saúde o acesso aos 

serviços que já deveriam ser universalizados de imunização, pré-natal e 

acompanhamento nutricional, ainda não constituem rotina de grupos sociais vulneráveis 

quanto à renda. 

 A forma como os municípios são avaliados pelo IGD-M e IGD-E é 

individualizada e aumenta a falta de cooperação entre governos no mesmo nível 

municipal, uma vez cada um enxergará suas demandas como prioritárias e não 

valorizará o esforço em integração de ações. Apesar de grandes áreas de pobreza 

estarem concentradas em regiões metropolitanas, que abarcam mais de um município 

,não existe um pensamento de viabilizar parcerias. Quanto ao governo estadual nota-se 

que a avaliação do IGD-E incentiva que o estado cooperem com os municípios, pois as 

metas para recebimento do recurso dependem de uma média do valor dos IGD-M dos 

municípios do respectivo território.  

 Quanto aos Estados da BA, RN e SE observa-se que existe uma gama de fatores 

que podem influenciar o desempenho da implementação do programa. O Estado de SE 

tem o menor desempenho geral (0,80) dos três, mesmo tendo o menor número de 
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municípios (75) e menor extensão territorial. Já o RN, com número de municípios 

intermediário entre os três Estados (168) e extensão territorial também intermediária,  

tem o melhor desempenho (0,86). A BA tem 418 municípios (mais de duas vezes o 

número de municípios do RN e mais de cinco vezes o número de  SE) e tem 

desempenho intermediário (0,84). 

 Conclui-se que o desempenho do IGD-E é resultante de diversos fatores, assim 

como as sub-taxas do Fator de Operação do IGD-E (TAFE, TAAS, TCQC e TAC), pois 

essas representam processos de trabalhos desenvolvidos em sistemas independentes. 

Entre estes fatores destaca-se a forma como cada gestão estadual articula suas  

capacidades  técnicas e  administrativas (recursos humanos, financeiros, tecnológicos, 

informacionais)  e políticas para  articular os diferentes sistemas que viabilizam o PBF  

e  minimizar  os desafios frente à  sua  implementação. 

 

5.2 COORDENAÇÃO GERAL E CADASTRO ÚNICO 

 

 Em nível estadual o PBF conta com uma coordenação que desenvolve dupla 

função: Coordenação Geral e Coordenação do Cadastro Único. Essa coordenação é 

realizada pela área de Assistência Social. Atualmente, o MDS recomenda que essas 

coordenações sejam gerenciadas pela mesma equipe pela interdependência dos 

trabalhos desenvolvidos.  

 Apesar de ter sido criado e ter como sua maior demanda o PBF, o Cadastro 

Único
40

 abrange outros programa sociais (Minha Casa Minha Vida, Bolsa Verde, 

Pronatec entre outros) o que leva à denominação dupla das demandas: Coordenação 

Geral e Coordenação do Cadastro Único. A gestão do sistema operacional do Cadastro 

Único, desde sua criação, é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF) que 

é o Agente Operador. Cabe à CEF, a disponibilização dos sistemas operacional, 

capacitação para uso do sistema e disponibilização das informações cadastrais. 

(CAMARGO et al. 2013). 

                                                 
40

 O Cadastro Único é um instrumento de coleta de dados e informações com a finalidade de identificar 

todas as famílias de baixa renda do país (renda mensal per capita de até meio salário mínimo). Visando a 

seleção e focalização dos beneficiários de programas sociais o instrumento foi criado em 2001 e se 

instituiu ao longo dos anos como uma das bases de dados mais fidedignas do mundo sobre população de 

baixa renda (BICHIR, 2011) 
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 Os principais instrumentos do Cadastro Único são os Formulários de 

cadastramento impressos (onde o entrevistador municipal coleta dados das famílias) e o 

Sistema de Cadastro on line (os dados coletados são digitados no sistema para que 

sejam visíveis na base nacional do Cadastro Único). 

 Com a coordenação do MDS, os municípios com apoio dos estados executam 

dois processos vitais para funcionamento do Programa sob responsabilidade do 

Cadastro Único: a coleta de informações sobre as famílias na base de dados e a 

atualização dessas informações. Esses processos são aferidos por duas sub-taxas do 

fator de operação do IGD: a Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros (TCQC) e 

Taxa de Atualização Cadastral (TAC)
41

. 

 Considerando a cobertura qualificada de cadastros, conforme esclarece Coutinho 

(2013), existem no PBF para recebimento dos benefícios quotas que se estabelecem 

como tetos municipais para o máximo de beneficiários daquela localidade. Essas cotas 

são baseadas em dados do IBGE de estimativas de famílias pobres para aquela 

localidade. Para a autora, a criação dessas cotas denota a intenção de coibir o risco que 

os municípios teriam de cadastrar pessoas que não precisam do beneficio, evitando 

assim, possibilidades de fraudes ou cadastro indiscriminado o que permitiria o uso 

clientelístico ou partidário. Para Bichir (2011) o Cadastro Único pode ser considerado 

um mecanismo de coordenação centralizada dos municípios, reduzindo de forma 

significativa a discricionariedade no plano municipal. 

 Nos Estados estudados (BA, RN e SE) a TCQC apresenta no geral ascendência 

conforme a Figura 25 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 A TCQC é calculada pela divisão do número de cadastros válidos de famílias com perfil Cadastro 

Único, no município, pela quantidade de famílias estimadas como público alvo do Cadastro Único no 

Município. A TAC é calculada pela divisão do número de cadastros válidos de famílias com perfil 

Cadastro Único no município atualizados nos últimos dois anos, pelo número de cadastros válidos com 

perfil Cadastro Único no município. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2012) 
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Figura 25. Evolução da Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros (TCQC) entre 2010 e 2014 (valores 

médios anuais). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da SAGI/MDS.(2015) 

 

 Entre as taxas do fator de operação do IGD, a TCQC é a taxa de melhor 

desempenho na média do Nordeste. Esta taxa teve aumentos tênues desde 2010 nos três 

Estados do estudo e na média da região. Apenas o Estado de SE teve um declínio no 

ano 2014. De todas as taxas do Fator de Operação do IGD, essa é a que mais se 

aproxima do valor máximo de 1 que trata do desempenho máximo, ou seja que 100% 

das famílias que recebem o PBF naquela localidade estão no perfil do Programa. 

 Quanto à atualização cadastral, a legislação do Programa aponta que os agentes 

municipais a cada dois anos devem visitar as famílias
42

. Mesmo havendo esforços de 

capacitação e avaliações, o processo de trabalho de atualização do cadastro possui 

lacunas. 

Nos Estados estudados (BA, RN e SE) a TAC nos últimos 4 anos sofreu  

progressivo declínio conforme a Figura 26. 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Soares e Satyro (2009) apontam que além da visita dos agentes cadastrais, há cruzamento de dados com 

outras bases como os dados do BPC e dados da RAIS.  
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Figura 26. Evolução da Taxa de Atualização Cadastral (TAC) entre 2010 e 2014 (valores médios anuais). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da SAGI/MDS. 

 

 A TAC nos últimos 4 anos apresenta além de comportamento declinante nos três 

Estados do estudo queda também na média do Nordeste. A média da região nos últimos 

4 anos declinou 8% (∆ 2014-10 NO =-0,08). Entre os Estados do estudo o maior 

declínio foi o do Estado de Sergipe de 21% (∆ 2014-10 SE = -0,21), o RN teve também 

declínio porém em menor escala de 5% (∆ 2014-10 RN = - 0,05). A Bahia apresentou 

média superior à média da região de 2014, entretanto ao longo de quatro anos teve 

diminuição de 9% (∆ 2014-10 BA = -0,09) dos cadastros atualizados. Apreciando o 

desempenho da atualização cadastral como um todo percebe se uma diminuição da 

capacidade de atualização na região ao longo dos anos.   

 A divisão entre a Coordenação do PBF e gestão do SUAS em nível de 

organograma existe desde o nível federal. Na estrutura organizativa do MDS,
43

 

explicitada na Figura 27, duas secretárias têm relação com o PBF, uma mais direta, a 

Secretária Nacional de Renda e Cidadania (SENARC), e outra com um contato mais 

tangencial, que é a Secretária Nacional de Assistência Social (SNAS). Segundo o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (2015) cabe à SENARC a 

implementação a Política Nacional de Renda de Cidadania que se materializa por meio 

do PBF e do Cadastro Único. Já a SNAS gerencia a Política Nacional de Assistência 

                                                 
43

 Coutinho (2013) afirma que o MDS foi criado em 2004 e designado pela LOAS como instância 

coordenadora da PNAS, ficando o SUAS em sua alçada.  
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Social que intenciona viabilizar o direito constitucional da assistência social em todo 

território nacional. Por meio do financiamento do Fundo Nacional de Assistência Social 

(FNAS) a secretaria é norteada pelas diretrizes da Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) e tem ramificações nos municípios pela rede de CRAS e CREAS.  

 

Figura 27. Estrutura dos MDS suas Secretarias e detalhamento da SENARC 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate  a Fome (2015) 

 

 A divisão de trabalho resulta em grupos paralelos de trabalhos entre o PBF e o 

SUAS.  Lício (2012) afirma que mesmo gerido centralmente por uma estrutura própria 

do MDS, a SENARC, o PBF não estabelece com a assistência social (gerida 

majoritariamente pela SNAS) uma relação intersetorial, visto que o Programa 

configura-se como parte da própria assistência social. 

A autora aponta que a articulação entre o PBF e a assistência social não estava 

prevista na formulação do programa, como se deu com os setores das condicionalidades 

(saúde e educação) inclusive porque a criação estruturação do SUAS data de 2005 

enquanto o PBF é de 2003.
44

 

 

                                                 
44

 Entretanto, mesmo diante das contradições de implementação, Bichir (2011) indica que o PBF é um 

importante programa na consolidação da assistência social e do próprio SUAS, sendo visto como uma 

estratégia de estímulo ao sistema. Um avanço foi o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços (Resolução 

CIT, nº7 de 10 de setembro de 2009) que define como público prioritário dos serviços sócio-assistenciais 

os beneficiários do PBF, PETI e BPC, que compõe o público mais vulnerável da sociedade. 
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5.2.1 Capacidades técnico-administrativas na implementação da Coordenação 

Geral  PBF e Cadastro Único 

 

 Quanto às capacidades técnico-administrativas da gestão estadual, essas foram 

divididas em  subcategorias de acordo com o modelo teórico da tese: i)  avaliação sobre 

os recursos humanos, financeiros e tecnológicos adequados e disponíveis para a 

condução das ações; ii) a existência e operação de mecanismos de coordenação (intra e 

intergovernamentais); e iii) estratégias de monitoramento (produção de informações, 

acompanhamento e exigências de desempenho). 

 Nas Coordenações Estaduais
45

 dos casos da pesquisa, o trabalho da assistência 

social é uma instância de superintendência, departamento ou de coordenadoria dentro 

das secretarias. Foi padrão nos três Estados uma subdivisão dessas instâncias em quatro 

grupo de assuntos, conforme mostra a Figura 28. 

 

Figura 28. Grupos de trabalho nas Coordenações Estaduais de assistência social 

 

Fonte: Elaboração do autor com base nas entrevistas de campo. 

 

 Para implementação do PBF nos Estados, a Coordenação Geral do Programa e 

Coordenação do Cadastro Único têm organogramas semelhantes ao âmbito federal de 

gestão. As secretarias às quais os grupos de trabalho da Gestão Estadual Geral do PBF 

(coordenadores estaduais do programa e seus técnicos) estão vinculadas não são 

exclusivas da assistência social
46

,  mas todas possuem outras pastas relacionadas como 

emprego, direitos humanos, habitação entre outros: 

                                                 
45

Segundo dados da Estadic IBGE (2013) quando os estados foram questionados se a Gestão do PBF 

estava constituída como subdivisão administrativa na estrutura do órgão gestor de assistência social os 

resultados foram: Não constituída 3,8% (1); Sim, na estrutura formal do Órgão gestor 38,5% (10); Sim, 

de maneira informal 57,5% (15); 
46

Licio (2012) indica que não havia clara expressão no desenho do PBF que a assistência social seria o 

espaço institucional de gestão,  entretanto nos governos subnacionais  o programa faz parte dessa agenda. 

O programa surgiu fora de qualquer política pré-existente e a definição do cargo de gestão ficou a cargo 

do executivo local. 
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 BA: Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social 

(SJDHDS). A Coordenação Geral do PBF na Bahia até 2014 estava 

vinculado à  Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza da 

Bahia, secretaria extinta. Na organização anterior o grupo não tinha relação 

de subordinação à Superintendência de Assistência Social como ocorreu 

após a mudança. Essa realidade de grupos paralelos de trabalho do PBF com 

a gestão do SUAS (como ocorreu até 2014 na BA) foi uma realidade 

induzida pela própria construção histórica do SUAS; 

 RN: Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

(SETHAS); 

 SE: Secretaria de Estado da Mulher, Inclusão, Assistência Social, do 

Trabalho e Renda. 

 Quanto aos recursos humanos, atuantes na Coordenação Estadual e suas 

atribuições, descritos no Quadro 27, observa-se que não existe uma paridade entre 

número de técnicos e municípios, o que acaba sendo uma desvantagem para estados 

com muitos municípios como a Bahia. Os recursos humanos são uma contrapartida do 

estado para funcionamento do Programa, ou seja, são de financiamento do próprio 

governo estadual sem participação do MDS nas contratações. Apenas a equipe de SE 

relatou compatibilidade entre o tamanho da equipe e as demandas. O RN e BA 

relataram insuficiência de pessoas para as demandas propostas. A Equipe da Bahia 

inclusive indicou que já foi maior, mas alguns funcionários foram remanejados, pediram 

exoneração e não houveram reposições. 

 

Quadro 27. Equipes envolvidas na Coordenação Estadual do PBF e cadastro único dos estados de BA, 

RN e SE.  

 

Estado Equipe atuante exclusivamente na coordenação 

estadual do PBF e Cadastro Único 

Número de municípios 

Bahia 4 técnicos  417  

Rio Grande do Norte 2 técnicos e 1 estagiário 167 

Sergipe 3 técnicos e 3 estagiários  75 

 

Fonte: Elaborado pelo autor dados da pesquisa. 
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 Quanto à divisão de tarefas, os grupos do RN e SE indicaram que os técnicos 

têm demandas comuns, não havendo divisão funcional de responsabilidade por 

municípios como acontece na BA. A equipe da Bahia tem divisão de funcionários por 

número de municípios, cerca de 104 para cada técnico.   

  A orientação do MDS é que os coordenadores estaduais do PBF sejam os 

mesmos coordenadores do Cadastro Único. Legalmente não há restrição que exista um 

coordenador estadual para cada atividade, porém os estados cumprem a recomendação. 

Os entrevistados destacaram que o Cadastro Único é muito mais abrangente que o PBF 

apesar deste ser seu principal e maior programa. O Estado de SE relatou que essas 

coordenações já foram distintas e separadas na coordenação estadual até 2012, quando 

foi adotada a unificação.  

 No que diz respeito aos recursos financeiros disponíveis para a gestão estadual 

executar suas tarefas, o recurso IGD-E foi apontado como a principal fonte. O recurso 

do IGD-E que é repassado do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo 

Estadual de Assistência Social fica sob gerência da assistência social e pode também 

financiar atividades das condicionalidades caso essas sejam julgadas demandas 

prioritárias.  

 O recurso do IGD-E apesar de apoiar a gestão estadual é na maior parte definido 

pelo desempenho dos municípios, estimulando uma cooperação entre os entes. Além do 

IGD-E existem recursos das próprias secretarias para gerir o PBF. Deve existir também 

contrapartida dos estados, pois o recurso do IGD não deve ser exclusivo. Os gestores na 

pesquisa relataram que a instância que controla o recurso (gestão do SUAS) é distinta 

da deles e com isso há também certas dificuldades para monitorar o uso. Entre os 

gestores se reivindica o uso para itens de infraestrutura básica principalmente da área 

informacional. 

 No que diz respeito à estrutura tecnológica informacional na Bahia, a equipe 

(formada pelo gestor e técnicos) reivindica melhorias na conexão de internet para 

suportar os sistemas de gestão que são pesados e máquinas com capacidade de gerir 

com velocidade os programas. Em Sergipe a principal limitação tecnológica 

informacional é a conexão de rede, dado que o número de computadores não tem se 

mostrado uma limitação (um computador para cada técnico). Ressalta-se que parte das 

máquinas foram adquiridas com o recurso do IGD-E. No Rio Grande do Norte, as 

reivindicações com os provedores também são existentes, os equipamentos estavam 
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sendo substituídos por outros adquiridos com o recurso de apoio à gestão 

descentralizada.  

 A importância dos equipamentos de ordem informacional para a atividade da 

Coordenação Estadual é vital, pois uma das principais atividades é o monitoramento e  

comunicação. Uma vez que a comunicação é em sua maior parte virtual, por causa da 

limitação de recursos financeiros para deslocamento, a conexão de rede (telefônica e 

internet) pode limitar o exercício das equipes. 

 A síntese dos recursos de infraestrutura (recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos) disponíveis para gestão do PBF e Cadastro Único para os Estados do 

estudo consta do Quadro 28. 

 

Quadro 28. Síntese dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos que dispõe a infraestrutura da 

coordenação estadual do PBF e Cadastro Único em BA, RN e SE 

 

Recursos 
Estado 

Bahia Rio Grande do Norte Sergipe 

Número de 

municípios  
417 

167 
75 

Humanos 

4 técnicos com 

atribuições exclusivas do 

PBF e Cadastro Único 

2 técnicos e 1 estágiáriocom 

atribuições exclusivas do 

PBF e Cadastro Único 

3 técnicos e 3 estagiários 

com atribuições exclusivas 

do PBF e Cadastro Único 

Financeiros 

Uso de recursos da 

própria secretária com 

utilização do IGD-E  

Uso de recursos da própria 

secretária com utilização do 

IGD-E 

Uso de recursos da própria 

secretária com utilização 

do IGD-E 

Tecnológicos 

Avaliado como passível 

de melhoras quanto 

número de computadores 

e conexão de rede 

Avaliado como passível de 

melhoras quanto número de 

computadores e conexão de 

rede 

Avaliado como suficiente e 

satisfatório (adquiridos 

com o IGD-E) 

 

Fonte: Elaborado a partir de dado da pesquisa. 

 

Para entender melhor o desempenho da Coordenação Estadual do PBF e 

Cadastro Único analisar-se-á os recursos humanos, financeiros e tecnológicos dos 

municípios do território dos Estados participantes do estudo por meio das informações 

disponibilizadas pelos gestores e estudos disponíveis na literatura que tenha dados 

relevantes para discussão. A apreciação da infraestrutura dos municípios busca detectar 

limites e possibilidades para o cumprimento dessas atividades, o que por sua vez 

implica diretamente no desempenho da gestão estadual a quem cabe coordenar o 

trabalho dos municípios.  
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Um dos primeiros pontos a ser analisado refere-se aos espaços físicos para 

execução das tarefas do PBF e do Cadastro Único nos municípios. Conforme os dados 

da Quadro 29 com dados do Censo SUAS Municipal (2013), o local de funcionamento 

do Cadastro Único só ocorre em unidades fixas e exclusivas (situação ideal) em apenas 

10,6% dos municípios.  

 

Quadro 29. Locais onde funcionam o Cadastro Único (cadastro e atualização)nos municipios  

Locais  Número absoluto % 

Na sede do órgão/Assistência Social 2877 53,7 

No CRAS 3171 59,2 

Em unidade/posto fixos exclusivos do cadastro único 568 10,6 

Em únidades móveis ou postos temporários 564 10,5 

Em outras unidades da Assistência Social 293 5,5 

Em unidades de outras políticas públicas 169 3,2 

No domicílios das famílias 1690 31,5 

Outros 254 4,7 

 

Fonte: Censo SUAS  Municipal (2013) 

 

 Quanto aos recursos humanos nos municípios, segundo os gestores estaduais, em 

muitos casos, o baixo desempenho nas atividades do Programa é atribuído à limitação 

de pessoal
47

. Quanto à figura do coordenador municipal foram feitos relatos pelos 

gestores estaduais que alguns municípios para organizar o trabalho dividem a 

coordenação do PBF e do Cadastro Único com diferentes pessoas, mas oficialmente 

uma delas responde à coordenação dos dois eixos. Nas secretarias que sediam o 

Programa nos municípios a grande dificuldade mencionada é a falta de estabilidade dos 

vínculos que existe nos cargos, isso resulta em uma rotatividade elevada e uma 

descontinuidade das ações. A cada mudança de gestão de prefeito são recorrente novas 

contratações para cargos que não são permanentes. 

                                                 
47

 Bichir (2011) aponta em sua pesquisa que os gestores federais do PBF reconhecem que o problema da 

capacidade institucional local também envolve a dimensão dos recursos humanos, principalmente porque 

o SUAS é um sistema em franca estruturação. Os municípios encontram muitas vezes restrições por conta 

da Lei de Responsabilidade Fiscal onde os governos têm limites de gasto com pessoal. Foi instituído entre 

os estados em 2006 o Pacto de Aprimoramento da Gestão nos Estados e os recursos humanos foram 

questões centrais e houve flexibilização de regras para contratação de pessoal na área de Assistência 

Social. 
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 As capacitações realizadas pelos coordenadores estaduais também sofrem 

impacto dessa rotatividade e acabam sendo estratégicas em determinados períodos e 

grupos: períodos de transição de prefeitos e com novos gestores. Essa demanda, que se 

forma de modo cíclico, representa a insuficiência de equipes no quadro permanente nas 

secretarias. A situação dos Estados do estudo não é isolada, conforme indica a Figura 

29, que detalha a situação de vinculo dos funcionários que atuam na assistência social 

dos municípios brasileiros por estados da federação.  

 Ao analisar a Figura 29 denota-se de forma imediata que o Nordeste é a região 

com menor número de estatutários e, proporcionalmente, um maior número de cargos 

comissionados e sem vinculo permanente.  Entre os casos analisados, a Bahia tem mais 

de 70% do quadro de pessoal dos seus municípios entre estagiários, cargos 

comissionados e profissionais sem vínculo permanente. Em Sergipe essas ocupações 

instáveis superam 50% dos cargos e no RN são 60% dos quadros. Em resumo, a maior 

parte dos recursos humanos que exercem atividades nos municípios na assistência social 

não tem vínculos permanentes. 

 

Figura 29. Distribuição percentual do pessoal ocupado na Assistência Social, por vínculo empregatício, 

segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação, 2013 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais, 2013 

 

 Quanto aos recursos financeiros utilizados pelos municípios, o principal recurso 

mencionado é o recurso do IGD-M. O uso deste recurso é orientado por cadernos 

técnicos do MDS e essa instrução é replicada pelas Coordenações Estaduais aos 

munícipios, sendo que esses têm autonomia sobre o uso do recurso, inclusive porque a 

legislação não restringe o uso com nenhuma demanda específica, desde que seja para 

gestão do PBF e do Cadastro Único. Quando não utilizado o recurso é devolvido ao 

Fundo de Assistência Social. Entre os exemplos de uso do recurso mencionado foram 

citados pelos gestores: aquisição de veículos, equipamentos de internet, diárias e 

deslocamentos para capacitações. 

 A limitação dos recursos do IGD segundo os gestores estaduais situa se também 

na competência técnica dos recursos humanos da área financeira dos municípios. A 

ausência ou insuficiência de pessoas capazes de operar os sistemas que envolvem a 

execução orçamentaria e prestação de conta do recurso acaba implicando no seu uso. Os 

gestores mencionam a solicitação de capacitação ao MDS como uma solução viável. 

 Apesar de existir o recurso do IGD-SUAS
48

, o recurso do IGD-M é nos 

municípios um recurso fundamental na estruturação básica do SUAS
49

, inclusive porque 

se trata de um sistema em desenvolvimento e em franca consolidação. Em todo o país 

os recursos do IGD-M são geridos pelo órgão gestor local da assistência social e 

segundo o próprio MDS estão sendo utilizados pelos municípios na estruturação de 

ações locais, principalmente na estruturação do CRAS. A Tabela 08, demostra a forma 

de utilização do recurso do IGD-M pelos municípios brasileiros. 

 

 

 

 

                                                 
48

Lei nº 11.435, de 6 de julho de 2011. Regulamentado pelo Decreto nº 7.636, de 7 de dezembro de 2011. 
49

 Contudo o IGD-M, além dos indicadores da TCQC e da TAC, que são medidas do desempenho do 

Cadastro Único e compõem o fator de operação, não tem outras medidas que façam avaliação do 

desempenho da Assistência Social. O acompanhamento das famílias em descumprimento atualmente é 

um dos maiores desafios de articulação entre o PBF e o SUAS. O IGD-M não é afetado diretamente pelo 

cumprimento desta atividade, entretanto é previsto na Portaria GM/MDS n.754/2010 que, caso sejam 

feitos os acompanhamentos, haverá um acréscimo de 3% ao valor recebido pelos municípios. As 

condicionalidades do PETI não são incluídas no cálculo. 



167 

 

Tabela 08. Percentual de municípios que receberam recursos Indice de Gestão Descentralização do 

Programa Família – IGD-M por forma de utilização dos recursos, segundo as grandes regiões e as classes 

de tamanho da população dos municipios em 2013  

 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais, 2013 

 

 A Tabela 08, que mostra os tipos de gastos com o recurso do IGD-M pelos 

municípios, evidencia que em todo Brasil o principal tipo de utilização é aquisição de 

equipamentos (80,2%), seguido do uso da estruturação de sistemas de informação 

(aquisição de hardware, impressoras e equipamentos de rede) com 52% de frequência, 

em terceiro a contração de pessoal temporário (47,8%).  

 Quanto ao último item mencionado, como visto anteriormente na Figura 29, 

existe uma quantidade representativa dos quadros de pessoal da assistência social de 

contratações não-permanentes. O recurso do IGD-M é mais utilizado com pessoal 

quanto maior é o porte do município. Nos municípios de até 5.000 habitantes, 33,4% 

usam o recurso com a contratação de recursos humanos temporários;  nos municípios de 

mais de 500.000, 61,5% afirmaram usar o IGD para essa finalidade. No Nordeste, 

contratar pessoal é a segunda forma mais frequente de utilização do recurso, com 72,6% 

dos municípios da região utilizando o recurso para esse fim. Entre as regiões do país é a 

que tem maior frequência desse uso. 

 Licio (2012) identificou que parte das contrações temporárias realizadas com 

auxilio do IGD são alocadas aos recursos humanos dos CRAS. A autora indica que 

mesmo sendo de relevância pertinente a estruturação dos CRAS não é a finalidade 

principal do IGD-M. Isso ocorre muito mais pela ausência de contrapartida dos 

Grandes Regiões e 

classe e de tamanho de 

população dos 

municípios 

Percentual de municípios que receberam recursos do IGD-M (%) 

Total 

Formas de Utilização 

Contratação de 

pessoal 

temporário 

Estruturação 

de sistemas de 

informação 

Aquisição de 

equipamentos 

Aquisição 

de veículos 

(terretres 

ou 

fluviais) 

Outro 

Brasil 96,7 47,8 52,5 80,2 16,9 24,7 

Norte 94,2 44,8 57,1 82,3 13,4 25,7 

Nordeste 97,1 72,6 64,1 83,7 19,1 19,7 

Sudeste 96,8 43,2 46,3 76,5 16,7 22,7 

Sul 96,4 21,3 40,5 78,8 15,0 35,0 

Centro-Oeste 97,9 39,4 56,2 81,8 17,5 23,6 

       

Até 5.000 95,0 33,4 48,0 80,1 6,2 24,4 

De 5.001 a 10.000 96,7 44,6 48,7 79,2 12,0 23,3 

De 10.001 a 20.000 97,3 52,3 54,1 79,9 20,4 22,8 

De 20.001 a 50.000 97,0 58,2 57,3 81,5 21,7 24,8 

De 50.001 a 100.000 96,5 56,9 58,1 83,2 29,7 29,1 

De 100.001 a 500.000 99,6 50,2 56,4 79,2 35,1 31,7 

Mais de 500.000 100,0  61,5 48,7 69,2 17,9 51,3 
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municípios ao Fundo de Assistência Social e devido à escassez de recursos. O recurso 

deve apoiar a gestão do PBF na sua amplitude. A estruturação do SUAS é obrigação dos 

governos  e deve ser financiada com complementariedade ao fundo específico para tal.  

 Considerando a estrutura de tecnologia informacional nos municípios, gestores 

estaduais avaliam que ela é insuficiente e passível de melhorias principalmente no 

tocante à conectividade de rede. Segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (2013), o percentual de acesso à internet em 2013 na Secretária de 

Assistência Social foi de 99,3%, sendo banda larga 94,7% e internet discada 5,2%. A 

informação é complementar aos dados da Tabela 08 que indica que o uso do IGD com 

suporte informacional é prioritário. 

 Observa-se entre os três Estados um conjunto de similaridades, considerando a 

presença de organizações com recursos humanos, financeiros e tecnológicos adequados 

e disponíveis para a condução das ações das atividades da coordenação geral do PBF.  

Observou-se como comum a quantidade insuficiente de vínculos temporários entre os 

recursos humanos, recursos financeiros de apoio à gestão ao programa usados pra 

estruturar o SUAS e recursos de ordem tecnológica pouco compatíveis com as 

demandas. Conclui-se que há um conjunto de fragilidades da infraestrutura para 

funcionamento do programa na área da assistência social. Considera-se que o fato do 

SUAS ter sido um sistema de criação recente agrave a situação da falta de infraestrutura 

básica para funcionamento do programa.  

O trabalho intragovernamental pode ser visto por duas perspectivas: a primeira  

refere-se à articulação da gestão do PBF com as secretarias que também compõe o 

Programa (dito intersetorialidedade)  e  a segunda perspectiva trata  do próprio trabalho 

do grupo da gestão central dentro da sua estrutura administrativa no nível estadual.  

Quanto à intersetoriedade do PBF na gestão estadual seu local institucional de 

promoção, segundo a legislação do programa, é a Comissão Intersetorial do PBF. Essa 

instância tem pretensão de ser propositiva, com intuito de mobilização conjunta, pois 

existe uma autoimplicação de processos entre os trabalhos desenvolvidos no PBF, uma 

vez que os grupos tratam com o mesmo público e isso pode ser usado sinergicamente: 

por exemplo, a falta do aluno na escola pode decorrer de problemas de saúde. A 

desatualização dos cadastros afeta diretamente a localização de famílias pelas equipes 

de educação e a saúde entre outros.  
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Quanto à composição da comissão foi percebido que os membros mais atuantes 

são os gestores da coordenação geral e os coordenadores das condicionalidades. A 

legislação prevê também a participação de um representante da área de planejamento e 

outro que represente as questões de ordem do trabalho. Apesar de cadastrados 

oficialmente no SIGPBF esses membros são menos atuantes e assíduos. Na comissão da 

Bahia existiu o convite inclusive para participação de um representante da Caixa 

Econômica Federal e mais outras três secretarias do Estado com temáticas semelhantes,  

como a do trabalho, por exemplo. 

 As reuniões das Comissões Intersetoriais dos Estados analisados têm como 

pautas frequentes o planejamento de ações intersetoriais e a avaliação de municípios 

com menor desempenho na implementação do Programa. Demandas comuns, como 

ações para minimizar o número de beneficiários não localizados, são tratadas como 

prioritárias. Quando existentes, investigações de denúncias que envolvem os municípios 

sob a abrangência territorial de cada Estado também entram nas pautas da comissão,  

configurando-se  como reuniões extraordinárias. 

 Uma das ações previstas por essa instância de representação é a escolha das 

prioridades do uso do IGD-E, o recurso de apoio à gestão estadual do programa. Não 

houve menção nos casos estudados de representantes da gestão financeira das 

secretarias de assistência que pudesse mediar questões de ordem contábil. Essa 

participação poderia diminuir a sensação de centralização do recurso uma vez que este é 

gerido pela assistência social. Os grupos de trabalho dos Estados relataram iniciativas 

intersetoriais e financiamento de capacitações com o uso do recurso. Na comissão da 

BA o trabalho intersetorial resultou, entre outras ações relatadas, em capacitações gerais 

sobre o Programa que foram conjuntas com CRAS e CREAS e outras que também 

envolveram os técnicos da área de educação. A coordenação de Sergipe também relatou 

capacitação para CRAS e CREAS sobre o PBF. 

 As novas contratações para os cargos da gestão estadual do PBF existentes nas 

mudanças dos governos foram avaliadas como prejudiciais aos trabalhos das comissões, 

pois levam a alterações na periodicidade de reuniões. O trâmite de novas nomeações é 

extenso e acarreta em uma suspensão das atividades presenciais da comissão. A 

disponibilidade para reuniões também foi vista como um limitador porque nem sempre 

os membros são exclusivos de grupos de trabalhos ligados ao PBF. Os coordenadores 
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gerais também apontaram a comunicação por telefone e por e-mail como modos de 

comunicação entre as reuniões para sanar demandas mais urgentes. 

 O trabalho intragovernamental
50

 pode ser analisado sobre a ótica da interação 

entre a gestão estadual do PBF e sua articulação com a rede de assistência social, 

principalmente no acompanhamento das famílias em descumprimento realizado pelas 

equipes o PAIF atuantes nos CRAS e CREAS. As capacitações, com convite estendidos 

aos técnicos dessas equipes, foram apontadas como estratégicas no estreitamento das 

atividades entre PBF e SUAS.   

 O trabalho intersetorial nos municípios entre as agendas de educação, saúde e 

assistência ainda é incipiente na opinião dos gestores. As Coordenações Estaduais 

alegam que ao visitarem as localidades buscam a participação dos representantes de 

cada agenda para estimular o diálogo sobre questões fundamentais do trabalho 

intersetorial: uso dos recursos do IGD-M e famílias não localizadas. 

 Considerando a relação intergovernamental instituida entre a gestão estadual e 

os municipios do seu território, a assistência social nos estados tem suas principais 

atividades com os municípios descritas na Tabela 09. Essas informações são da 

Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic-IBGE), 2012-2013 do IBGE. De 

acordo com as entrevistas, as Coordenações Estaduais do PBF nos Estados participam  

parcialmente dessas ações. 

 

Tabela 09.  Ações de Apoio técnico dos Estados aos municípios realizados pela assistência social nos 

estados brasileiros 

 

Atividade N % 

Produção e Distribuição de material técnico 18 69,2 

Elaboração, pelo Estado, de normativas e instruções operacionais para 

orientação dos municipios  

19 73,1 

Capacitações presenciais 19 73,1 

Capacitações a distância 11 42,3 

Assesoramento técnico de forma presencial no municipio 24 92,3 

Assesoramento técnico a distância 16 61,5 

Outras formas 15 57,7 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Pesquisa de 

Informações Básicas Estaduais, 2012-2013. 

  

                                                 
50

Outra relação institucional que é presente na gestão estadual em nível de organizações estatais é a 

interlocução com a CEF, pois cabe ao banco a administração da base de dados do Cadastro Único que os 

municípios  gerenciam.  
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 Entre as atividades mais frequentes detalhadas na Tabela 09, registra-se o 

assessoramento técnico de forma presencial no município (92,3%), seguido da 

elaboração pelo Estado de normativas e instruções operacionais para orientação dos 

municípios (73,1%) e das capacitações presenciais (73,1%). Essas mesmas ações foram 

descritas como frequentes pelos gestores do PBF nos Estados, mas com algumas 

limitações que serão detalhadas a seguir. 

 As formas de coordenação intergovernamental do PBF entre governos estaduais 

e municipais
51

 abrangem três principais atividades
52

: a) monitoramento, b) 

assessoramento e c) representação (legitimação): 

a) a monitoramento para acompanhar o desempenho dos municípios do seu 

território no intuito de fiscalizar a manutenção de bons índices; 

b) o assessoramento para instruir, capacitar e viabilizar que os municípios diante 

das dificuldades de implementar o Programa contem com uma instância de 

governo que esteja mais próxima que o governo federal; 

c) a legitimação que se dá com a participação das Coordenações Estaduais em 

fóruns, conferências e conselhos com autoridade técnica para esclarecer as 

legislações do Programa e suas orientações técnicas.  

  

 O monitoramento acontece por meio do acompanhamento do desempenho dos 

municípios nos componentes do IGD. A informação que os Estados possuem são os 

relatórios dos sistemas de informação do Programa, principalmente, do Relatório de 

Informações Sociais (RI) emitida pela SAGI do MDS. A gestão estadual não tem acesso 

ao lançamento de informação dos municípios, apenas um login que permite extrato de 

relatórios.  

 Os Estados da Bahia e Sergipe relataram alimentar um sistema de informação 

que eles mesmos criaram, com planilhas e informações em série histórica dos 

municípios. Na Bahia o sistema inclusive contempla informações de ordem qualitativa, 

como um registro de datas de ligações, dúvidas que foram sanadas entre outras 

                                                 
51

 O apoio técnico realizado pelos Estados aos municípios é um realidade já instituída, a Estadic-IBGE 

2013 atestou que apenas 1 estado raramente se articula com os municípios para tratar do PBF, 38,5% (n 

10) dos estados afirmaram que frequentemente, e 57,7% (n 15) muito frequentemente. 
52

 Entre as principais atribuições da coordenação estadual referenciada pelo MDS uma das atividades que 

precedem todas as outras é a realização de um diagnóstico básico sobre a gestão do Bolsa Família e do 

Cadastro Único.  
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informações. O espaço de gestão estadual nos sistemas do MDS não permite 

compilação de informações e comparativos, o que é necessário para tomada de decisão 

e gerência estadual. 

 Os municípios são avaliados no atendimento (1) às taxas de desempenho 

mínimo (0,20 para cada subtaxa do fator de operação do IGD-M) e o atendimento e (2) 

às pactuações que ocorrem principalmente com as condicionalidades. Aos municípios 

que alcançam  menor desempenho, normalmente, são atribuídos os seguintes motivos na 

gestão estadual: transição de gestão municipal (insuficiência de quadro permanente); 

trabalho intersetorial deficitário; insuficiência de infraestrutura informacional, volume 

de informação necessária para executar o Programa (não apenas do PBF, mas de todos o 

programa também atendidos pelo Cadastro único) que é agravado com a rotatividade de 

equipes. 

 Os municípios são avaliados quanto à manutenção dos valores esperados 

considerando como critérios o desempenho semelhante entre municípios do mesmo 

porte populacional, reincidência de descumprimento e valores que fujam à 

normalidade
53

. 

 Os municípios com dificuldade de execução orçamentária do IGD (uso do 

recurso, ausência de prestação de contas no SUASWEB) também entram naqueles 

classificados com gestão mais frágil. Relatórios do MDS também são enviados às 

Coordenações Estaduais indicando os municípios com desempenho abaixo do esperado. 

Dessa forma são escolhidos também os municípios prioritários para visitas técnicas e 

assessorias mais direcionadas. 

 O contato com os municípios acontece tanto presencial, em visitas dos técnicos 

da gestão estadual aos municípios, como virtualmente, mediado por meios como a 

internet ou telefone e em capacitações centralizadas na capital. As atividades 

presenciais configuram se como visitas in loco, preferencialmente nos municípios que 

têm debilidades no desempenho da implementação das ações básicas do Programa, 

identificados no monitoramento feito por meio do IGD. A visita presencial contempla a 

observância do trabalho desempenhado, pessoal, infraestrutura física, suporte 

                                                 
53

 Com números próximos do teto podem eventualmente até denotar de fraudes. Os sistemas dos, 

municípios com desempenho muito próximo a 100% de acompanhamentos despertam atenção para 

visitas.. Em alguns casos não se trata de fraude é na verdade são implementação de estratégias que não 

são intencionadas pelo programa como coletar dados de saúde no recadastramento por exemplo. 
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tecnológico informacional, cumprimento das recomendações técnicas do MDS para 

funcionamento do Programa, uso de recurso do IGD e trabalho intersetorial. Existe, 

além do caráter de assessoramento, um sentido de fiscalização e auditoria entre os 

níveis de governo. As atividades não diferem do que foi descrito pela assistência social 

dos Estados pela Estadic –IBGE como instrumentos e estratégias utilizadas para 

acompanhamento da gestão municipal que consta na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Instrumentos e estratégias utilizadas para acompanhamento da gestão Municipal segundo as 

unidades da federação 

 

 Visitas 

técnicas 

períodicas e 

planejadas 

Visitas 

técnicas 

esporádicas 

Contatos 

telefonicos 

periódicos e 

planejados  

Contatos 

telefonicos 

esporádico  

Sistema de 

informação 

próprio 

Sistema de 

informação 

desenvolvido 

pelo MDS 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

RN Não Sim Sim Não  Sim  Sim Não  Não Não Não Sim  Sim 

SE Sim Sim Não Não Sim  Sim Não  Não Não Não Sim Sim 

BA Sim Sim Não  Não Sim Sim Não Não Não Não Sim Sim 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Pesquisa de 

Informações Básicas Estaduais, 2012-2013. 

 

  O trabalho de visita é feito pelo coordenador local do Programa e os 

coordenadores de condicionalidades. Os coordenadores de saúde e educação são 

acionados normalmente naqueles municípios com baixos desempenhos e abaixo das 

pactuações estabelecidas para as condicionalidades
54

.  Os índices que são diretamente 

ligados ao cadastro e atualização (TAC e TQCQ) não têm metas além da cota mínima 

de 0,20 para repasse do IGD-M. As visitas resultam em plano de ação para três áreas e, 

posteriormente, esse plano é pactuado em outra instância que o homologa 

institucionalizando o trabalho.  

 Os gestores vislumbram, cada vez mais, as visitas presenciais como uma 

atividade necessária e sugerem que essas se ampliem para efetividade do Programa e 

passem a articular a gestão também central das redes de atenção básica e especial do 

SUAS, pois muitas negociações são mais estruturais da agenda da assistência social 

naquele município.  

 A proporção de número de beneficiários e área das localidades têm implicações 

para as demandas das equipes gestoras do PBF e Cadastro Único. Observando os dados 

                                                 
54

 Nas seções que abordarão as condicionalidades será discorrido sobre as pactuações existentes na 

Educação e na Saúde. 
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da Tabela 11, que apresenta a densidade populacional de famílias beneficiárias na 

localidade (famílias do PBF por Km²) nos Estados estudados e no Nordeste em 2014, 

verifica-se que nas capitais elas possuem uma concentração muito maior de 

beneficiários por território que a média dos estados. Os gestores indicaram que as 

capitais são de fato localidades que demandam estratégias mais elaboradas para atingir 

melhores desempenhos nas atividades do Programa. 

 

Tabela 11.  Densidade Populacional de Beneficiários na localidade (famílias por Km²)no Nordeste em 

2012  

ESTADOS 

Densidade Populacional de Beneficiários 

na localidade (famílias por Km²)
55

 

BA RN SE NOR 

7,67 10,11 17,20 12,82 

SAL NAT ARA NOR (CAP) 

261,55 288,71 223,39 293,80 

 

Fonte: Elaboração do autor (2014) através dos dados do MDS e do IBGE 

 

 A atuação das Coordenações Estaduais do PBF nos Estados do estudo 

diferenciaram se quanto à necessidade de regionalizar as ações. O Estado da Bahia 

afirmou ter necessidade de estratificar o número de municípios, dividido pelo número 

de técnicos, criando assim um técnico de referência para cada 104 (aproximadamente) 

municípios dos 417. Em Sergipe o trabalho de toda equipe considera o grupo total de 

municípios sendo tal conduta justificada pela dimensão territorial não ser extensa. 

Eventualmente, para algumas capacitações, utiliza-se uma divisão da Secretária de 

Planejamento de Sergipe que serve para formar turmas. No Rio Grande do Norte não foi 

descrito nenhum trabalho territorializado.  

Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Estaduais do IBGE , a Estadic2012, 

a Bahia apresenta um desenho de regionalização dos municípios
56

 na política de 

assistência social que coincide com a divisão administrativa do Estado. Sergipe e Rio 

                                                 
55

 Calculada pela divisão entre o número de famílias beneficiárias do PBF no município/estado a 

superfície do seu território. 

 
56

 Segundo a Estadic 2013 do IBGE, p. 167 “Ao adotar um desenho de regionalização, as Unidades da 

Federação podem optar por instituir estruturas administrativas descentralizadas com unidades 

administrativas regionais, definidas pelo governo estadual, que, ao instalar escritórios ou outro tipo de 

estrutura administrativa em regiões predefinidas por meio dos desenhos de regionalização, transferem 

determinadas competências de gestão do governo central para essas unidades e visam, entre outras 

questões, apoiar tecnicamente os municípios pertencentes àquelas regiões, além de buscar maior agilidade 

e eficiência e se aproximar dos cidadãos”. 
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Grande do Norte têm desenhos específicos de regionalização na política de assistência, 

mas não coincidem com a divisão administrativa dos estados.  

  A divisão administrativa que a Bahia tem são os Territórios de Identidade 

(Figura 30). Segundo o Governo do Estado da Bahia (2015, p.1) os “27 Territórios de 

Identidade foram constituídos a partir da  especificidade dos arranjos sociais e locais  de  

cada  região,  onde  a divisão  vem  sendo  utilizada  para  a implementação de políticas 

públicas no Estado.” Ainda se acrescenta que objetivo da criação foi identificar 

prioridades temáticas a partir da realidade local. A metodologia para divisão tomou 

como base o sentimento de pertencimento indicado por representantes das comunidades. 

A atual divisão de trabalho do grupo da gestão estadual da Bahia é de cerca de 

sete territórios por técnicos, mas a situação é avaliada distante da ideal de dois 

territórios por técnico. Além do número acentuado de municípios em cada território a 

distância geográfica é um dos maiores desafios da equipe. Por não possuirem veículo e 

motorista exclusivo para o trabalho e com a equipe em número pequeno, as visitas in 

loco são reduzidas,  inclusive porque há determinadas localidades que demoram mais de 

um dia para serem acessadas. 

 

Figura 30. Territórios de Identidade do Governo do Estado da Bahia  
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Fonte: Governo do Estado da Bahia 

A sede dos trabalhos da gestão estadual em Salvador não é territorialmente 

estratégica, considerando o acesso dos representantes municipais ou deslocamento da 

equipe técnica as localidades. Na Bahia, por exemplo, existem municípios no extremo 

Sul que levam 3 a 4 dias de deslocamento terrestre até a capital, e suas áreas territoriais 

são mais próximas dos Estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. 

 Quando o deslocamento é pensado de modo inverso, os técnicos dos municípios 

indo à sede, um dos agravantes é a despadronização na diária dos técnicos para 

capacitação entre os municípios. Com autonomia para essa definição, existem 

localidades que destinam um valor muito inferior ao necessário para o deslocamento, 

hospedagem e alimentação dos técnicos o que os desestimula para a capacitação.  

 Esses fatores, entre outros, resultaram em uma organização espontânea das 

equipes municipais de técnicos e gestores do PBF e Cadastro Único da BA frente à falta 

de capacidade institucional dos governos municipais e estaduais na gestão do Programa.  

Os gestores de municípios que tinha em comum afinidades políticas ou eram próximos 

geograficamente formaram o que foi denominado de Redes de Técnicos e Gestores do 

PBF. As Redes não seguem divisão dos Territórios de Identidade. De acordo com a 

coordenação estadual a inciativa ocorreu inicialmente na Associação dos Municípios do 

Sul da Bahia com palestras do PBF comuns aos municípios. 

 A iniciativa das redes é apoiada pela gestão estadual do PBF, entretanto eles 

sabem que o próprio grupo é uma organização dos entes que podem reivindicar 

melhores condições de assessoramento por parte da coordenação estadual. A 

cooperação entre municípios surge na perspectiva de socializar instruções técnicas, 

estratégias organizacionais e compreender limitações do sistema.  

 As redes de gestores e técnicos da BA inclusive têm poder de legitimidade maior 

que os municípios isoladamente. Para cada uma das redes se instituiu um coordenador 

ou presidente. Normalmente são gestores e técnicos do PBF. A realização de encontros 

temáticos acontece em um rodízio de municípios no intuito de descentralizar o contato. 

A participação nos encontros tem justificativa oficial para ausência do trabalho. A 

iniciativa tem estatuto, cronograma e o MDS apoia o movimento que é visto como uma 

parceria para gestão estadual apesar de serem autônomos. O peso institucional dos 

documentos emitidos pelos grupos tem maior impacto do que ações municipais 
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isoladas. Existe a perspectiva de que a rede seja ampliada para todos os trabalhos da 

assistência social, o que denota também uma insuficiência da implementação do SUAS. 

 Para as três coordenações o contato virtual e telefônico acabou sendo a 

alternativa mais frequente de contato dos gestores estaduais com os municípios em 

virtude das limitações de recursos para deslocamento. As dúvidas vão desde questões 

mais amplas de gestão até questões elementares esclarecendo as informações já 

existentes nos manuais técnicos do MDS. O Estado da Bahia tem um serviço 0800 para 

os municípios entrarem em contato. Através da internet os gestores criam grupos 

virtuais de e-mail, usam aplicativos de mensagens instantâneas e grupos nesses 

aplicativos. 

 As capacitações promovidas pela gestão estadual são gerais ou específicas 

segundo os relatos. As gerais ocorrem na implantação de algo novo no Programa, as 

específicas se dão normalmente em grupos com demandas comuns: municípios com 

dificuldades comuns ou localidades com baixo desempenho de implementação. Além 

das capacitações promovidas pela gestão estadual existem aquelas que são mediadas 

pela Coordenação Estadual promovidas pela SENARC e pela Caixa Econômica sobre o 

uso dos sistemas Cadastro Único V7 e SIBEC, responsável pela liberação dos 

benefícios. O estímulo da Coordenação Estadual é inclusive em alguns casos, como 

relatado na gestão do RN, de controle de participação e cadastro de inscrições. 

 As Coordenações Estaduais também atuam como instância de representação, 

legitimando o Programa nos municípios. As equipes das Coordenações Estaduais 

relatam que durante as visitas os municípios, muitas vezes, ajudam na interlocução com 

os gestores de maior poder decisório (secretários e prefeitos) na sensibilização de 

melhores condições para o Programa e investimento do mesmo e uso prioritário do IGD 

na estruturação das condições de trabalho. 

  A presença dos gestores do Estado em conferências e fóruns é positiva 

principalmente porque estabelece neutralidade nas relações político-partidárias já 

presentes nos municípios. Inclusive, a instância estadual é incumbida de encontro com 

beneficiários para esclarecer condutas de focalização, descontinuidade do recebimento 

do benefício (bloqueios, suspensão, cancelamento entre outros). 

 O contato da coordenação do PBF no governo central (por meio da SENARC do 

MDS) com as coordenações dos governos estaduais se estabelece de forma direta, sem  

mediadores e com intuito de fortalecer o suporte técnico aos municípios. Apesar de 
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parceiros na incumbência de monitorar o desempenho dos municípios na 

implementação do Programa, as normas e legislações são elaboradas de forma 

centralizada no governo central, com os estados vistos apenas como parceiros de 

implementação não de formulação do programa
57

. 

 Portanto, o contato com os estados tem uma finalidade de capacitação e 

monitoramento do seu desempenho como apoio na implementação do PBF. Nas 

capacitações do MDS, normalmente, a gestão estadual também envolve alguns 

coordenadores municipais para que estes sejam multiplicadores; nesses encontros existe 

a construção de agendas de trabalho e oficinas intersetoriais. Demandas novas como, 

por exemplo, a localização de populações específicas quilombolas e indígenas são 

impulsionadores para que o MDS também esteja presente em forma de oficinas nas 

localidades. 

Além dos encontros presenciais também ocorre a comunicação à distância 

descrita no Quadro 30. Entre os modos mais frequentes de comunicação estão o contato 

telefônico e a troca de e-mail ao governo central uma vez que este normatiza o 

Programa e tem maior poder de decisão. O site do MDS também foi citado como 

acessível e de auxílio nas informações técnicas.  
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 Bichir (2011) indica que entre 2001 e 2011 houve a publicação de: 11 decretos, 4 leis, 2 medidas 

provisórias, 38 portarias, 1 instrução normativa e 50 instruções operacionais relativas ao programa e 

programas correlatos. Esse ritmo intenso para autora contribuiu para que o programa se instituísse, 

entretanto fez com que os municípios mesmo sem capacidade estatais para implementá-las fossem 

obrigados a cumprir essas normatizações levando a grandes lacunas do que deveriam ser os objetivos do 

programa. 
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Quadro 30. Modos de contato do MDS com as instâncias estaduais de gestão do PBF e Cadastro Único 

 

Modo de contato Descrição 

Sala Ead para 

coordenadores Estaduais 

Espaço virtual criado exclusivamente para os coordenadores estaduais, com 

objetivo de manter uma comunicação efetiva e mais rápida. Neste espaço 

também estão disponibilizado toros os procedimentos relativo às 

capacitações ofertadas pela SENARC. 

Central de 

relacionamento 

Um ramal 0800 e um e-mail institucional são disponibilizado para obter 

informações sobre o funcionamento do PBF e do cadastro Único. 

Página do Programa 

Bolsa Família  

No site do MDS, estão publicadas as informações referentes ao Cadastro 

Único e ao PBF, tais como: leis, portarias, decretos, instruções normativas, 

instruções operacionais, manuais e Observatório de Práticas. 

Coordenação de apoio à 

gestão descentralizada 

Atendimento exclusivo aos estados é feito pela Coordenação-geral de 

Apoio à Gestão Descentralizada, Atendendo exclusivamente os estados por 

meio de e-mail e telefone 

Ouvidoria do MDS 

A Ouvidoria, é possível obter informações, esclarecer dúvidas, dar 

sugestões sobre o programa ou ainda denunciar irregularidades. Por 

telefone tipo 0800 e e-mail. 

Bolsa Família Informa 

Um informativo semanal enviado por e-mail para os gestores do PBF que 

tem por objetivo esclarecer de forma detalhada, as principais ações do 

Programa, bem como orientar sobre as atividades de gestão e novidades do 

Bolsa família estão disponibilizados no site do MDS.  

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (2015) 

 

Além das capacitações e assessorias técnicas, existe o trabalho de 

monitoramento do desempenho dos municípios do território dos estados também por 

parte do MDS. O MDS recomenda quais municípios são prioritários para o trabalho das 

Coordenações Estaduais por meio de relatórios, mas nem sempre coincide com os 

definidos pelos estados. Em parceria com os estados também existem ações diretas do 

MDS com os municípios, principalmente os de maior porte populacional.  

Quanto aos sistemas de informação que a gestão do PBF e Cadastro Único 

possuem  os principais são elencados no Quadro 31. 
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Quadro 31. Sistemas do Programa Bolsa Família e Cadastro Único mais usados pela gestão estadual
58

 

 

SISTEMA DESCRIÇÃO GESTÃO 

SIGPBF 

ADESÃO: O aplicativo adesão estadual tem como objetivo cadastrar e gerir 

informações da adesão do estado ao PBF e ao Cadastro Único. Obs: Para os 

municípios, o SIGPBF disponibiliza o Aplicativo de Adesão Municipal. 

MDS 

SAF: Aplicativo de Formulários que tem objetivo: possibilitar que os 

municípios solicitem os formulários pela internet, sem a necessidade do 

envio de ofícios à SENARC; permitir o registro do recebimento dos 

formulários; permitir consultas de solicitações realizadas; e acompanhar o 

histórico de resultados dos pedidos realizados pelos municípios. 

SICON: É uma fermenta de apoio à gestão intersetorial. Esse sistema integra 

as informações do acompanhamento de condicionalidades nas áreas de Saúde 

e Educação.  

CECAD: o aplicativo foi criado com o objetivo de subsidiar pesquisas e 

ações de planejamento e gestão de políticas públicas voltadas para famílias 

de baixa renda incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (Cadastro Único).  

CONTROLE DE ACESSO: responsável pela realização da autenticação e da 

autorização de acesso e permissões correspondentes ao perfil do usuário. Ele 

é composto das funcionalidades de inclusão, alteração e consulta de dados de 

usuários; inclusão, alteração, exclusão e consulta de perfis; associação de 

usuários a perfil de acesso, órgãos e entidades (prefeituras, estados, 

ministérios etc.) entre outras. 

Sistema de 

benefícios 

ao Cidadão 

(SIBEC) 

Sistema de operacionalização das atividades de gestão de benefícios pelos 

municípios que permite bloqueio, desbloqueio, cancelamento e reversão de 

cancelamento do benefício. Com ele, é possível também consultar e gerar 

relatórios financeiros e operacionais dos beneficiários do PBF no município. 

As informações sobre como cadastrar a senha de acesso ao Sibec estão 

disponíveis na Instrução Operacional nº66 de 2013. 

MDS 

Sistema de 

Cadastro 

Único 

Versão 7: 

Usado para o cadastramento e para atualização das informações das famílias 

de baixa renda.. As informações sobre como cadastrar a senha de acesso à 

V7 constam na Instrução Operacional nº66 de 2013. 

Caixa 

Econômica 

SUASWEB 

Sistema de prestação de conta dos recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social. Recursos como o IGD-M, IGD-E e IGD-SUAS tem seus 

registros realizado neste sistema. 

MDS 

 

Fonte: Elaborado a partir de Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (2015) e 

informações dos gestores estaduais  

 

 Quanto às formas de utilização, os sistemas são acessados de acordo com a 

necessidade, dependendo da demanda, às vezes de forma combinada. Entre os sistemas, 

o SIGPBF é o principal sistema da gestão central e contém aplicativos que são uma 

espécie de subsistemas. Além desses sistemas, os gestores relataram como frequente o 

uso do Relatório de Informações Sociais (RI) no portal da SAGI no MDS para 

monitorar o desempenho dos municípios e que é de domínio público. O site do Brasil 

Sem Miséria foi citado entre fontes que emitem RI. A Coordenação Estadual 
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 O Sistema Presença (condicionalidade da educação) e o Sistema PBF na Saúde serão tratados com 

detalhes posteriormente no texto. 
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eventualmente usa os sistemas de condicionalidade PBF (Sistema Presença e PBF na 

Saúde), e quando o fazem é de modo mais consultivo.  

 Poucas informações são alimentadas pela gestão estadual (praticamente 

informações de adesão ao programa e a prestação de contas do recurso do IGD-E no 

SUASWEB) pois grande parte das informações inseridas provém do acesso restrito dos 

municípios. Alguns relatos informam que beneficiários chegam até a buscar as 

Coordenações Estaduais para procedimentos de cadastro e atualização e dados, mas que 

pouco pode ser feito pois a gerência das informações é municipal.   

 Entre os sistemas existe a possibilidade de configurar senhas com diferentes 

níveis de permissões e com todas as funcionalidades (senha master) normalmente de 

domínio do coordenador e senhas com acessos parciais da ferramenta disponibilizada 

aos demais técnicos.  

 As principais limitações dos sistemas para as gestões estaduais do estudo são 

quanto à permissão de acesso, atualização dos dados e aperfeiçoamento/compatibilidade 

entre os sistemas. Quanto às permissões dos sistemas não houve uma conciliação entre 

manter a autonomia dos municípios no envio de informações e ao mesmo tempo 

estabelecer, para a gestão estadual, modos de verificar o sistema de forma idêntica ao 

que os municípios têm acesso. Os estados não possuem a permissão de acesso restrito 

que os municípios possuem, sendo muitas vezes as dúvidas tão especificas que só um 

acesso com replicação do mesmo tipo de permissão resolveria a demanda. 

 Outra limitação é a atualização dos sistemas, principalmente da RI dos 

municípios. As informações chegam a ficar meses e até anos defasadas, não 

correspondendo mais à realidade. Nenhum dos sistemas fornece informações imediatas 

dos acompanhamentos, os sistemas têm períodos de consolidação diferentes e envio dos 

dados de forma agregada por período. A implementação dos sistemas já existentes é um 

percurso ainda a avançar. 

 A extensão territorial brasileira e sua diversidade de municípios leva a um 

desfasamento de informações, seja por ingerência em alimentar o sistema ou pelo fato 

de que as ferramentas são  antigas (segundo relato dos gestores em 2014 ainda haviam 

municípios com a versão 6 off line do Cadastro Único que foi atualizada em 2010 para 
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versão 7
59

). As versões anteriores a 7.0 do Cadastro Único tinha alguns problemas 

elencados por De la Briére e Lindert (2011): duplicidade de NIS, erros de exclusão 

devido ao software; mortos não eram excluídos da base de dados; acesso à base de 

dados  limitado. 

 Os sistemas ao longo dos anos tiveram mudanças incrementais
60

,se 

aperfeiçoando, entretanto não são usados como deveriam. As mudanças resultaram em 

uma base de dados ampla e também difícil de atualização em tempo real. Aumentou o 

número de perguntas, questionamento, de beneficiários mas não necessariamente no 

mesmo grau a eficácia na implementação. A desatualização da informação tem um 

comprometimento para a gerência do Programa em todos os níveis de governo, em um 

movimento de minimização desses efeitos os gestores buscam trabalhar com vários 

sistemas simultaneamente. 

 Algumas limitações vão além da falta de eficácia na implementação e são de 

cunho tecnológico. Foi relatado instabilidade dos sistemas em sua permanência na rede. 

Outra limitação tecnológica é o quão lento os sistemas são atualizados, sendo um dos 

motivos  o fato deles compartilharem bases de dados comuns e as atualizações precisam 

ser feitas em paralelo entre sistemas administrados muitas vezes até por órgãos estatais 

diversos. 

 Por exemplo, o SIBEC foi formatado para a base da versão 6 do Cadastro Único 

que era off-line. O SIBEC apesar das mudanças incrementais para se adaptar a versão 

on line exige migração da base off-line e isso leva a comprometimento de informação. 

Existe um projeto em andamento um sistema mais completo de beneficio o SIBEM para 

2016, que substituirá o SIBEC sendo este on line.  

  A integração dos sistemas é um percurso a ser buscado, uma vez que se trata de 

um único beneficiário comum para diversas atividades. O SIPFB que engloba cinco 
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 Camargo et al. (2013) destacam da Versão 7 (V7) do cadastro único, versão mais atual do sistema 

disponibilizada em 2010, que este passou a ser online, seu formulário de cadastro foi produto de 

discussões entre grupos do IPEA e do IBGE (órgão que utilizam informações do CadUnico) e ainda os 

formulários permitem a identificação de populações indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua e 

a estratificação em  trezes novos grupos tradicionais (extrativistas, agricultores familiares, catadores de 

material reciclável entre outros). 
60

 Por exemplo, quatro fatores principais para aperfeiçoamento da qualidade das informações do Cadastro 

Único são indicados por Camargo et al. (2013): 1) Elaboração de um instrumento de coleta de dados 

(formulário) com consistência de conceitos e compatibilidade com pesquisas do IBGE; 2) aprimoramento 

gradativos do sistema informacional, sendo possível atualização do cadastro; 3) Apoio financeiro do 

governo central para atualização cadastral através do IGD; 4) Maior monitoramento da SENARC nos 

dados disponibilizados pela CEF. 
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aplicativos (Adesão, SAF, Sicon, Cecad e Controle de Acesso) é uma tentativa de 

integração das informações, entretanto parte de seus dados não são de alimentação 

primária, na verdade são importados em parte dos sistemas de condicionalidades e do 

CADUNICO v7 que tem períodos de consolidação e atualização diferente.  

 De forma geral a análise das capacidades técnico-administrativa dos governos 

estaduais de BA, RN e SE podem ser resumidas e comparadas no Quadro 32.  

 

Quadro 32. Síntese dos componentes e subcomponentes das capacidades técnico administrativas da 

coordenação estadual do PBF e CADASTRO ÚNICO nos estados da BA, SE e RN. 

 

Cat

ego

ria

s 

Subcategorias Principais resultados  S

E 

R

N 

B

A 

D
im

en
sã

o
 t

éc
n

ic
o

-a
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

I) a presença de 

organizações com 

recursos 

humanos, 

financeiros e 

tecnológicos 

adequados e 

disponíveis para a 

condução das 

ações 

SUAS, sistema de principal atuação do PBF e Cadastro 

Único em franca consolidação.  

Número de CRAS e CREAS número insuficiente para 

demanda; 

X X X 

Divisão funcional do número de municípios por técnicos na 

coordenação estadual (territorilização das ações)  
  X 

Limitação quantitativa dos recursos humanos em nível de 

municípios: vínculos instáveis são predominantes levando 

uma descontinuidade de ações. 

X X X 

Limitação quantitativa de recursos humanos em nível 

estadual: pouca proporcionalidade de demandas de 

municípios e técnicos na gestão central. 

 X X 

Dificuldade de deslocamento para visitas nos municípios 

(ausência de veículos) 
 X X 

Dificuldades com provedores de internet X X X 

Compatibilidade do número de computadores com as 

demandas da coordenação estadual 
X   

Uso centralizado do IGD-M pela área de assistência social e 

uso com demandas que deveriam ser contrapartidas dos 

governos locais como contratação de pessoal;  

X X X 

II) a existência e  

operação de 

mecanismos de 

coordenação 

(intra e 

intergovernament

ais); 

Comissão intersetorial afetada por mudanças na gestão 

estadual; ausência de participação de todos os membros 

previstos; 

X X X 

 Visitas presenciais prioritárias em municípios com baixo 

desempenho de implementação; 
X X X 

Formação de rede de gestores autônoma para tratar das 

demandas do programa na 
  X 

III) estratégias de 

monitoramento 

(produção de 

informações, 

acompanhamento 

e exigências de 

desempenho). 

Munícipios com desempenho inferior (≥0,20) em qualquer 

uma das taxas são priorizados  
X X X 

Criação de um sistema informal de monitoramento para 

acompanhar os entes municipais em série histórica. 
X X X 

Sistemas diversos com pouca integração e atualização em 

tempo real: uso de combinado de informações 
X X X 
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Fonte: Elaboração do autor, 2015. 

 

 

 Observa-se que os aspectos da dimensão técnico-administrativa apresentam 

limitações comuns aos três estados do estudo em termos de recursos (humanos, 

financeiros e tecnológicos). A dimensão que remete à efetividade demostra que o PBF 

apesar de ter sido um dos grandes impulsionadores para criação do SUAS, tem limitada 

capacidade de mudança na rede onde opera. 

 As Coordenações Gerais do PBF nos três Estados  avaliam de forma semelhante  

as implicações negativas de suas atividades estarem vinculadas a um sistema em 

estruturação inicial (SUAS) e como principais entraves à estrutura onde funciona o 

Cadastro Único nos municípios. Tanto em nível estadual como municipal (municípios 

que ficam sob sua gerência) os gestores dos três estados lidam com a limitação 

quantitativa das equipes agravada  pelo vinculo instável que  resulta em descontinuidade 

do trabalho.  

 Entre os Estados, a Bahia é aquele mais é afetado por limitações de transporte. 

Devido à extensão territorial e ao número de municípios a equipe da coordenação 

estadual da Bahia recorreu  à divisão funcional do número de municípios por técnicos, 

mas a assessoria é prejudicada pela ausência de veículo. Situação similar em menor 

proporção acontece no Rio Grande do Norte, que também não conta com veículo 

exclusivo. Neste sentido, o Estado de SE se diferencia em virtude de ter um território 

menor e facilidade de deslocamento.  

 Quanto à estrutura informacional todos os três estados tiveram dificuldades de 

acesso à internet para operacionalizar os inúmeros programas on line e sua densa base 

de dados. Entretanto,  o número de computadores só foi indicado como adequado para o 

Estado de Sergipe. As coordenações da Bahia e Rio Grande do Norte alegaram 

insuficiência de equipamentos.  

 De modo geral a infraestrutura dos três Estados é frágil, com limitações 

determinantes no desempenho do trabalho das equipes. Entre os Estados a equipe da 

Bahia demostra maiores dificuldades com as limitações de infraestrutura em virtude do 

número de municípios e a faixa territorial do Estado. 

 Quanto à existência e operação de mecanismos de coordenação, considerando o 

foco intragovernamental, observa-se uma Comissão Intersetorial nos três estados 

atuantes em demandas emergenciais (famílias não localizadas, municípios com fraco 
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desempenho no IGD, denúncias de ilegalidades entre outros) porém com um trabalho 

incipiente em metas mais ousadas. As Comissões apesar de terem mais integrantes em 

sua composição têm uma atuação mais frequente da gestão central e dos gestores 

estaduais das condicionalidades nos três estados. Tal fato limita a articulação com 

outros atores relevantes do Programa como a Caixa Econômica Federal por exemplo. 

Uma das limitações ainda em nível intragovernamental da coordenação estadual do PBF 

e Cadastro Único tanto na BA, SE e RN é uma fraca articulação do grupo do PBF com 

setores internos da própria área de assistência social (Gestão do SUAS, Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial e setores de prestação de contas do IGD-E).  

 A relação intergovernamental entre os entes subnacionais demostra o quanto as 

capacidades municipais e estaduais são limitadas, o que leva a uma centralização e 

dependência maior do governo central na gerência do Programa. Uma vez com pouca 

capacidade de gerir demandas do Programa, os governos locais têm uma relação de 

subordinação à gestão central, que determina as diretrizes de atuação mais amplas até os 

procedimentos mais específicos. Sem possibilidade de discricionariedade os municípios 

lidam com os estados como uma continuidade do governo central, que assume o papel 

de fiscal de implementação do Programa. A regionalização das ações em localidades 

com maior número de municípios é uma necessidade e também sucinta o quanto as 

ações também devem considerar as diferenças regionais dos entes. A iniciativa 

autônoma da rede de gestores também desperta atenção de uma ação voluntária diante 

das limitações de capacidades estatais.  

 Entre os três Estados observa-se a conduta de priorização dos municípios com 

baixo desempenho. No Estado da BA, exclusivamente, verificou-se a presença de uma 

rede de gestores autônoma, diferença que chama a atenção e pode ser classificada como 

uma inovação onde os próprios municípios estabelecem uma relação horizontal de 

cooperação. 

 Em relação às formas de monitoramento, em geral, os três Estados se 

assemelham, priorizando o foco nos desempenhos fundamentais do Programa, e 

evidenciando que mesmo  após doze anos de sua criação o PBF ainda está implantando 

processos propostos inicialmente com insucesso em algumas localidades. Os 

desempenhos dos componentes básicos do IGD-M e do IGD-E apresentaram acentuada 

progressão de 2003 até o fim da década passada em 2010. Entretanto nessa década, 

observa-se que estes indicadores não sofreram acentuada melhora, oscilam e em alguns 
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casos declinam, o que evidencia uma possível falta de institucionalização do Programa 

que é afetado principalmente pelas capacidades institucionais das redes de serviços 

básicos operadas pelos municípios.   

 

5.2.2 Capacidades políticas na implementação da Coordenação Geral  PBF e 

Cadastro Único 

 

 Considera-se que são também importantes, além das capacidades técnico- 

administrativas, as capacidades políticas da gestão estadual do PBF, especialmente 

porque essas têm papel determinante na legitimação do Programa. Essa legitimação 

segundo o modelo adotado pela pesquisa tem como instrumentos a interação com 

sistemas políticos representativo, participação social e auditorias de controle externo.  

 Quanto à interação com o sistema político-representativo (governadores, 

prefeitos e partidos políticos), os gestores diferiram na abordagem. A gestão estadual da 

Bahia relatou que a comunicação com os prefeitos dos municípios é estratégica para 

inibir a falta de compromisso com as ações do Programa. Apesar da articulação 

prioritária ser com o representante legal do Programa, que é o coordenador municipal na 

comunicação, outras representações são buscadas com autoridades locais como o 

secretário de assistência social e com os prefeitos. O contato direto com o prefeito, 

ocorre principalmente naqueles municípios que não cumprem as obrigações básicas 

com o Programa. 

 Na Bahia, registrou-se o relato de comunicação direta com secretários e 

prefeitos, como modo de sensibilização  e  se usa uma projeção  de quanto o município 

poderia ter recebido se o IGD tivesse alcançado valores máximos. A abordagem sempre 

é sugestiva, propositiva, sob tom de recomendação uma vez que o município tem a 

autonomia para definir suas práticas. Nas situações de municípios com atraso no envio 

de informações é enviado um memorando circular com cópia para os prefeitos e o envio 

de telegrama com observação que até aquele momento a informação não foi enviada. O 

contato telefônico com o prefeito também já foi realizado e algumas vezes havia 

desconhecimento da situação do municípios e da implicações de recurso do não 

cumprimento das exigências do Programa. 

 No RN o contato quando não respondido pelo coordenador local do Programa é 

feito com os secretários de assistência social. Sobre a comunicação com prefeitos, o 
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grupo de gestores do RN acredita que essa é um postura intimidativa e que não  procura 

realizar a comunicação local com os prefeitos, mas com os representantes locais do 

Programa. Entretanto, quando a capacitação é sobre o uso e gasto do IGD-M os 

prefeitos participam ou elegem representantes. 

 Os gestores estaduais relataram que atendem presencialmente e por telefone 

representantes do executivo como prefeitos, vereadores ou mobilizações independente 

da identidade partidária. Em algumas situações pode existir um convite ao município 

que tenha conotação partidária fruto de rivalidade políticas, barganha da sucessão 

eleitoral, entretanto,  não foi descrito apoio da  gestão estadual a este tipo de situação. 

 Não houve relato entre os gestores de resistência à execução do Programa por 

influência de partido político da gestão do município. Não houve resistência declarada 

dos municípios quanto a isso, apesar do Programa ter forte identidade do partido da 

gestão central.  

 Quanto à participação social da gestão estadual do Programa, os Conselhos 

Estaduais de Assistência Social (CEAS) são as instâncias de principal inserção do 

grupo. Nestes conselhos além de outras demandas são validadas a prestação de contas 

do IGDS-E realizadas pelos SUAWEB. O coordenador de SE é suplente da presidência 

do CEAS.  

 A participação nos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS)  

também é o local de inserção dos gestores municipais do PBF, pois conforme o Quadro 

33 com dados do Censo Municipal SUAS (2013) um pequeno número de municípios 

(18,7%) tem conselho exclusivo do PBF. Segundo dados do Censo SUAS (2013) 99,6% 

dos 5442 municípios brasileiros participantes do estudo possuem Conselho Municipal 

de Assistência Social evidenciando as ICS como principais. 

 

Quadro 33. Instâncias de Controle Social – ICS do Programa Bolsa Família (PBF) nos municípios 

 

Instância  N % 

Conselho de outra política 42 0,8 

Instância ou comitê exclusivo do PBF 1015 18,7 

O próprio Conselho Municipal de Assistência 

Social ou comissão permanente do CMAS 

4385 80,6 

Total 5442 100,0 

 

Fonte: Censo Municipal SUAS (2013) 
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 Além dessa representação formal a participação da gestão estadual do PBF é 

esperado pela sua representatividade nas ramificações institucionais que o PBF e o 

Cadastro Único possuem. 

 A Coordenação da Bahia indicou intensa participação em instâncias que se 

articulam direta ou indiretamente com o Programa. Foram citadas participações em 

instituições com pautas ligadas aos seguintes temas: 

 subregistro civil; 

 promoção à igualdade racial; 

 questões étnicos raciais e de povos e comunidades tradicionais e indígenas; 

 sindicato dos empregados domésticos, dos catadores de material reciclado; 

 programas com público em comum ao PBF e complementares a estes: Programa 

Saúde na Escola, Mais Educação  e Pronatec. 

 

 Diferente da representação da BA, o Estado do RN afirmou que os convites de 

participação são mais restritos ao CEAS,  mas foram citadas representação em grupos 

mais vulneráveis socialmente como agricultores e indígenas. O Estado de Sergipe 

informou que não ocorrem convites de representação em outros segmentos da 

sociedade, as convocações são majoritariamente por parte dos municípios para tratar do 

exclusivamente do Programa. 

 A conduta de uma baixa participação em representações em grupos com pautas 

em comum ao Programa pode ter implicações na sua legitimação e inclusive 

repercussões diretas para uma das dimensões do PBF que é articulação com programas 

complementares. A priorização do grupo PBF nas políticas acaba demandando diálogo 

na articulação com os gestores dessas ações, pois o estado tem possibilidade multiplicar 

condutas articulando com os municípios. 

 Quanto à auditoria de controle, o grupo de gestores participante afirmou não 

haver auditoria de órgãos externos, exceto em casos de denúncia. O maior controle 

exercido é pelo próprio MDS sobre a gestão estadual, controlando seu desempenho e 

realizando visitas com caráter fiscalizatório.  

 As subcategorias ligadas à dimensão política, resumidas no Quadro 34 mostram 

um caminho a ser percorrido na legitimação do Programa frente aos atores do executivo 

(prefeitos e governadores), outras representações da sociedade civil e outras instituições 

governamentais.  
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Quadro 34. Síntese dos componentes e subcomponentes das capacidades políticas da coordenação 

estadual do PBF e CADASTRO ÚNICO nos estados da BA, SE e RN. 

 
Catego

rias 
Subcategorias Principais resultados 

SE RN BA 

D
im

en
sã

o
 p

o
lí

ti
ca

 

I) existência e formas de 

interações das burocracias 

do Executivo com os 

agentes do sistema 

politico-representativo (o 

Congresso Nacional, seus 

parlamentares, dirigentes 

dos governos subnacionais 

– governadores e prefeitos 

– e seus partidos políticos) 

O contato com os atores municipais 

como os prefeitos em suas comunicações 

  X 

A apropriação do programa por partidos 

dos governos locais é minimizada pela 

forte associação do programa com o 

governo federal; 

X X X 

II) na existência e 

operação efetiva de formas 

de participação social 

(conselhos, conferencias, 

ouvidorias, audiências e 

consultas publicas, entre 

outras); 

Os municípios convocam as 

representações estaduais como forma de 

neutralizar conflitos locais e esclarece a 

normatização do programa; 

X X X 

A participação em conselhos de 

assistência social e 

participação em grupo que tenham 

temáticas afins ao PBF; 

  X 

III) na atuação dos órgãos 

de controle (sejam eles 

internos ou externos). 

Os níveis de governo se estabelecem 

como órgãos de controles (União dos 

Estados e Municípios; Estados dos 

Municípios);. 

X X X 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2015. 

 

 A capacidade política dos governos subnacionais é limitada, o que reforça que é  

o governo central quem de fato tem um poder de legitimação do Programa. Quanto à 

interação com burocracias do executivo e agentes do sistema político representativo, as 

Coordenações Estaduais diferiram em relação ao contato com essas instâncias, sendo 

que o  RN e SE o fazem de modo mais eventual e em situações que sejam reincidentes. 

Já a BA enxerga os prefeitos como potenciais autoridades para legitimar o Programa 

frente às secretarias envolvidas na localidade. A filiação partidária não foi relatada 

como problemática ao Programa que tem uma aparente neutralidade das disputas 

políticas locais pela forte associação com o governo federal e a impossibilidade de 

escolha entre os selecionados e recebimento do benefício.  

 As equipes das Coordenações Estaduais do PBF e CADUNICO também tiveram 

diferenças quanto à participação social. RN e SE demostraram priorizar as demandas 

providas dos municípios, relatando a prática de audiências públicas para esclarecer o 

funcionamento do Programa. A equipe da BA, além dessa prática, afirmou intensa 

participação em grupos com temáticas afins ao Programa como mecanismos de 
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legitimação e articulações para o PBF e do CADUNICO. A falta de participação em 

mais instâncias pode ser atribuída à insuficiência de pessoal sendo considerada essas 

ações factuais para a operação do Programa frente a outras demandas. 

 Quanto às instâncias de auditoria, os próprios níveis de governos (Federal-

Estadual e Estadual-Municipal) são fiscalizadores dos trabalhos dos entes subordinados. 

Tal realidade de uma autonomia mais restrita dos agentes implementadores se dá pela 

tendência centralizadora
61

 que o Programa apresenta frente às limitadas capacidades 

estatais que as localidades apresentaram.  

 No tocante à relação entre a eficácia do desempenho dos principais processos 

ligados à Assistência Social (Cobertura Qualificada de Cadastro e Atualização destes) e 

às capacidades estatais verificadas nos Estados da amostra alguns pontos podem ser 

analisados. 

 A Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros no ano de 2014 apresenta valores 

máximos de 1,00 na TCQC na BA e no RN e em Sergipe o valor é de 0,97. Portanto,  

evidencia-se que não há grandes diferenças no desempenho desse processo. Entretanto, 

este processo é um dos menos complexos do programa, trata-se apenas da adequação do 

número de cadastrados ser coerente com os % de pobreza daquela localidade.  

 A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) tem diferenças entre os desempenhos 

no ano de 2014 (RN: 0,71; BA: 0,72 e SE: 0,60) que  podem estar  relacionadas às 

capacidades estatais apresentadas pelos Estados.  Com  o menor desempenho dos três 

estados na TAC, SE apesar de ter apresentado melhor infraestrutura nos trabalhos da 

Coordenação Estadual (mais compatível com a demanda de municípios), apresenta  uma 

fragilidade quanto aos mecanismos de coordenação intergovernamental (como a 

territorialização das ações, por exemplo) e capacidades de representação (participação 

em conselhos). Foi alegado que pela dimensão territorial do Estado isto não era 

necessário.  

 Em outro extremo, a BA apresentou a menor adequação da infraestrutura 

(recursos humanos, tecnológicos e financeiros) para o número de municípios que atende 

mas  obtém o melhor desempenho da amostra na TAC. O Estado apesar da limitada 

                                                 
61

 Licio (2012) aponta que o PBF possui um percurso com tendências centralizadoras e descentralizadoras 

sendo um exemplo da coexistência de diferentes padrões de relações intergovernamentais. A 

descentralização do programa é proporcional à velocidade que o programa se articula às estruturas 

descentralizadas dos sistemas de políticas públicas educação, saúde e assistência. 
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infraestrutura apresentou estratégias distintas de SE quanto à coordenação 

intergovenamental, destacando-se uma clara regionalização de ações e divisão por 

técnicos de regionais. Observou-se também como distinto no trabalho desenvolvido na 

Bahia a formação da rede autônoma de gestores e técnicos, uma estratégia de 

aprendizagem organizacional entre os municípios. Observou-se também um trabalho 

mais intenso da equipe na representação do programa em conselhos e contato com 

gestores com maior de poder de decisão (prefeitos por exemplo).  

 O RN que tem desempenho intermediário na TAC (0,71) considerando a 

comparação entre os demais Estados, porém próximo ao da BA. Observa-se neste 

Estado  uma infraestrutura de recursos de distintas ordens também não compatível com 

demanda, e ausência de mecanismos de coordenação inovadores como na BA (divisão 

territorial e a formação da rede autônoma de gestores municipais). 

 Apesar da eficácia do desempenho desses processos do programa não serem 

exclusivas das capacidades estatais, sinaliza-se no estudo que, mesmo com limitada 

capacidades de infraestrutura, o desenvolvimento de mecanismos de coordenação 

intergovernamental podem definir maior desempenho. Igualmente sugere-se pelo estudo 

que a demanda de municípios a serem assistidos não determinou o desempenho, pois a 

BA tem quase seis vezes mais municípios que SE e que as capacidades estatais de 

coordenação e legitimação (capacidades políticas) podem influenciar em melhores 

resultados.  

 

5.3 CONDICIONALIDADES  

 

 Compreendendo que o PBF pode ser mais que uma transferência direta de renda, 

as condicionalidades tratam da associação entre o recebimento do benefício e a 

permanência dos beneficiários em idade escolar com assiduidade à escola e o 

cumprimento da agenda saúde (imunização, pré-natal e antropometria), 

respectivamente, as condicionalidades da educação e da saúde. A implementação das 

condicionalidades, herda o desenho dos programas que originaram o PBF: o Bolsa 

Escola e o Bolsa Alimentação. Desenvolvem-se nas redes de serviços já estabelecidas  e 

também herdam as debilidades das mesmas. 

 Desde sua criação, o PBF por meio do Decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 

2004, torna claro que a permanência do recebimento do benefício depende do 

cumprimento das condicionalidades. Este arranjo pressupõe uma dupla 
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responsabilização -  das famílias e dos provedores dos serviços que são os governos em 

suas diferentes instâncias. O Decreto nº 5.209 determina que não pode haver 

cancelamento ou suspensão do benefício caso não haja oferta do serviço ou motivos de 

ordem maior. No princípio, a repercussão do descumprimento das condicionalidades 

tinha um aspecto mais punitivo e a legislação era mais rígida responsabilizado quase 

que totalmente as famílias pela situação de descumprimento. Na atualidade 

compreende-se que o não cumprimento das condicionalidades também é 

responsabilidade do Estado. 

Agate e Atunes (2014) descrevem que a Portaria nº 551,  de dezembro de 2005, 

seguiu as orientações do Decreto 5.209 e foi responsável por orientar a gestão das 

condicionalidades do PBF entre 2005 e 2008. Essa Portaria, na apreciação dos autores, 

tinha uma abordagem mais punitiva, adotava termos como “sanção” e ”inadimplência” 

ao se referir às famílias em descumprimento de condicionalidades. Em 2008 essa 

Portaria foi revogada pela Portaria nº 321 de setembro de 2008 abolindo os antigos 

termos citados e os substituindo por “efeitos no beneficio das famílias”.  

Entende-se que as famílias que não vão aos serviços são as que estão em maior 

risco social. Conforme informa a Portaria GM n 321/08, apesar de existir a 

possibilidade de desligamento do Programa caso não sejam cumpridas essas 

condicionalidades, esse fato só decorre após uma progressão de cinco advertências e 

suspensões temporárias com direito à obtenção retroativa do beneficio. Nota-se, 

portanto,  a evolução para uma abordagem mais educativa do que punitiva. 

 Agate e Antunes (2014) identificam as mudanças na legislação como uma 

mudança de concepção do que vem a ser o descumprimento da condicionalidade em si. 

Atualmente o Programa vê o descumprimento como situações de vulnerabilidade ou 

pouca eficácia na oferta dos serviços no atendimento a essas famílias. Na concepção 

vigente na legislação do Programa o cumprimento das condicionalidades antes de tudo é 

uma obrigação do governo em duas vias: primeiro garantir que os serviços cheguem até 

os mais pobres e segundo fazer com que essas famílias tenham condições de acessá-lo. 

O resultado disso foi expresso na alteração do texto do Decreto nº 5.209, de 17 de 

setembro de 2014,  que admite que o objetivo das condicionalidades também é um meio 

de monitoramento para identificar as vulnerabilidades sociais que afetam as famílias e 

impedem o acesso aos serviços básico no exercício da cidadania. 
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 Em 2012, deixando claro que a responsabilidade do descumprimento não é 

majoritariamente da família, a Portaria nº 251 de 12 de dezembro de 2012 deixa claro 

que nenhuma família deve ser desligada do Programa antes que seja acompanhada pela 

assistência social. Observa-se, portanto, que a legislação atual do Programa admite que 

o descumprimento das condicionalidades pode derivar também de problemas existentes 

do atendimento a essas famílias e que a conduta de maior flexibilidade no 

descumprimento pode ser interpretada como uma forma de não penalizar o beneficiário 

pela própria insuficiência do aparato estatal. 

 

5.3.1 Condicionalidade da Educação  

 

 A condicionalidade da educação pretende promover o acesso das famílias 

beneficiárias do PBF ao ensino fundamental e médio pela exigência do cumprimento da 

frequência escolar (o mínimo de 85% para crianças de 6 a 15 anos e de 75% para 

adolescentes de 16 a 17 anos
62

). Pretende assim  diminuir o  abandono escolar do grupo 

socialmente vulnerável de beneficiários resultante da concorrência entre as  

necessidades escolares e outras necessidades, de modo a incentivar  que os beneficiários 

invistam  seu tempo em estudo ao invés de estar trabalhando e elevando a renda da 

família. A Figura 31 ilustra a exigência mínima da condicionalidade da educação do 

PBF. 

 

Figura 31. Exigências mínimas de frequência da condicionalidade da educação do Programa Bolsa 

Família. 

 

Fonte: Ministério da Educação (2013) 

 Como dito anteriormente as condicionalidades representam um compromisso 

também do poder público para que a desigualdade de acesso aos serviços básicos seja 

                                                 
62

A referência para estes percentuais foi a  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, portanto não são 

valores exclusivos do programa.  
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diminuída, de modo a favorecer a inserção de famílias mais pobres ao usufruto dos 

direitos de educação. Além disso, é um dos indutores para que a escola se estruture 

melhor para assistir esse contingente de participantes do Programa no tocante ao porte 

da escola e sua infraestrutura – localização, acesso, número de salas, presença de 

biblioteca ou sala de leitura, acesso à internet, laboratório de informática, acessibilidade 

e quadra de esportes. 

 A condicionalidade da educação do PBF articula uma gama de atores para sua 

implementação em diferentes níveis de governo e atinge 160 mil escolas em todo país, 

sendo  72 mil escolas com  mais de 50% de beneficiários
63

. A formulação e a gestão 

central dos processos envolvidos nos acompanhamentos dos beneficiários em idade 

escolar é realizada pela articulação entre o MDS e MEC. As Secretárias Estaduais de 

Educação por meio da Coordenação Estadual do PBF exercem papéis  fundamentais  na 

execução da condicionalidade: coordenação da sua própria rede de escolas estaduais,  

articulação com governos municipais e ainda a coordenação das redes federais e 

privadas que também participam do programa. A síntese desses atores e a estrutura 

hierárquica da implementação das atividades são apresentadas na Figura 32. 

Figura 32. Condicionalidade da educação: maneira como União, Estados e Municípios se organizam para 

acompanhar frequência escolar dos beneficiários do PBF  regido pela Portaria Interministerial nº 3789 de 

2004  

Fonte: elaboração do autor, a partir da Portaria 3789 de 2004 e dados das entrevistas. 

                                                 
63

 Dados divulgados por Agate e Antunes (2014). 
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 Os processos básicos que compõem o acompanhamento da condicionalidade da 

educação são sintetizados no esquema da Figura 33: 1) Identificar o público; 2) Coletar 

as informações; 3) Aplicar os efeitos decorrentes e 4) Sistematizar informações das 

famílias em descumprimento visando o acompanhamento.  

 

Figura 33.  Atividades Centrais do processo de acompanhamento da condicionalidade da educação do 

PBF conforme artigo 1º da portaria 251.   

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Agate e Antunes (2014). 

 

A divisão de tarefas entre os atores é determinada pela Portaria nº 3.789 de 

2004, com o esclarecimento da função de cada ente. Os entes envolvidos estabelecem 

sua responsabilidade em um ciclo de processos de implementação. Este ciclo começa  

com o cadastramento do público para acompanhamento da frequência escolar até o 

trabalho de acompanhamento por parte da assistência social com os indivíduos que 

estão em descumprimento (o fluxo é ilustrado pela Figura 34). .  

 Conforme descreve Agate e Antunes (2014) o MDS, por meio do SISCON, 

extrai informações de crianças e adolescentes beneficiários de idade entre 6 e 17 anos 

que devem ser acompanhadas pela educação. Essas informações são encaminhadas ao 

MEC que insere a informação no Sistema de Acompanhamento e Monitoramento da 

Frequência Escolar do PBF, mais conhecido como Sistema Presença, que é 

disponibilizado aos estados e municípios de forma on line. Os governos subnacionais 

são responsáveis pela coleta e registro da frequência dos beneficiários, o MEC e as 

Sistematização de informações sobre famílias do PBF com crianças e adolescentes em 
situação de descumprimento de condicionalidades para subsidiar o acompanhamento 

Aplicação dos efeitos decorrentes do descumprimento da condicionalidade de educação 

Coleta de informações, pelo estado e/ou pelo município, no que couber, e o registro 
periódico no Sistema Presença, disponibilizado pelo MEC 

Identificação do público com perfil para acompanhamento das condicionalidades de 
educação (6 a 17 anos);  
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Coordenações Estaduais monitoram o acompanhamento e registro das 

condicionalidades por parte dos municípios 

 Com a finalidade de coordenar o sistema de acompanhamento da frequência, o 

Sistema Presença, os representantes técnicos para tal são os Coordenadores Estaduais e 

Municipais do Programa Bolsa Família na Educação. Por vários anos o Coordenador 

Municipal do Programa Bolsa Família na Educação ficou conhecido como Operador 

Municipal Máster – OMM. A modificação desse termo se deu para enfatizar a função 

gerencial dos coordenadores como multiplicadores não como apenas digitadores,  com  

a orientação de  que as escolas enviem a informação através de um Operador Escolar. 

 

Figura 34. Fluxo de processos na condicionalidade da educação do PBF  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa e Agate e Antunes (2014) 

 

Após o término do período (que é de envio bimestral) o MEC consolida a 

informação enviada pelos Estados e Municípios e encaminha para o MDS que por sua 
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vez inicia o processo e repercussão dos efeitos as crianças e adolescentes descumpriram 

a condicionalidade da educação. Existe para cada indivíduo que descumpre a 

condicionalidade um código em uma lista de motivos
64

 que é dividida em dois grandes 

grupos de situações: 1 Motivos da Baixa Frequência; 2 Situações Coletivas e Outros 

registros. A síntese desses grupos é exposta na Figura 35. 

 

Figura 35. Conjuntos de motivos de registro de faltas no Sistema Presença, Sistema de monitoramento de 

frequência dos beneficiários do PBF. 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir do Ministério da Educação (2013) 

 

Para as famílias em descumprimento o MDS envia uma mensagem de texto
65

 

que é vista no extrato do pagamento do benefício. Ao mesmo tempo é disponibilizada 

pelo SISCON a listagem para a rede de assistência social (SUAS) que segue a 

orientação  Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, benefícios e Transferência de 

Rendas que orienta procedimentos aos governos locais para família em descumprimento  

de condicionalidades em meio à suspensão de benefício. As unidades do CRAS com o 
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 Essa lista foi construída pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão, logo da Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e 

Cidadania e da Coordenação Geral de Acompanhamento da Inclusão Escolar 

(SECADI/DPEDHUC/CGAIE) e contou com a colaboração de Coordenadores/as Estaduais e Municipais 

do Programa Bolsa Família na Educação. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013) 
65

 Agate e Antunes (2014) baseado em dados do MEC indicam que em 2014 foi gerada a repercussão para 

376.760 familiais, sendo que dessas apenas 50% eram advertências pelo não cumprimento da 

condicionalidade da educação. 

Conjunto A 

•Motivos de baixa freqüência, situações coletivas e outros registros observados em 
beneficiários/as que contam com vinculo/matricula escolar 

•Exemplos: Tratamento de doença e de atenção a saúde do aluno; Doença na família/ óbito na 
família/ óbito do aluno 

Conjunto B 

•Abrange os registros de beneficiários que encontram-se na situação de Sem Vinculo Escolar 
(sem matrícula), identificado pela sigla SVE. Obs: estes registro nãos são computados no 
quantitativo do relatório de baixa freqüência. 

•Exemplo: Inexistência de ensino fundamental na comunidade onde mora; Inexistência de 
serviços educacionais em situação de internação/privação de liberdade. 
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Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) entram em contato com as 

famílias dividas por territórios.  

De forma geral o processo de acompanhamento da condicionalidade da 

educação do PBF vem atingindo resultados satisfatórios
66

 no tocante aos percentuais de 

monitoramento. Entretanto,  o acompanhamento apresenta  limitações como as de não ir 

além da frequência escolar e não incluir indicadores mais qualitativos de desempenho 

escolar como rendimento em áreas prioritárias de ensino, repetência de série, adequação 

idade anos de estudo entre outros. No Brasil (considerando a média dos municípios) o 

percentual de acompanhamento teve progressivo aumento (+29,4%) considerando a 

série histórica de 2006 até o ano de 2013 conforme mostra a Figura 36.  

 

Figura 36 – Evolução do Acompanhamento da Frequência Escolar de 2006 a 2013. 

Fonte: Agate e Antunes (2014) a partir Sistema de Condicionalidades e Painel de Indicadores de 

Condicionalidades (2013) 

 

Os beneficiários adolescentes
67

 (idade de 16 e 17 anos) compõem o grupo que 

apresenta maiores índices de descumprimento da condicionalidade, sendo que tal 

realidade  é atribuída à  inserção deste membro da família no mercado de trabalho. A 

Tabela 12 mostra o percentual de acompanhamento da frequência escolar dos 

beneficiários de acordo  a faixa etária.  

                                                 
66

 Campelo (2014) aponta para efeitos positivos derivados da condicionalidade da educação no 

desempenho escolar dos beneficiários. Embora os dados apontem que o estudante beneficiários tenha 

maior atraso na adequação idade e série do que os não beneficiários no início do ensino fundamental, 

diferente do passado, ele não abandona a escola. Ao fim do ensino fundamental o estudante PBF melhora 

suas taxas de aprovação e consegue menores taxas de abandono. No ensino médio as taxas de abandono 

são significativamente inferior aos não PBF e o desempenho similar. 
67

 O grupo incluído mais tardiamente, em comparação com as crianças, na condicionalidade através do 

BVJ. 
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Tabela 12. Acompanhamento da frequência escolar em 2013 dos beneficiários do PBF – valores médios 

Brasil 

 

Períodos 

6 a 15 anos 16 a 17 anos 

Acompanhados 
% 

cumpriu 

% 

descumpriu 
Acompanhados % cumpriu 

% 

descumpriu 

Fev/Mar 13.134.006 97,6% 2,4% 2.016.316 95,6% 2,7% 

Abr/Mai 12.786.029 96,5% 3,5% 1.997.114 93,8% 3,8% 

Jun/Jul 13.089.202 95,9% 4,1% 2.093.815 93,8% 4,5% 

Ago/Set 13.574.665 94,9% 5,1% 2.349.189 91,5% 5,6% 

Out/Nov 13.581.419 96,4% 3,6% 2.503.741 93,0% 4,1% 

 

Fonte: Sistema de Condicionalidades, Departamento de Condicionalidades (2013) 

 

Uma melhor implementação das ações do PBF na educação pode levar a 

melhores impactos
68

, porém alguns desafios precisam ser superados. Agate e Antunes 

(2014) apontam que nacionalmente os problemas com indicadores da condicionalidade 

da educação podem ser definidos em 3 tipos: a) alunos não encontrados nas escolas, ou 

seja, os “não localizados”; b) registro de frequência integral para todos os alunos 

informados ou repetição de frequência do período anterior; c) baixa qualidade das 

informações sobre a não frequência. Os gestores estaduais reiteraram esses problemas 

nas entrevistas. Esses problemas não podem ser vistos apenas como decorrência dos 

beneficiários, o próprio Estado contribui para tal panorama. 

Apesar de a formulação e decisões principais da condicionalidade da educação 

partirem do governo federal, por meio do MEC e MDS,  os governos subnacionais 

(estaduais e municipais) são os que arcam com a maior parte da  implementação da 

condicionalidade da educação do PBF. Para esses governos a condicionalidade da 

educação tem um aspecto organizacional diferente em relação à condicionalidade da 

saúde. No caso da saúde, a gerência da Rede de Atenção Básica (UBS e suas equipes de 

ACS e PSF) é de responsabilidade exclusiva dos municipios. No caso da educação a 

divisão de funções é mais complexa pois existem duas rede majoritárias no trabalho: a 

                                                 
68

 Conforme dados do MEC/MDS (2013) os indicadores de abandono escolar, comparando os 

beneficiários e os não beneficiários, indicam o PBF como indutor dos alunos no ensino fundamental e 

mais ainda no ensino médio, comparativamente. O Nordeste é destacado entre as regiões, apesar de ainda 

apresenta valores de abandono maior que a média nacional em todas as situações, apresenta a maior 

diferença entre os beneficiários e não participantes do PBF. A diferença da taxa de abandono entre 

beneficiário do PBF em pontos percentuais no Nordeste foi de -2,6% para o ensino fundamental (sendo -

0,4% a média nacional) e -8,4% para ensino médio (sendo -3,9% a média nacional). 
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rede municipal de educação e a rede estadual de educação.
69

 Além disso ainda são redes 

participantes do Programa a rede federal de educação  e a rede privada de educação. 

   Dessa forma, a participação da Coordenação Estadual tem dupla função: 

coordenar o trabalho dos municípios (que supervisionam as escolas municipais e 

orientam as escolas particulares e federais que tem beneficiários) e gerenciar de forma 

mais próxima os trabalhos nas escolas estaduais. Os governos estaduais atuam como 

provedores de serviços na educação prioritariamente no Ensino Médio e Fundamental, e 

os municipios em geral são responsáveis pela Educação Infantil e também pelo  Ensino 

Fundamental. 

 A Coordenação Estadual do PBF tem a responsabilidade de gerenciar as escolas 

de sua responsabilidade e prestam apoio técnico-institucional aos municípios do seu 

território. O desempenho dos estados (a média do resultado dos municípios da 

localidade) é expresso pela TAFE, componente do Fator de Operação do IGD-E. A 

Figura 38, expressa o comportamento dessa taxa dos três Estados estudados entre 2010 

e 2014. 

 

Figura 38. Evolução da Taxa de Acompanhamento de Frequência Escolar (TAFE) entre 2010 e 2014 

(valores médios anuais). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da SAGI/MDS. 

 

 Entre os Estados estudados observa-se uma variação oscilante da TAFE ao 

longo desses 4 anos. Sergipe (∆ 2014-10 SE = 0,10) apresentou os menores 

                                                 
69

 Segundo dados do Censo Escolar (2013) no Brasil as escolas municipais são responsáveis por quase 

metade das matrículas (46,4%) 23.215.052 alunos, seguida da rede estadual (35,8%) 17.926.568 de 

matriculas.  A rede federal com 290.796 matrículas corresponde a (0,6%) do total de matrículas 

(INSTITUTO NACIONAL DE  ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 

2014) 
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desempenhos até 2013 (inclusive inferior à média regional) e uma melhora em 2014. 

Bahia (∆ 2014-10 BA = 0,03) e Rio Grande do Norte (∆ 2014-10 RN = 0,03) 

mantiveram um maior padrão de linearidade nos seus resultados. A média do Nordeste 

teve resultados semelhantes ao longo dos anos (∆ 2014-10 NO = 0,05), com uma tênue 

melhora em 2014. 

 Os dados sobre a TAFE sinalizam uma progressão da taxa, indicando um 

provável aprimoramento da gestão sobretudo entre 2013 e 2014. Entretanto, aponta-se 

que a expansão do numero de beneficiários em 2012 pode ter sido o motivo de um 

visível declínio ou manutenção nos Estados estudados e na média da região. Conclui-se 

que apesar do PBF ser um programa de 12 anos de implementação, o principal 

indicador de desempenho da condicionalidade da educação (que afere precisamente a 

presença escolar dos beneficiários) demonstra-se sensível às mudanças no programa. 

 

5.3.1.1  Capacidades técnico-administrativas na implementação da Condicionalidade da 

Educação do PBF 

 

 Os estados da amostra (BA, SE e RN) serão comparados a partir de agora quanto 

às  suas capacidades estatais para implementação da condicionalidade da educação do 

PBF.  

Considerando a dimensão técnico-administrativa na análise das capacidades 

estatais das condicionalidades da educação do PBF nos Estados estudados pode-se  

destacar as quatro subcategorias infraestrutura, coordenação intragovernamental, 

coordenação intergovernamental e monitoramento. Quanto à categoria infraestrutura, a 

análise concentra-se nos aspectos dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos 

disponíveis para a gestão estadual e os municípios de seu território executarem suas 

atribuições no gerenciamento das condicionalidades. 

 Os Estados estudados têm as coordenações da condicionalidade da educação do 

PBF vinculadas às suas respetivas Secretárias de Educação. Na Bahia, a equipe é 

vinculada à Superintendência de Gestão da Informação Educacional, compondo a 

Diretoria de Informações Educacionais. Essa equipe também é responsável por outras 

demandas como o Censo Escolar por exemplo. No RN, a coordenação do PBF na 

educação esta vinculada à Subcoordenadoria de Assistência ao Educando (SUASE), 

compondo a Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar e em SE o grupo que gerencia 
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o Programa é vinculado ao Departamento de Educação. No RN e SE são entidades de 

orientação técnica e funcional as diretorias regionais o que  difere do perfil de gestão da 

informação da Bahia. 

Quanto à capacitação técnica dos recursos humanos o coordenador da Bahia é 

estatístico e os coordenadores do RN e SE têm formação na área de educação. As 

equipes técnicas privilegiam a contratação de pessoas com afinidade com informática e 

sistemas informacionais. Na Bahia a equipe é composta pelo coordenador, um grupo de 

cinco técnicos e um estagiário. A equipe simultaneamente gerencia a condicionalidade 

em nível estadual e o Censo Escolar. No Estado do RN a equipe é composta pelo 

coordenador e um assessor de nível técnico para serviços de informática,  sendo a dupla 

exclusiva para coordenar as atividades da condicionalidade da educação do PBF. Em 

Sergipe a equipe da coordenação conta com três membros, que possuem atividades 

similares, com a divisão de tarefas obedecendo  mais uma divisão dos municípios do 

território. A equipe trabalha predominantemente com as demandas do PBF, mas não é 

exclusiva para atividades do programa.  

O trabalho da equipe gestora do PBF na educação nos estados pode ser 

conjugado ao trabalho com o Censo Escolar. Acredita-se que as duas atividades possam 

usar sinergicamente equipes e recursos no levantamento de informações. O fato de o 

grupo da Bahia ter essas demandas comuns possibilitou o cruzamento da base de 

dados
70

 do Sistema Presença com o Censo Escolar através do uso de uma ferramenta 

fonética uma vez que entre os sistemas não há um identificador comum nas duas bases. 

Apesar da periodicidade e objetivo desses dois bancos de dados serem diferentes 

(Sistema Presença bimestral e monitoramento de frequência apenas dos beneficiários 

PBF e Censo Escolar anual e pretende mapeamento universal de indicadores dos 

serviços educacionais), o cruzamento das bases é relevante para encontrar os alunos não 

localizados pelas escolas (o Censo Escolar tem o endereço dos alunos, o Sistema 

Presença
71

 não). A experiência do cruzamento de dados na Bahia auxiliou demanda de 

                                                 
70

 O cruzamento de informações de um  mesmo aluno nas diferentes bases do programa não é trivial. Não 

há uma chave de identificação única de tal maneira que se localize, com perfeição, a mesma criança nas 

bases do Sistema Presença, Cadastro Único e Censo Escolar. No estudo de Cinero, Silva e Proença (2013) 

para tanto superar tal limitação foi construída a variável chave-INEP composta pelas informações de 

município de nascimento, código da escola, data de nascimento e sexo, já que tais informações podem ser 

facilmente obtidas nos três bancos de dados. 
71

 O sistema presença também pode localizar o estudante pelo Numero de Identificação Social (NIS) 

porém o NIS mais divulgado (o que consta no cartão) é o da mãe que não é o mesmo do filho. 
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outros processos do Programa, como por exemplo, a comunicação para entrega de 

cartões pela Caixa Econômica Federal com famílias não localizadas pela rede bancária. 

Apesar dos aparentes benefícios do cruzamento, o RN não relatou essa prática e SE 

afirmou não realizá-la por insuficiência de pessoal.  

 Quanto aos recursos de ordem tecnológica, na BA a coordenação avaliou como 

suficiente e adequado seus recursos informacionais, porém atribuiu essa situação à 

capacidade de negociação com a secretaria e à presença do Censo, contribuindo para 

que o aparelhamento fosse maior. O Estado do RN indicou que sua estrutura é 

insuficiente, havendo poucos computadores e conexão de internet não compatível com a 

demanda, porém com disponibilidade de telefone para comunicação dos municípios.  A 

coordenação de Sergipe se disse satisfeita com os recursos de ordem informacional 

disponibilizados.  

Os recursos financeiros utilizados na coordenação da condicionalidade da 

educação nos três Estados, em sua grande maioria, são do próprio orçamento da 

Secretária de Educação. O uso do recurso do IGD-E de apoio  à gestão é sempre 

mencionado como possibilidade de aprimoramento, mas não foi relatado uso substancial 

do recurso para este fim mas apenas no apoio a deslocamentos pontuais para 

acompanhar os municípios e em atividades intersetoriais. 

Entre os gestores foi unânime que a aquisição de equipamentos para gestão das 

condicionalidades foi feita pela Secretária de Educação a qual os grupos estão 

vinculados, mas que poderia haver um investimento também provido da coordenação 

geral com uso do IGD-E para aparelhamento dos recursos informacionais. Como o 

trabalho da Coordenação Estadual é principalmente a comunicação com os municípios 

do seu território, os suportes informacionais são vitais para a efetividade do processo.  

 O uso do IGD-E é de administração da coordenação geral do programa nos 

Estados normalmente vinculado às Secretárias de Assistência Social. A legislação do 

Programa não estima um percentual fixo de uso partilhado dos recursos pelas 

condicionalidades.  Como apontado, a necessidade do uso pelas diferentes secretarias 

implementadoras é reconhecido pelas comissões intersetoriais e um dos impeditivos 

apresentados pelos gestores é o trâmite administrativo do recurso ser recebido pelas 

secretarias de assistência social  e ser gasto pelas secretárias de educação. Os discursos 

apontaram que o uso o IGD-E para atividades envolvendo condicionalidades é realizado 

quando se trata de alguma ação intersetorial.  
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 A síntese das informações consta no Quadro 35. 

 

Quadro 35. Síntese dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos que dispõe a infraestrutura da 

coordenação estadual das condicionalidades da educação do PBF em BA, RN e SE. 

 

Recursos 
Estado 

Bahia Rio Grande do Norte Sergipe 

Número de 

municípios  
417 

167 
75 

Humanos 

Coordenador com 

formação em estatística e 

equipe de 5 técnicos e 1 

estagiário com 

atribuições no PBF e no 

Censo Escolar 

Coordenador com 

formação em educação e 

1 técnico com atribuições 

exclusivas do PBF 

Coordenador com 

formação em educação e 2 

técnico com atribuições 

quase  exclusivas do PBF 

Financeiros 

Uso de recursos da 

própria secretária com 

eventual uso do recurso 

do IGD-E em atividades 

intersetoriais 

Uso de recursos da própria 

secretária com eventual uso 

do recurso do IGD-E em 

atividades intersetoriais 

Uso de recursos da própria 

secretária com eventual uso 

do recurso do IGD-E em 

atividades intersetoriais 

Tecnológicos 
Avaliado como 

suficiente e satisfatório 

Avaliado como passível de 

melhoras quanto número de 

computadores e conexão de 

rede 

Avaliado como suficiente e 

satisfatório 

 

Fonte: Elaborado a partir de dado da pesquisa, 2015. 

  

A seguir, discutir-se-á os recursos humanos, financeiros e tecnológicos dos 

municípios do território dos Estados participantes do estudo. A análise da infraestrutura 

dos municípios, a partir da avaliação dos gestores estaduais, pretende caracterizar as 

possibilidades e limites para o desenvolvimento de trabalhos que implicam diretamente 

o desempenho da gestão estadual,  a quem cabe coordenar o trabalho dos municípios.  

 Quanto aos recursos humanos em nível de município na execução da agenda 

educação do PBF esses foram apreciados pelos coordenadores estaduais como 

suficientes em quantidades, porém com possibilidades de melhorias quanto à formação 

e estabilidade do vínculo. 

 Os implementadores da ponta da condicionalidade da educação são as unidades 

escolares, onde seus funcionários podem ser cadastrados como Operador Auxiliar e o 

Diretor Escola. Esses compõem a rede de operadores do Programa na rede escolar. O 

principal cargo de articulação com a gestão estadual nos municípios é do coordenador 

municipal (denominado anteriormente de Operador Master do Programa). Atualmente,  

este é escolhido, na maioria dos casos,  segundo os relatos, por sua facilidade de operar 
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sistemas. Tem formação de nível médio e normalmente o  cargo  é comissionado ou até 

terceirizado, algumas dificuldades são derivadas desse perfil. 

A primeira delas é no tocante à permanência dos indivíduos nas funções. Foi 

atribuído ao baixo desempenho de alguns municípios a não permanência dos 

coordenadores municipais durante mudanças de gestão da prefeitura. O fato acaba  

levando  a uma descontinuidade dos trabalhos desenvolvidos e uma necessidade de 

retrabalho de capacitação dos coordenadores substitutos. Normalmente essa função 

também é acumulada pelo Operador Master do EducaCenso, o sistema do Censo 

Escolar.  

 O segundo problema está ligado à concepção da própria função. O Programa 

tenta por meio de vários instrumentos que os coordenadores municipais tenham uma 

função de gerência dos processos e não apenas seja um indivíduo que domine questões 

de ordem informacional e digite informações no sistema
72

. Uma orientação nacional é 

que as escolas escolham um Operador Escolar para alimentar o sistema
73

 sem mediação 

direta do coordenador municipal.  

 O coordenador municipal estaria ligado principalmente à instrução dos 

operadores escolares do município. O trabalho concentraria se em capacitar cada escola 

no envio da informação dos alunos que estão sob sua tutela. Para tanto, o trabalho do 

coordenador municipal deve se concentrar no cadastro
74

 (inserir login e senha) e 

qualificar as pessoas da escola aptas a essa função (diretores, coordenadores 

pedagógicos e auxiliares) para acessarem o sistema e inserirem a informação 

diretamente on line, dispensarem a presença dos formulários impressos e diminuir o  

tempo e recursos usados na atividade.  

 A informação do Sistema Presença partindo da própria escola tem vantagens 

pois é no ambiente escolar que pode ser feito um trabalho mais eficaz com alunos em 

situação de descumprimento da frequência escolar. O Sistema Presença é capaz de gerar 

                                                 
72

 No que diz respeito à educação continuada, o MEC em convênio com universidades federais está em 

vias de realizar a especialização “Educação, Desigualdade Social e Pobreza” com um curso de 

especialização no modelo EAD para os que atua no PBF, no intuito de promover e fortalecer os objetivos 

do programa. 
73

 Em alguma situações, os operadores e as escolas ficam impedidos de acompanhar a frequência e coletar 

as informações. São previstas entre a situações: calamidade que atinge a escola; situação em que a escola 

passou a acolher desabrigados da região; inexistência de professores/funcionários; férias escolares; greve 

massiva dos professores ou dos  funcionários e outras situações que impeçam a oferta de atividades 

escolares. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2015) 
74

 Outra função exclusiva do coordenador municipal é transferir o aluno (tanto transferências dentro do 

município quanto externo). 
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relatórios e desempenho das escolas (gráficos e série históricas de dados também são 

possíveis). Diante do diagnóstico de ausências e seus respectivos motivos
75

 a unidade 

escolar é capaz de traçar um plano de ação e trabalhar os determinantes dessas faltas. 

Compreende-se que para melhores resultados os operadores da escola devem além de 

digitar, entrar em contato com os estudantes, fazer visitas domiciliares e auxiliar a 

família a reestabelecer a frequência escolar.  

 A escola também é capaz de um trabalho mais efetivo na localização de 

estudantes não encontrados em parceria com a assistência social. Além disso, os 

membros das escolas precisam estar aptos para  acessarem a informação de forma mais 

fidedigna uma vez que existem especificidades no envio de informação que só a 

vivência  com os professores pode esclarecer.  

 Apesar dos inúmeros benefícios que se tem com o envio da informação no local 

onde ela é gerada, a própria escola, a realidade não é de um número majoritário de 

municípios com essa prática. A Coordenação de Sergipe estimou em cerca de 20-30% 

dos municípios com essa dinâmica de trabalho. Os demais Estados não conseguiram 

precisar quantos municípios têm essa prática.  Apesar da conexão de internet ser um dos 

motivos, a falta de pessoal segundo os gestores é o principal limitante. Tanto em termos 

quantitativos como também em habilidade com operação de computadores.  

Quanto aos recursos financeiros envolvidos nas atividades nos municípios, de 

maneira análoga aos estados, os municípios usam recursos das próprias secretarias no 

financiamento das atividades. O uso partilhado do IGD-M também é concentrado na 

assistência social. A legislação para os municípios é semelhante à legislação dos estados 

no tocante a não definir cotas percentuais do recurso para implementação das 

condicionalidades. 

 Os recursos tecnológicos informacionais constituem, na apreciação dos gestores 

estaduais, os principais entraves para a execução das atividades. A limitação em alguns 

municípios é tão acentuada que o MEC criou um programa de entrega direta a cada dois 

                                                 
75

 Os motivos vão desde situação coletiva que impede a escola de receber seus alunos (greve; calamidade 

pública que atingiu a escola; escola sem professor; reforma geral da escola; escola fechada por situação 

de violência; falta de merenda escolar entre outros) passando por questões mais voltadas para relações 

interpessoais (preconceito/discriminação no ambiente escolar/bullying; violência/agressividade no 

ambiente) e ainda aborda questões familiares (separação dos pais; necessidade de cuidar de familiares 

entre outros). 
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anos de um laptop para cada município para que este fosse de uso exclusivo no envio 

dessa informação ficando com o coordenador municipal o  equipamento. 

 A conexão de rede também é um desafio para que as escolas passem a ser as 

informantes do Sistema Presença que é online. A presença de rede em regiões remotas e 

áreas rurais  é ainda  um  desafio de implementação do Programa na rede de serviços 

educacionais.  

 O apoio técnico institucional aos municípios foi descrito pelos gestores estaduais 

da educação pelas seguintes atividades: capacitações de sistema
76

 (uso do Sistema 

Presença), visitas de fiscalização das atividades e promoção de reuniões intersetoriais.
77

  

 Sobre as capacitações do sistema elas ocorrem tanto nos municípios, como na  

sede da secretária onde trabalham as Coordenações Estaduais. O Estado de Sergipe 

relatou uma parceria com a equipe de informática em uma capacitação coletiva na 

secretaria para novos gestores após a mudança de algumas coordenações após eleição 

municipal. Neste mesmo encontro os gestores municipais mais antigos foram 

convidados  a participarem  como  instrutores. 

E-mail e telefone foram os meios mencionados para o contato com os 

municípios para sanar dúvidas do sistema à distância. As equipes dos Estados também 

assessoram questões de ordem técnica mais elementares no lançamento de informações, 

como, por exemplo, o código de não comparecimento mais adequado para cada caso.  

Apesar do vasto material disponibilizado pelo MDS, na forma de tutoriais e manuais,  

as dúvidas são muito frequentes. Mesmo sendo responsáveis por coordenar os trabalhos 

dos municípios, as Coordenações Estaduais não possuem o login e senha dos 

municípios sendo o seu papel exclusivamente de orientação. 

 Nos três Estados a prática de visitas in loco para assessoramento técnico aos 

municípios é recorrente, principalmente, nas localidades com reincidência em um 

desempenho fraco do IGD-M ou uma queda acentuada no índice. Visitas têm o 

propósito de identificar dificuldades, encaminhar soluções e capacitar equipes 

municipais. Promoção de reuniões intersetoriais também são estimuladas. Apesar de 

                                                 
76

 A Portaria Interministerial MEC/MDS nº 3.789 de 2004 atribui como responsabilidades da 

coordenação estadual do PBF na Educação:  IV - apoiar os municípios na implantação do sistema de 

frequência escolar, com vistas ao acompanhamento dos alunos; XII – pactuar com as escolas da rede 

privada o estabelecimento de fluxo de informações objetivando o efetivo acompanhamento da frequência 

escolar dos alunos. 
77

 Estas ações e outras estão previstas na Portaria Interministerial MEC/MDS nº 3.789 de 2004. 
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terem autonomia, os coordenadores municipais se sentem subordinados à gestão 

estadual que é dotada de autoridade pela gestão central do Programa, o MEC. O MEC 

incentiva que os governos estaduais façam alertas sobre os prazos de envio de 

informações e emitam relatórios sobre os municípios dos  seus territórios. 

 O assessoramento das escolas de gestão municipal ocorrem por intermédio do 

coordenador municipal e na rede estadual o contato se dá diretamente com as escolas 

estaduais. Os coordenadores estaduais organizam diretamente a dinâmica das escolas 

estaduais (em sua maior parte que realizam a oferta do ensino médio). Os limites 

apontados pelos coordenadores quanto às unidades escolares são de duas ordens: o 

primeiro é a quantidade de escolas clandestinas (sem  registro do número no Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP) e falta de escolas 

para o atendimento do público, o que demostra uma insuficiência da rede de comportar 

o Programa. Entre os casos mais críticos são apontadas as capitais e regiões da área 

metropolitana onde existem maiores demandas
78

. 

 Este fato chama atenção, pois durante as entrevistas com os grupos gestores dos 

três estados estes pareciam priorizar o suporte rede de escolas estaduais em detrimento 

da coordenação dos municípios. Entre os membros das equipes gestoras normalmente se 

tem uma divisão funcional por território, a fim de constituírem núcleos mais 

direcionados na assistência dessas escolas e apoio às coordenações municipais onde 

estas se localizam. 

 Com o grande número de escolas para administrar, outra estratégia de 

descentralização dos esforços da gestão estadual é o uso das diretorias regionais como 

instâncias de apoio à gestão descentralizadas (com exceção da coordenação de Sergipe 

que julga a área territorial do Estado pequena e desnecessária essa instância). O trabalho 

não é estabelecido por completo em nenhum dos três Estados, mas os coordenadores 

estaduais já vêem como necessário a integração dessa instância, descentralizando os 

trabalhos dos municípios que estão em sua jurisdição, principalmente as escolas 

estaduais.  A divisão de municípios por diretorias regionais é demonstrado na Tabela 

                                                 
78

 Tapajós e Quiroga (2012) indicam que entre os municípios brasileiros os menores municípios do Norte 

e Nordeste apresentam maior dependência de transferências federais, maior dificuldade de implementar o 

programa agravada por piores condições na oferta de trabalho e maiores problemas na oferta de serviços 

públicos de educação e saúde.  
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13. Entre os Estados a BA tem a maior proporção de municípios por diretoria, (13) 

seguido de RN (10,4) e Sergipe (7,5). 

 

Tabela 13. Características gerais dos estados quanto ao número de municípios e diretorias regionais  
 

Informações sobre os estados BA RN SE 

Numero de municípios do território 417 167 75 

Número de Diretorias Regionais de Educação 32 16 10 

Proporção municípios por Diretoria Regional 13,0 10,4 7,5 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir do plano plurianual 

 

A dificuldade de implementar as diretorias regionais como parceiros da 

condicionalidade da educação reside também na falta de um cargo formal que esteja 

previsto nessa instância com atribuições exclusivas do PBF. A estratégia parece ser 

eficiente em contraponto ao  fato da gestão estadual do Programa se situar  nos centros 

administrativos do governo estadual que ficam nas capitais. Como dito anteriormente,  

as capitais do Nordeste não se situam em polos estratégicos para atender 

presencialmente municípios mais distantes. As diretorias regionais têm um critério de 

região e espaço como demostram os mapas na Figura 39.  

 

Figura 39. Mapas dos Estados de Bahia, Rio Grande do Norte de Sergipe divididos por diretorias 

regionais de educação . 
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Fonte: Elaborado da partir do IBGE e informações das secretárias estaduais de educação. 

 

 A territorialização do trabalho do governo estadual por meio das diretorias 

regionais é uma estratégia para que a rede estadual e os municípios sejam melhor 

assessorados. Os trabalhos das condicionalidades devem se adaptar à realidade dos 

Estados e herdar também possibilidades gerenciais para o Programa. Mesmo que 

existam mecanismos de comunicação virtual entre municípios e estados não há uma 

equivalência do assessoramento presencial.   

 Para que os municípios recebam o IGD-M, a TAFE, assim como as demais 

taxas, deve ser superior ou igual a 0,20 e o fator de operação (média aritmética das 

taxas) maior ou igual a 0,55. No IGD-E, o recurso é acrescido de 5% caso todos os 

municípios do seu território tenha desempenho igual ou superior a 0,75. Portanto,  

existe um interesse que a TAFE atinja no mínimo 0,20 e que alcance 0,75 para ter um 

bom desempenho segundo o MDS. Essas seriam, portanto, as metas recomendadas ao 

MDS  para o desempenho da condicionalidade da educação. 

 Nas entrevistas foram trazidos relatos de que os municípios com menores 

desempenho na TAFE são avisados por comunicação virtual e por telefone das 

ocorrências no intuito de que a situação seja revertida. As reincidências de baixos 

desempenhos induzem a visitas in loco. O fato dos cargos não serem permanentes foi 

um dos fatores mais apontados pelos Estados para o baixo desempenho dos municípios.  

O Coordenador da Bahia alegou que municípios com maior número de beneficiários 

também são localidades desafiantes dada a demanda que apresentam.  

 As capitais e regiões metropolitanas, apesar de uma maior proximidade 

geográfica com a coordenação,  configuram-se como zonas de gerência mais complexa 

para a  condicionalidade da educação. A demanda aumentada, dado o fenômeno de 

metropolização da pobreza decorrente do desemprego e do emprego informal, leva a 

uma sobrecarga da rede de serviços educacionais. São apontados como principais 

agravantes pelos gestores estaduais para essas localidades, a falta de estratégias mais 

efetivas principalmente intersetoriais (atualização conjunta de cadastro envolvendo as 

três agendas saúde, educação e assistência) e a insuficiência do número de escolas. 

 A infraestrutura (recursos humanos, financeiros e tecnológicos) tanto dos 

governos estaduais quanto nos municípios sobre seus territórios ainda são limitadores 

na implementação das atividades da condicionalidade da educação. O planejamento 
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com caraterísticas top down do programa não prevê essas lacunas existentes na rede de 

serviços, em que muitas vezes as capacidades estatais são limitadas. 

 A condicionalidade da educação em nível de Estado, nos locais pesquisados,  

tem como forma de coordenação intragovernamental a participação no Comitê 

Intersetorial Estadual do PBF. Os Estados apontam que é possível avançar neste sentido 

apesar das atividades já presentes. As reuniões da comissão quando tratam de temas da 

educação focam no trabalho com os beneficiários em situação de descumprimento e 

encaminhamentos para acompanhamento pelos CREAS e CRAS. Outra pauta comum 

citada foi o trabalho com os não localizados. A eleição de prioridades pra uso do 

recurso do IGD-E e trabalhos intersetoriais são pautas recorrentes. 

 Quanto ao trabalho intragovernamental nos municípios, foi relatado que as 

coordenações municipais do PBF na educação empenham-se em incentivar uma 

articulação intersetorial principalmente com a assistência social e saúde nos municípios 

no intuito de trabalhar as famílias em descumprimento de condicionalidades e encontrar 

os não localizados respectivamente.  Apesar da reconhecida importância da articulação 

entre setores há o que se avançar na gestão intersetorial nos municípios no tocante à 

regularidade dessa reuniões. Os gestores estaduais associaram o melhor desempenho do 

IGD-M ao trabalho intersetorial. 

 A coordenação intergovernamental entre a coordenação estadual e os municípios 

acontece de modo direto, em que o coordenador estadual tem canal contato direto com 

os coordenadores municipais, representantes das diretorias regionais e diretores de 

escolas estaduais. A coordenação estadual é um suporte para dúvidas e capacitações, 

sejam elas de contratação, sejam elas periódicas ou de mudanças no sistema. Os 

coordenadores estaduais alegaram também fazer encontros coletivos com os gestores 

municipais, às vezes usando a estratégia de reuniões com municipios próximos. A 

assessoria aos municípios é realizada com visitas, contatos telefônicos e virtuais. A 

comunicação se intensifica nos períodos de consolidação do envio de dados do Sistema 

Presença (cinco vezes ao ano) e naqueles casos de municípios com desempenho abaixo 

do esperado para os trabalhos.  

 Mesmo diante da autonomia dos coordenadores municipais observa-se uma 

subordinação aos governos federal e estadual para implementação do Programa. O 

MDS estabelece contato com os coordenadores estaduais,  dotando-os  de autonomia 

para fiscalizar  o trabalho dos coordenadores municipais. A situação assim se 
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caracteriza também pois o Programa apesar de ser implementado nos municípios tem 

sua dinâmica de trabalho orientado pelos ministérios participantes. No caso da 

condicionalidade da educação,  o MEC determina como ocorrerão as atividades. 

 Em relação à coordenação intergovernamental entre nível federal e Estados, os 

três coordenadores avaliaram como muito positiva a assessoria do MEC, enfatizaram o 

canal aberto de comunicação e a assiduidade de encontros de capacitações. O MEC 

também foi elogiado pela rapidez na solução demandas.  

 A coordenação entre governos no PBF tem realmente um sentido de cooperação, 

entretanto a imposições das normatizações sem considerar as realidades locais da 

estruturação da rede educacional dificulta o repasse de responsabilidades e  

demostraram perfil centralizado de gestão. 

 A parceria com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, 

governamentais e não-governamentais, pode ser avaliado como pouco expressivo. A 

condicionalidade da educação poderia ser um vasto campo para promoção não apenas 

do ensino básico, mas também o ensino profissionalizante. O PRONATEC apesar de ser 

também um programa federal apontado como complementar ao PBF e dentro da 

estrutura do Plano Brasil sem Miséria, não foi citado nas entrevistas com os gestores 

estaduais da condicionalidade da educação do PBF. Observa-se que a oferta de cursos 

do Pronatec foi absorvida pela rede federal de educação, aproveitando estrutura pré-

existente e,  talvez por este motivo,  a coordenação estadual pouco se articulou com esta 

política apesar dos objetivos comuns.
79

  

 Os programas complementares não são exclusivos do público do PBF, mas 

elegem em sua maioria os beneficiários como prioritários. Prevendo o PBF como 

indutor não apenas de frequência mas de qualidade da educação dos estudantes em 

situação de pobreza ações (além do Pronatec) como Programa Mais Educação (PME), 

Programa Saúde na Escola (PSE), Pacto de Alfabetização na Idade Certa e o Projovem, 

poderiam ser vistas de modo estratégico resultando em ações conjuntas com os 

municípios no intuito de aumentar a participação dos beneficiários do PBF nessas 

políticas. 

                                                 
79

 Com relação a formação profissionalizante e parcerias foi citado que entre  2009 e 2010 a coordenação 

estadual do PBF na educação na Bahia articulou com a Secretaria do Trabalho do seu respectivo estado 

cursos de capacitação priorizando o público PBF para atividades em plataforma de petróleo de Vale do 

Paraguaçu. 
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 As parcerias com instituições não governamentais como igrejas, cooperativas ou 

similares não foram citadas pelos entrevistados. Segundo os gestores as escolas 

articulam com estes espaços mas não com objetivos específicos do Programa. Tais 

atores poderiam ser estratégicos na implementação de programas complementares ao 

PBF.  

 Quanto ao monitoramento da condicionalidade da educação, essa ocorre por 

meio do Sistema Presença. Este sistema passou por várias mudanças ao longo do tempo 

e a versão atual é on line, o que possibilita uma atualização imediata dos dados. Os 

gestores dos três Estados avaliam a ferramenta positivamente e acreditam que os 

municípios não usam todas suas potencialidades. 

 Outro ponto de convergência a respeito do monitoramento da condicionalidade 

da educação é a preocupação de como os sistemas informacionais locais de frequência 

podem contribuir com o PBF. Foi relatado a presença de sistemas de frequência já 

implantados nas escolas estaduais evidenciados na Figura 40 e a necessidade de integrá-

los a este fluxo de informações. Nos Estados, esses sistemas não têm comunicação 

direta com o Sistema Presença, o que implica na ocorrência de envio paralelo de 

informações semelhantes.  

 A periodicidade da informação (o Sistema Frequência é bimestral) e a 

padronização da informação (os sistemas locais não apresentam espaço para 

justificativa da ausência dos alunos) atualmente fazem com que essa comunicação não 

se estabeleça. Outra limitação é que os sistemas são uma realidade das escolas 

estaduais, pois as unidades escolares municipais têm outros mecanismos de 

consolidação de frequência.  

Figura 40. Sistemas acadêmicos locais usados pelas redes de serviços escolares dos estados do RN, BA e 

SE 
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Fonte: Sites das secretarias de educação dos estados 

 

 Existe dessa forma uma necessidade para verificar qual é a possibilidade da 

contribuição desses sistemas com o Sistema Presença. Considera-se  que o desafio não é 

tão simples, pois os sistemas estão muitas vezes parcialmente implementados ou se 

tratam de cadernetas on line, existindo muitas diferenças no grau de uso deste pelos 

professores e diretores das escolas. Outro agravante é que os sistemas são de uso das 

redes estaduais, mas as redes municipais determinam seus modos de estabelecer a 

frequência escolar de modo autônomo. De forma geral a análise das capacidades estatais 

do arranjo estabelecido entre a gestão estadual e a gestão municipal da condicionalidade 

da educação são resumidas nos Quadro 36 e 37.  

 

Quadro 36. Síntese dos componentes e subcomponentes das capacidades técnico-administrativas da 

coordenação estadual das condicionalidades da educação do PBF nos estados da BA, SE e RN. 

 
Subcategorias Principais resultados  BA RN SE 

i) a presença de 

organizações com 

recursos humanos, 

financeiros e 

tecnológicos 

adequados e 

disponíveis para a 

condução das ações 

Infraestrutura de pessoa e recursos informacionais 

compatíveis com os trabalhos da gestão estadual do 

PBF na educação 

X   

Limitação quantitativa e de formação dos recursos 

humanos nível de municípios principalmente para as 

próprias escolas enviarem a frequência e monitorar 

os alunos em situação de descumprimento; 

X X X 

Uso centralizado do IGD-M e IGD-E pela área de 

assistência social 
X X X 

Os computadores dos Operadores Máster partem de 

uma doação do MEC 
X X X 

Cruzamento com o censo escolar das informações da 

condicionalidade  
X   

ii) a existência e  

operação de 

mecanismos de 

coordenação (intra e 

intergovernamentais); 

Mecanismos de intersetorialidade nos municípios e 

estados focam os não localizados e famílias em 

descumprimento (trabalho com CRAS e CREAS) 

X X X 

Incipiente articulação com programas 

complementares(PRONATEC, PNAE, Mais 

Educação, Saúde na Escola) 

X X X 

As Coordenações Estaduais começam a fazer uso das 

diretorias regionais para assessorar  os municípios; 
 X X 

Por serem administradas simultaneamente, gerencia 

da rede de escolas estaduais aparentou ser 

prioridade pra os gestores estaduais em detrimento 

da coordenação municipal; 

X X X 

O canal de comunicação com o MEC é relatado 

como aberto, e atuante pelos gestores 
X X X 

iii) estratégias de 

monitoramento 

(produção de 

informações, 

acompanhamento e 

exigências de 

 Munícipios com desempenho inferior a indicação do 

TAFE (≥0,20) ou distante do ideal (≥0,75) são 

convocados pra reuniões e recebem visitas em loco 

X X X 

 Sistema online locais para frequencia com 

dificuldades de migração para o Sistema Presença 
X X X 

 Capitais com maior dificuldade de gerencia dado a X X X 
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desempenho). demanda acentuada de beneficiários. 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2015. 

 

 No tocante à capacidade técnico-administrativa, os Estados do estudo 

apresentaram mais semelhanças do que diferenças. Quanto à presença de organizações 

com recursos (humanos, financeiros e tecnológicos) adequados e disponíveis para a 

condução das ações, observou-se que a quantidade de escolas (estaduais e municipais) 

ainda é um dos limitantes relatados pelos gestores estaduais para que os beneficiários 

em idade escolar tenha sua frequência acompanhada.  

 Quanto aos recursos humanos e suporte informacional em nível estadual 

observou-se que a Bahia diferiu dos outros dois estados. Os recursos humanos e o 

suporte de informação disponíveis se mostraram mais adequados à demanda. Atribui-se 

também a esta situação a possibilidade de realizar cruzamentos de dados (como o Censo 

Escolar, por exemplo) para localizar beneficiários não localizados. Os Estados do RN e 

SE assumiram limitações na infraestrutura de informática e no número de pessoal, 

sendo estas impeditivas de trabalhos mais desenvolvidos.  

 Considerando os recursos financeiros e tecnológicos, nos três Estados os 

resultados se assemelhara no fato que as secretarias estaduais e municipais de educação 

são as mantenedoras das ações, entretanto não priorizam investimentos para os 

trabalhos do PBF na educação, inclusive o computador usado pelos Operadores Másters 

parte de uma doação direta do MEC aos municípios. Uso centralizado do IGD-M e 

IGD-E pela área de assistência social acaba tornando o recurso pouco usado pelas ações 

da condicionalidade da educação. 

 Para a  subcategoria que se refere à existência e operação de mecanismos de 

coordenação, houve similaridades nos casos da amostra quando à coordenação 

intragovernamental. Foi percebido que os mecanismos de intersetorialidade nos 

municípios e estados se concentram principalmente nos indivíduos não localizados e 

famílias em descumprimento dessa condicionalidade (trabalho com CRAS e CREAS 

pelo PAIF). Uma articulação dentro do governo também esperada pelos gestores da 

educação seriam as parcerias para o aumento da qualificação da formação dos 

beneficiários, seja por meio da oferta do ensino integral ou do ensino profissionalizante, 

porém não foi relatada articulação dos governos estaduais com os programas 

complementares (PRONATEC, PNAE, Mais Educação, Saúde na Escola). 
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 No âmbito do governo, a relação intergovernamental estabelecida entre Estado-

Municípios, observou-se que as Coordenações Estaduais tentam encontrar modos de 

descentralizar o trabalho. Um dos principais recursos é o uso das diretorias regionais de 

educação. Entre os Estados, a BA está com as atividades do PBF na educação mais 

implementada nas diretorias regionais apesar de não ter o trabalho com essas instâncias 

totalmente instituído. O gestor do PBF na educação no RN também considera 

importante descentralizar administrativamente suas atividades por meio das DIREDs. 

No entanto, o trabalho ainda encontra-se em fase de planejamento. SE por sua faixa 

territorial menor indicou que o contato sem intermediários é suficiente.  

 Outro aspecto que pode ter implicações para o desempenho da TAFE e os 

trabalhos desenvolvidos nas localidades é a priorização da rede de escolas estaduais no 

trabalho da gestão estadual, fato percebido nos três estados da amostra. Por serem 

administradas simultaneamente, a gerência da rede de escolas estaduais aparentou ser 

prioridade para os gestores estaduais em detrimento da coordenação municipal que 

surge como demandas apenas quando não alcançam as pactuações. Foi alegada a 

autonomia do ente federativo municipal como um dos determinantes para que o trabalho 

com as escolas estaduais fosse prioritário.  

 Na subcategoria sobre estratégias de monitoramento, no tocante à produção de 

informações, se detectou como limitante que, apesar da boa operacionalização do 

Sistema Presença, este tem dificuldades de migração para sistemas de frequência já 

existentes nos Estados. Os três estados possuem sistemas de frequências online que 

poderiam se comunicar com o sistema presença. A necessidade de ferramentas 

integrativas desses sistemas com a mesma finalidade é uma demanda a ser amadurecida, 

porém com a limitação de se estender apenas às escolas estaduais uma vez que as 

escolas municipais têm autonomia de definir sistemas próprios de frequência, 

 Quanto ao  acompanhamento e exigências de desempenho dos estados para com 

os municípios, estes quando apresentam desempenho inferior a indicação do TAFE 

menor que 0,20 ou distante do ideal, que é a pactuação nacional de maior que 0,75, são 

convocados pra reuniões e recebem visitas in loco . Entre as localidades mais críticas os 

gestores apontam as capitais como as cidades com maior dificuldade de gerência dada a 

demanda acentuada de beneficiários. 
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5.3.1.2 Capacidades políticas na implementação da Condicionalidade da Educação do 

PBF 

 

 Para análise da legitimação do programa pelos governos estaduais, discorrer-se-á  

sobre as capacidades políticas.  A interação da coordenação estadual com governadores 

e prefeitos foi relatada como não existente. Quando questionados se o programa possuía 

alguma rejeição por questões de ordem partidária, os coordenadores afirmam que não 

atribuem esse distanciamento à dinâmica de pagamento do benefício, o que neutraliza 

apropriações político-partidárias do Programa. 

O contato da coordenação estadual da condicionalidade da educação acontece 

principalmente com os secretários municipais de educação, coordenadores municipais e 

diretores de escolas. Os coordenadores relatam que as secretarias municipais de 

educação são instâncias com autoridade suficiente para contornar problemas mais 

graves no nível de escola e coordenação municipal. Os argumentos que mais são usados 

no convencimento dos gestores locais são as repercussões negativas para ao município 

no repasse do IGD-M. 

Quando essas instâncias não são suficientes para atender às questões solicitadas  

entra-se em contato com alguma esfera maior do sistema político-representativo,  como 

os prefeitos por exemplo. Nos três estados, a comunicação com o prefeito dos 

municípios nunca ocorreu, segundo os gestores estaduais os problemas são contornados 

sem que os prefeitos sejam acionados. 

Quanto à participação social dos gestores estaduais, quando questionados sobre 

a participação em conselhos, os gestores de SE indicaram a participação no Conselho de 

Assistência Social, porém relataram que as discussões são restritas muitas vezes ao uso 

de recursos e legitimação desses. O mesmo grupo também relatou a participação no 

Conselho de Direitos da Criança e avaliou como importante as ações estratégicas para 

os beneficiários. 

No âmbito dos municípios os gestores estaduais relataram que comumente a lista 

de motivos e os relatórios indicando o número de crianças e adolescentes em 

descumprimento da condicionalidade da educação é um instrumento usado pelos 

conselhos tutelares para direcionar esforços. A Portaria Interministerial MEC/MDS nº 

3.789 de 2004 indica inclusive que além das faltas não justificadas sejam enviados ao 

conselho tutelar  a evasão escolar e elevados níveis de repetência. 
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A respeito de auditorias de controle, o PBF é constantemente avaliado pela 

CGU. Os coordenadores também avaliaram o monitoramento do MEC como uma forma 

de auditoria interna. O controle, portanto, se caracteriza como top-down centralizado. O 

controle do desempenho dos municípios feito pelas Coordenações Estaduais também é 

visto como uma auditoria. Os municípios têm subordinação ao governo estadual apesar 

da autonomia. 

 No Quadro 37 uma síntese dos principais resultados e o comparativo entre os 

Estados das ações implementadas. 

 

Quadro 37. Síntese dos componentes e sub-componentes das capacidades políticas da coordenação 

estadual das condicionalidades da educação do PBF nos estados da BA, SE e RN.  
 

Categorias Subcategorias Principais resultados  BA RN SE 

Dimensão 

política 

i) existência e formas de 

interações das burocracias do 

Executivo com os agentes do 

sistema politico-representativo 

(o Congresso Nacional, seus 

parlamentares, dirigentes dos 

governos subnacionais – 

governadores e prefeitos – e 

seus partidos políticos) 

- O contato é feito 

diretamente com os 

implementadores de base: 

diretores de escolas, 

coordenadores municipais e 

secretários de educação 

X X X 

ii) na existência e operação 

efetiva de formas de 

participação social (conselhos, 

conferencias, ouvidorias, 

audiências e consultas publicas, 

entre outras); 

- Os conselhos tutelares nos 

municípios são os que mais 

fazem uso do relatório de 

motivos de baixa frequência 

dos estudantes; 

X   

A participação em conselhos 

de assistência social é 

presente, porém restrito a 

discussão de recursos 

X X X 

eiii) na atuação dos órgãos de 

controle (sejam eles internos ou 

externos). 

- Os níveis de governo se 

estabelecem como órgãos de 

controles (União dos 

Estados e Municípios; 

Estados dos Municípios); 

 

X X X 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2015. 

 

 Houve similaridade entre os Estados que participaram do estudo  no que refere 

às  capacidades de legitimação do programa. Sobre as capacidades políticas na atuação 

das  três Coordenações Estaduais da condicionalidade da educação observa-se a baixa 

interação com os dirigentes dos governos subnacionais – governadores e prefeitos – e 

seus partidos políticos. Segundo os gestores dos três estados o contato majoritariamente 

se dá com os diretores de escolas, coordenadores municipais e secretários de educação. 
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 Quanto à existência de participação social, os estados diferiram na articulação 

com os conselhos tutelares (a articulação prevista na legislação do Programa na Portaria 

Interministerial MEC/MDS nº 3.789 de 2004), o estado de Sergipe relatou um trabalho 

mais integrado. Nos três estados, o relato dos gestores é que o conselho de assistência 

social dos municípios costuma envolver representantes da educação. Entretanto, a 

discussão se restringe aos recursos na maioria das vezes.  

 Quanto à atuação de controle no trabalho das condicionalidades, os níveis de 

governo se estabelecem como órgãos de controles (União dos Estados e Municípios; 

Estados dos Municípios), não há auditoria externa. A situação é similar nos três estados. 

 Portanto, aprecia-se que nos três estados que as capacidades estatais dos 

governos subnacionais são limitadas em vários aspectos. O que propõe a 

condicionalidade da educação é um dos direitos mais fundamentais da Constituição 

Federal, que estabelece em seu Artigo 6º a Educação como direito a todos os brasileiros. 

Identificar a população mais vulnerável econômica e socialmente não parece destoar 

dos propósitos básicos do que os entes federativos devem viabilizar para transformar o 

direito em prática.
80

  

 Pelas informações e funcionamento visualiza-se uma fragilidade institucional de 

efetividade e legitimação dos serviços educacionais em um de seus pontos mais 

elementares: controle da frequência escolar. Os resultados permitem inferir que a falta 

de capacidades estatais não afeta apenas o monitoramento da condicionalidade da 

educação do PBF, mas o funcionamento da própria de rede de educação como um todo. 

 Quanto à relação das capacidades estatais e o desempenho da eficácia do 

acompanhamento da educação no PBF, podemos tecer algumas considerações. O 

desempenho da TAC nos três Estados teve diferenças e que podem ser relacionadas com 

as realidades encontradas em cada um deles. 

 Em 2014, os melhores desempenho da TAC comparativamente entre os Estados 

da amostra foi de SE com 0,93 (apesar de ter passado 4 anos entre valores de 0,83 e 

0,84) e do Rio Grande do Norte que alcançou também o valor de 0,93 em 2014. A 

Bahia teve o menor desempenho 0,87 em 2014.  

                                                 
80

 O MEC através do Decreto nº 6.094 de abril de 2007, também conhecido como Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, identifica em seu artigo 2º, no inciso V, que os níveis de governo 

irão juntos “Combater a evasão e o abandono pelo acompanhamento individual das razões da não-

frequência do educando e sua superação.” 
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 Para esse conjunto processos de trabalhos do PBF na Educação, observa-se  que 

excetuando-se a infraestrutura (a BA tinha uma infraestrutura melhor que os outros dois 

estados), as capacidades estatais nas outras subcategorias foram similares. A BA, apesar 

da maior demanda de municípios, foi o Estado que considerou sua infraestrutura de 

recursos compatível com os trabalhos desenvolvidos. Destaca-se que a equipe não era 

exclusiva das atividades do programa (o grupo também desempenhava atividades do 

Censo). Não deve ser desconsiderado que podem influenciar também esse desempenho 

a capacidade estatal dos próprios municípios da localidade, com a área territorial da 

Bahia maior que a dos outros estados.  

 Denota-se que não necessariamente apenas a melhor infraestrutura pode resultar 

em melhor desempenho, mas a equalização entre estes recursos com outros indicadores.  

 

5.3.2 Condicionalidade da Saúde 

 

As condicionalidades da saúde do PBF herdam traços do programa Bolsa 

Alimentação
81

. Criado em 2002 pelo Ministério da Saúde e extinto em 2003 com a 

criação do PBF, associava cuidados nutricionais de gestantes e crianças como 

condicionalidade do recebimento de benefício financeiro. Atualmente para o PBF, os 

beneficiários com perfil saúde são definidos pelo MDS como famílias com crianças 

menores de sete anos e mulheres entre 14 e 44 anos (possíveis gestante). Segundo 

Campelo (2014), esse público atualmente é de 11,9 milhões de famílias. O 

acompanhamento da condicionalidade da saúde é detalhado na Portaria Interministerial 

nº 2.509 de 2004 do MS/MDS e  sua descrição consta em seu artigo primeiro: 

§ 1º Caberá ao setor público de saúde a oferta de serviços para o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, da assistência 

ao pré-natal e ao puerpério, da vacinação, bem como da Vigilância Alimentar 

e Nutricional de crianças menores de 7 (sete) anos. 

§ 2º As famílias beneficiárias com gestantes, nutrizes e crianças menores de 7 

(sete) anos de idade deverão ser assistidas por uma equipe de saúde da 

família, por agentes comunitários de saúde ou por unidades básicas de saúde, 

que proverão os serviços necessários ao cumprimento das ações de 

responsabilidade da família. 

                                                 
81

 “O Programa Bolsa Alimentação englobava várias ações agrupadas em dois eixos fundamentais, onde 

o primeiro tratava do apoio financeiro a famílias de baixa renda em risco nutricional, proporcionando-lhes 

meios que lhes permitissem o reforço da alimentação. O segundo eixo, buscava tornar as famílias 

beneficiadas mais conscientes de suas responsabilidades na melhoria de suas condições nutricionais, 

incentivando, principalmente, sua participação em ações básicas de saúde, com enfoque 

predominantemente preventivo.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, p. 5.)  
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O Sistema Único de Saúde é a materialização do direito constitucional à saúde, 

conforme descreve a Lei Orgânica de Saúde a Lei 8080 de 1990 que também detalha a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes ao sistema. Existem na 

concepção do SUS os princípios constitucionais e organizativos. Os princípios 

constitucionais tratam de universalização, integralidade e equidade. Os organizativos 

são a descentralização, a regionalização e hierarquização e o controle social. As 

condicionalidades da saúde são orientadas pelos mesmos princípios do sistema. 

Campello (2014) reforça a ideia que o acompanhamento da condicionalidade 

não é apenas da responsabilização da família, mas também do poder público. O objetivo 

principal do monitoramento de saúde é pautar o acesso desigual aos serviços 

principalmente com condutas de prevenção, como reforço de um dos princípios 

doutrinários do SUS que a equidade. O foco nas famílias mais vulneráveis socialmente 

por meio de um trabalho intersetorial é uma forma de tentar reduzir as disparidades do 

perfil epidemiológico brasileiro e sua estreita relação de piores indicadores de saúde 

com a baixa renda e educação dos indivíduos. Os impactos esperados são de duas 

ordens: melhora sobre a saúde dos beneficiários em extratos etários mais vulneráveis 

(crianças, gestantes e mulheres em idade fértil); indução do Estado na oferta de serviços 

por meio da organização dos arranjos operacionais. Essa segunda dependente das 

capacidades estatais dos governos locais que as executam.  

Os acompanhamentos ocorrem, como descrito pela Portaria nº 2.509 de 2004 do 

MS/MDS na Atenção Básica, no cenário das Unidades Básicas de Saúde (UBS) pela 

articulação de dois grupos de profissionais:  a equipe do PFS e os Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). Segundos dados do Ministério da Saúde (2013) a Atenção Básica 

possui em todo Brasil cerca de 38 mil UBS e envolve mais de 600 mil profissionais 

atuando em todos os municípios de forma decentralizada. A alta capilaridade da 

Atenção Básica parte da orientação do trabalho em equipe, dirigido a populações de 

territórios definidos e à dinamicidade existente no território em que vivem essas 

populações. 

 A operacionalização da condicionalidade da saúde culmina na Atenção Básica 

em nível de municípios. Entretanto, sua articulação envolve a mesma lógica gerencial 

do SUS quanto à descentralização e hierarquização  e envolve  também níveis estaduais 
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e o governo central. O Ministério da Saúde
82

 é quem estabelece as diretrizes dos 

trabalhos desenvolvidos e os viabiliza por meio das Secretárias Estaduais e Municipais 

de Saúde (além das diretorias regionais de saúde). No nível local, os trabalhos dos 

municípios contam com a coordenação estadual (Secretárias Estaduais de Saúde e suas 

Diretorias Regionais). Nos municípios, as Secretárias Municipais de Saúde mediam as 

atividades nas UBS e das equipes dos ACS e PSF. A síntese desses atores envolvidos 

consta na Figura 41. 

 

Figura 41. Atores que viabilizam a condicionalidade da saúde do PBF 

 

Fonte: Elaboração do autor (2015) a partir da Portaria Interministerial nº 2.509 de 2004 do MS/MDS 

 

 A operacionalização do acompanhamento da saúde (detalhado na Figura 42) 

comparativamente é mais complexo do que o monitoramento da condicionalidade da 

educação em termos de etapas. A seguir, descreveremos como o acompanhamento é 

recomendado.  

 O MDS gera o público de atendimento através dos dados do Cadastro Único e 

depois essa informação é transferida para o Sistema PBF na Saúde. O MS, de porte 
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 Segundo a Portaria nº 2.509 de 2004 ao Ministério da Saúde compete a gestão federal do 

acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias do PBF; estabelecer as diretrizes técnicas e 

operacionais do acompanhamento; elaborar e manter em funcionamento os aplicativos do Sistema de 

Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde; capacitar os responsáveis técnicos e gestores estaduais para 

o apoio aos municípios na implementação das ações de acompanhamento das famílias no âmbito da 

saúde; analisar os resultados do acompanhamento das famílias, gerados pelos municípios e encaminhá-los 

ao MDS e instâncias de controle social; disponibilizar os relatórios de acompanhamento das famílias e 

apoiar o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, 

governamentais e não governamentais para o fomento de 10 atividades complementares às famílias 

atendidas pelo PBF. 
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desses dados, libera os mapas de acompanhamento divididos por territórios (por meio 

do Sistema PBF na Saúde) para que os governos locais iniciem seus trabalhos. Com 

assessoramento das Secretárias Estaduais de Saúde, mais precisamente da coordenação 

estadual do PBF que faz uso das Diretorias Regionais ou órgão equivalente, os 

municípios em suas respectivas secretarias municipais de saúde imprimem e distribuem 

os mapas de acompanhamento para as Unidades Básicas de Saúde. 

 A periodicidade do monitoramento é semestral e cada etapa é denominada de 

vigência (a 1ª vigência ocorre de janeiro a julho e a 2ª vigência de julho a dezembro). 

Os seis meses são utilizados para efetivar toda a logística de acompanhamento. Na 

posse dos mapas de acompanhamento os ACSs convocam as famílias e juntamente com 

as equipes do PFS realizam o acompanhamento da família. Os dados são registrados e 

posteriormente retornam às Secretarias Municipais de Saúde para digitação no sistema 

PBF na Saúde.  A consolidação do sistema é feita pelo MS.  

 Com o encerramento da vigência os dados são enviados ao MDS para que se 

delibere sobre as sanções às famílias em descumprimento (que podem ir desde uma 

advertência até bloqueio, suspensão e, em último caso, cancelamento, caso persista a 

situação de descumprimento da família). O calendário prevê a repercussão no beneficio 

em março da 2ª vigência e setembro da 1ª vigência.  O acompanhamento das famílias 

em descumprimento acontece no âmbito do SUAS, por meio das unidades do CRAS 

com o Serviço de Proteção e  dos grupos de Atendimento Integral à Família (PAIF) que 

entram em contato com as famílias dividas por territórios.  
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Figura 42. Esquema ilustrativo da dinâmica de processos de trabalho da condicionalidade da saúde do 

PBF 

Fonte: Elaboração do autor, 2015. 

 

 Lima et al. (2014) realizaram um levantamento sobre os números no que diz 

respeito à condicionalidade da saúde no Brasil, estimando que as atividades envolvam 

cerca de 258 mil agentes comunitários de saúde e 34 mil equipes de saúde da família em 

todo o país. O público a ser atendido, beneficiários do programa com perfil saúde, teve 

uma expressiva expansão nos últimos anos. Do ano de 2005 até a segunda vigência em 

2013, o número de famílias a serem acompanhadas pela Saúde passou de 5,5 milhões 

para, aproximadamente, 11,9 milhões – aumento de 116%. No número de famílias 

acompanhadas, o aumento foi bastante expressivo, tendo sido acompanhadas 334 mil 

famílias em 2005 e 8,6 milhões em 2013.  

 Como demostraa Figura 43, de 2005 a 2013, o indicador de percentual de 

acompanhamento das famílias na saúde foi ascendente, apesar de uma tendência menos 

crescente nos últimos anos em comparação com os primeiros anos do Programa. 
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Figura 43. Evolução da cobertura de acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF com perfil saúde 

no Brasil entre 2005 a 2013.  

 
Fonte: Adaptado de Lima et al. (2014) a partir dos dados disponíveis no Sistema de Gestão do Programa 

Bolsa Família na Saúde no ano de 2013 

 

 Entre as regiões, o Nordeste apresenta o maior número de famílias com perfil 

saúde (quase 6 milhões) e os melhores percentuais de  acompanhamento, 76,39%, 

superando a média nacional de 73,44%. (LIMA et al. 2014). Na Tabela 14 essas 

informações são detalhadas, evidenciando entre os Estados da região que a Paraíba 

apresenta o melhor percentual (79,8%) enquanto Pernambuco fica com o menor índice  

(71,52%). 

 Nos Estados pesquisados os percentuais são semelhantes com o RN e SE 

,praticamente apresentando mesmo percentual de acompanhamento (79,43% e 79,52%) 

respectivamente. A Bahia apresenta o menor desempenho de 74,71%. Percebe-se que 

mesmo com características distintas (número de municípios, extensão territorial entre 

outros) os desempenho são similares entre os Estados. Atribui-se essa homogeneidade 

do desempenho dos estados às pactuações que são nacionais e estabelecem 

desempenhos mínimos, entretanto não se observa estados com melhores desempenhos 

dada a limitação da cobertura da Atenção Básica que, entre outros fatores, pode 

impossibilitar o alcance de melhores desempenhos.   
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Tabela 14. Acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias do PBF com 

perfil saúde por unidade da federação na 2ª vigência de 2013  

Localidade Família com perfil saúde Famílias acompanhadas % 

Alagoas 367.336 282.761 76,98% 

Bahia  1.497.551 1.118.856 74,71% 

Ceará 950.825 743.840 78,23% 

Maranhão 824.478 640.674 77,71% 

Paraíba  425.429 339.484 79,80% 

Pernambuco 953.700 682.060 71,52% 

Piauí  373.184 294.928 79,03% 

Rio Grande do Norte  303.376 240.966 79,43% 

Sergipe  230.358 183.175 79,52% 

Região Nordeste 5.926.237 4.526.744 76,38% 

Total Brasil 11.845.101 8.698.858 73,44% 

 
Fonte: Adaptado de Lima et al. (2014) a partir dos dados disponíveis no Sistema de Gestão do Programa 

Bolsa Família na Saúde no ano de 2013 

 

 Mesmo diante dos avanços nacionais no desempenho do acompanhamento da 

agenda saúde, a TAAS é o índice de menor desempenho entre as sub-taxas do fator de 

operação do IGD, sendo, portanto o procedimento do Programa a ser mais aprimorado. 

Segundo Estrella e Ribeiro (2008) o fato aponta para uma não conformidade estrutural 

do próprio desenho do fluxo de informações da contrapartida. Como principais 

possíveis fatores explicativos: a) a atualização do sistema responsável pela consolidação 

das informações da condicionalidade da saúde, de fluxo semestral. Esse fato é relevante, 

pois o perfil dessas famílias é não possuírem casa própria e terem uma intensa mudança 

de endereço, o que implica dificuldades de localização; b) o fluxo de informação ainda 

tem entraves intermediários entre a coleta de informações nas unidades de saúde e as 

centrais de envio de informações on line devido à não informatização das unidades de 

saúde, o que aumenta as possibilidades de fraudes, sub registros e pouca agilidade no 

envio; c) Pouca integração  dessa condicionalidade com o Cadastro Único. 

 Apesar do MS concentrar as maiores decisões das condicionalidades, os 

governos subnacionais exercem um importante  trabalho para a eficácia do Programa. O 

desempenho dos estados e municípios é aferido pelos indicadores IGD-E e IGD-M. A 

Figura 44 demostra a evolução da TAAS, subcomponente do Fator de Operação do IGD 

e que resume o desempenho do acompanhamento  das famílias pela saúde nos Estados 

estudados (BA, RN e SE). 



227 

 

 

Figura 44. Evolução da Taxa de Acompanhamento da Agenda Saúde (TAAS) entre 2010 e 2014 (valores 

médios anuais). 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da SAGI/MDS. 

  

 Considerando o comportamento da TAAS
83

, os resultados não são lineares (com 

aumentos progressivos) nos três Estados ao longo dos últimos 4 anos. Assim como a 

média da região (∆ 2014-10 NO = 0,04), o Estado da Bahia (∆ 2014-10 BA = 0,04) 

apresentou um aumento da taxa de 4%  ao longo dos anos. Os Estados de Sergipe e Rio 

Grande do Norte apresentaram oscilações dos percentuais entre os anos. O Estado do 

Rio Grande do Norte (∆ 2014-10 RN = - 0,01) teve um declínio da taxa de 1% entre os 

anos, mas apesar disso supera a média regional e os outros dois Estados da amostra em 

2014. O Estado de Sergipe (∆ 2014-10 SE = 0,01) apresentou o menor desempenho 

entre os Estados destacados e ficou inferior a média da região em 2013.  

 Tendo como parâmetro esse desempenho, observa-se aparentemente nenhuma 

relação direta  com a demanda de beneficiários (o Estado com menor demanda que é SE 

é o Estado de menor desempenho). Uma possível explicação é a cobertura da Atenção 

                                                 
83

Para recebimento do Índice de Gestão Descentralizada (IGD), o município precisa atingir a cobertura 

mínima de 20% no acompanhamento das condicionalidades de saúde. Na 2ª vigência de 2013, apenas 

onze municípios no Brasil não alcançaram esse percentual mínimo devido à taxa relativa a 

condicionalidade da saúde. (LIMA et al. 2014) 
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Básica nessas regiões, variável indicada pelos gestores como um dos motivos de 

influência do desempenho da condicionalidade da saúde.  

Como anteriormente citado duas equipes atuam diretamente no 

acompanhamento da condicionalidade da saúde, os ACS e as equipes de PSF. A 

cobertura dos três estados do estudo é descrita na Tabela 15.  

 
Tabela 15. Cobertura do ACS e PSF nos Estados de Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte  

 

ANO SERGIPE BAHIA 
RIO GRANDE 

DO NORTE 
NORDESTE 

 %ACS %PFS %ACS %PFS %ACS %PFS %ACS %PFS 

2003 86,98 70,6 76,59 27,24 83,17 63,2 80,33 50,51 

2004 86,12 74,89 75,92 32,2 82,68 68,78 80,53 54,88 

2005 91,75 82,52 83,25 46,13 85,96 79,68 84,3 64,33 

2006 91,45 81,73 82,94 51,15 84,75 79,47 84,1 67,2 

2007 87,88 81,92 76,57 50,05 80,87 77,73 80,51 67,41 

2008 91,89 83,34 81,79 54,98 81,31 79,97 84,27 70,62 

2009 93,45 85,51 81,32 55,09 79,97 77,71 83,87 70,69 

2010 95,29 86,21 82,24 58,6 80,84 76,65 86,11 72,18 

2011 94,3 81,41 84,43 61,91 79,52 75,47 87,05 72,54 

2012 95,39 84,06 83,96 62,84 78,13 74,21 86,88 72,55 

2013 95,22 85,61 83,66 65,72 82,85 81,01 86,72 75,76 

2014 95,54 90,3 84,58 71,07 82,53 83,17 87,36 79,55 

∆2003-14 8,56 19,7 7,99 43,83 0,64 19,97 7,03 29,04 

 
Fonte: Elaborado a partir de MS/SAS/Departamento de Atenção Básica – DAB 

 

  

 Considerando os dados de 2014, a equipe dos ACSs apresentou cobertura no 

Nordeste de 87,36%,  sendo  que  a menor cobertura atual entre os Estados da amostra  

é o Estado do RN (82,53%) enquanto a maior é de Sergipe (95,54%). Analisando a série 

histórica, SE e BA tiveram um crescimento semelhante na cobertura, 8,56% e 7,99%, 

enquanto no RN esse crescimento foi de apenas 0,64% em 13 anos. No Nordeste houve 

um aumento de 7,03% da cobertura da equipe.   

 Mesmo apresentando a maior cobertura pelos ACS, Sergipe apresenta o menor 

desempenho da TAAS em 2014 e o RN com a menor cobertura percentual é o Estado 

com melhor desempenho entre os três da amostra. Contrariamente ao que indicaram os 

gestores, com base nos dados desse período, não há necessariamente um 

condicionamento entre o desempenho e a cobertura das equipes de ACS. 

 Quanto à cobertura das equipes de PSF, entre os Estados, a BA é a localidade 

com menor percentual de cobertura (71,07%) enquanto Sergipe tem maior cobertura de 
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90,3%, quando a média do Nordeste é de 79,55%. Considerando a expansão da 

cobertura das equipes, o crescimento mais expressivo foi no Estado da BA com 43,83%, 

enquanto SE e RN tiveram expansões similares nestes 14 anos, 19,7% e 19,97% 

respectivamente. A média de crescimento na região neste é de 29,04%.  

 Igual ao  exemplo dos ACS, a cobertura das equipes do PSF e o desempenho da 

TAAS não apresentaram similaridades de progressivo aumento. Independente de ser 

forte determinante, por questões lógicas, considera-se que as coberturas do PSF e dos 

ACSs sejam fatores importantes na implementação. Entretanto,  apesar dos progressivos 

avanços analisa-se que a cobertura das equipes nos Estados precisa avançar mais para 

atender toda a população e ter a assistência básica de saúde como um serviço universal. 

As lacunas nas coberturas podem não determinar melhores desempenhos dos trabalhos 

do PBF na saúde, mas podem limitar o trabalho caso se mantenham. 

 

5.3.2.1 Capacidades técnico-administrativas na implementação da condicionalidade da 

Saúde do PBF 

 

Considerando a dimensão técnico-administrativa na análise das capacidades 

estatais das condicionalidades da saúde do PBF nos Estados estudados destacar-se-á as 

quatro subcategorias previstas no modelo de Gomide e Pires (2014):  infraestrutura, 

coordenação intragovernamental, coordenação intergovernamental e monitoramento.  

Quanto à categoria infraestrutura, a análise concentrou se nos aspectos dos 

recursos humanos, financeiros e tecnológicos disponíveis para a gestão estadual e a 

gestão dos municípios de seu território para  executar suas atribuições no gerenciamento 

das condicionalidades da saúde. 

 Nos Estados estudados as Coordenações Estaduais da condicionalidade da saúde 

são vinculadas às suas respectivas Secretaria Estaduais de Saúde. Na Bahia a 

coordenação está vinculada à Superintendência de Atenção Integral da Saúde, que se 

divide em quatro diretorias (Diretoria da Atenção Especializada, Diretoria de Atenção 

Básica, Diretoria de Gestão da Rede Própria e Diretoria de Gestão do Cuidado). O 

grupo de trabalho da condicionalidade está inserido na Diretoria de Gestão e Cuidado 

que por sua vez é dividido em três coordenações e um núcleo: Coordenação de ciclos de 

vida e gênero, Coordenação de promoção de equidade, Núcleo de Informação em Saúde 

e coordenação de Políticas Transversais.  
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 As equipes do RN e do SE têm uma inserção semelhante, com o grupo  

vinculado à Coordenação de promoção à saúde, que por sua vez possui sub-

coordenadoria de promoção a saúde – que se divide  nos  grupos de trabalho: Ciclos de 

vidas (saúde da mulher; saúde da criança, saúde do adolescente) e Políticas transversais 

(área técnica de nutrição e alimentação), onde o grupo da coordenação do PBF na Saúde 

é inserido. 

 Os gestores relataram que outras equipes participam dos trabalhos na forma de 

parcerias (equipe do pré-natal, imunização e atenção básica). Uma equipe especial,  

relevante nessa articulação, é a Equipe da Coordenação da Atenção Básica. Nos Estados 

estudados a inserção do grupo da Coordenação Estadual do PBF na saúde não faz parte 

das coordenações ou diretorias de Atenção Básica. Distinto da esfera nacional onde a 

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição está dentro do Departamento da Atenção 

Básica. Este fato resulta em uma dificuldade porque demanda uma necessidade de 

articulação entre uma equipe que deveria estar contida na outra. Um boa parte das ações 

de alimentação e nutrição se estabelecem no âmbito primário da atenção à saúde. 

Quanto à capacitação técnica dos recursos humanos os coordenadores gerais da 

agenda saúde do PBF são nutricionistas e isto parte de uma recomendação da Portaria 

Interministerial  nº 2.509 de 2004
84

. Na Bahia a equipe é composta pelo coordenador 

(com formação em nutrição) e um grupo de outros três técnicos (dois com formação em 

enfermagem e um especialista em sistema de informação). No RN a equipe é composta 

pelo coordenador e outros três técnicos de nível superior, todos os membros com 

formação em nutrição. Em SE dois nutricionistas compõem o grupo que coordena os 

trabalhos da saúde. As equipes que participaram do estudo não são exclusivas do PBF 

na saúde, eles administram demandas de outros programas da área de Alimentação e 

Nutrição, como por exemplo, Suplementação de Ferro, Suplementação de Vitamina A, 

Nutrisus entre outros.  

 A falta de exclusividade do grupo de trabalho em ações do PBF (mesmo que este 

ocupe maior tempo dos gestores) nas entrevistas denotou uma sobrecarga das equipes 

que tinham que administrar em paralelo diversos programas junto aos municípios de 

                                                 
84

Segundo a Portaria Interministerial nº 2.509 de 2004  em seu Art. 3º “Compete às Secretarias Estaduais 

de Saúde no Programa Bolsa Família: I - indicar um responsável técnico - profissional de saúde - para 

coordenar o acompanhamento das famílias Programa Bolsa Família, no âmbito da saúde, sendo 

recomendado, preferencialmente, um nutricionista;” 
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seus territórios e por vezes gerenciar vários sistemas virtuais. A alocação quantitativa 

pareceu pouco proporcional comparando os Estados que possuem diferentes números de 

municípios.  

 Quanto aos recursos financeiros envolvidos na gerencia do PBF nos Estados 

participantes do estudo, as coordenações afirmaram que, na maior parte, os recursos das 

atividades são da própria secretaria. Não existe uma estimativa percentual do uso do 

recurso do IGD-E para saúde. O recurso gerido pelas secretárias estaduais de assistência 

social é alocado para prioridades definidas pela coordenação geral do programa com 

consulta aos coordenadores de condicionalidades.  

 Sobre ações financiadas pelo IGD-E que envolveram o PBF na saúde a equipe 

da Bahia relatou que o recurso foi usado para uma pesquisa com todos os municípios 

baianos contribuindo com o deslocamento dos técnicos das diretorias regionais. O 

diagnóstico geral das condições de implementação foi realizado em uma planilha 

padronizada com inspeção in loco investigando questões que poderiam implicar no 

desempenho dos municípios (existe ação intersetorial entre as secretarias do município? 

possui profissionais capacitados? Como foi feito o uso do IGD-M? As ações do PBF em 

povos indígenas ocorrem?). Os dados resultaram  na  compilação dos principais 

problemas que subsidiaram  um plano de ação anual para o grupo de trabalho.  Essa foi 

a segunda edição da pesquisa, a primeira foi em 2011. Além dessa demanda o grupo da 

Bahia relatou o uso do IGD-E para capacitar principalmente a gestão de sistemas 

virtuais e também na reprodução de material institucional.  

 Quanto aos aspectos tecnológicos informacionais da estrutura da coordenação 

estadual para implementar seus trabalhos os relatos evidenciaram incompatibilidade 

entre a demanda e a estrutura que possuem. O grupo da Bahia apresentou a realidade de 

haver 4 profissionais revezando se em 1 computador e tendo que administrar vários 

sistemas virtuais. No Rio Grande do Norte o grupo de trabalho alegou que não tem uma 

sala exclusiva do PBF e que espaço foi adaptado para toda equipe técnica da diretoria 

(ou setor) onde existem demandas comuns. A equipe de SE indica que há satisfação 

com o material informacional disponibilizado. 

 Os coordenadores estaduais da condicionalidade da saúde e suas respectivas 

equipes técnicas dos três Estados avaliaram os recursos disponíveis para viabilizar seus 

trabalhos. A síntese das informações é tida no Quadro 38. 
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Quadro 38. Síntese dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos que dispõe a infraestrutura da 

coordenação estadual das condicionalidades da educação do PBF em BA, RN e SE.  

 

Recursos 
Estado 

Bahia Rio Grande do Norte Sergipe 

Humanos 

Coordenador 

nutricionista e equipe de 

4 técnicos. Equipe 

responsável por todas as 

demandas na área de 

Alimentação e Nutrição. 

Coordenador nutricionista e 

equipe de 2 técnicos. Equipe 

responsável por todas as 

demandas na área de 

Alimentação e Nutrição. 

Coordenador nutricionista. 

Equipe responsável por 

todas as demandas na área 

de Alimentação e Nutrição. 

Financeiros 

Uso de recursos da 

própria secretária e uso 

do recurso do IGD-E em 

atividades de gestão 

estratégica juntamente as 

DIRES 

Uso de recursos da própria 

secretária com eventual uso 

do recurso do IGD-E em 

atividades intersetoriais 

Uso de recursos da própria 

secretária com eventual uso 

do recurso do IGD-E em 

atividades intersetoriais 

Tecnológicos 

Avaliado como passível 

de melhoras quanto 

número de computadores 

e conexão de rede 

Avaliado como passível de 

melhoras quanto número de 

computadores e conexão de 

rede 

Avaliado como suficiente 

para demandas.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor  a partir de dado da pesquisa. 

 

A seguir,  analisar-se-ao os recursos humanos, financeiros e tecnológicos dos 

municípios do território dos estados participantes do estudo. A apreciação da 

infraestrutura dos municípios a partir da avaliação dos gestores estaduais pretende 

caracterizar as possibilidades e limites para o desenvolvimento de trabalhos que implica 

diretamente no  desempenho da gestão estadual,  a quem cabe coordenar o trabalho dos 

municípios.  

 Quanto aos recursos humanos envolvidos na implementação das 

condicionalidades nos municípios dois níveis de atuação podem ser avaliados. Um 

primeiro é o nível de gestão e envio de informações que se concentra nas secretarias de 

saúde, que envolve normalmente o gestor (preferencialmente ter formação de 

nutricionista) e o(s) digitadores. O segundo nível é o operacional de acompanhamento 

dos beneficiários,  que situa-se na Atenção Básica, nas Unidades de Saúde. Duas frentes 

são atuantes, os ACS, e a equipe do PFS (normalmente formada por um enfermeiro, um 

odontólogo e um médio clínico geral). Eventualmente essas equipes podem contar com 

um grupo de assessoramento técnico, o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) 

composto por outras especialidades não presentes nas equipes do PSF.  

 Segundo as equipes das Coordenações Estaduais nos três estados, nos 

municípios, o quadro de pessoal para implementação do PBF na saúde é insuficiente 
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tanto quantitativamente quanto em termos de formação. Em alguns municípios o 

digitador (com formação de nível médio na maioria das vezes) é o próprio coordenador, 

o que é nocivo para o Programa uma vez que não é profissional de saúde e pouco se 

apropria das finalidades dos acompanhamentos. Em alguns casos, a gestão fica a cargo 

do secretário adjunto de saúde. As coordenações apontaram que a formação do gestor 

em Nutrição amplia a possibilidade do Programa ser exitoso.  

 Quanto à formação das equipes de ACS e PSF o relato é que essas quando 

incompletas ou em número insuficiente prejudicam o desempenho dos trabalhos. Áreas 

sem cobertura geram dificuldade de mobilização dos beneficiários para o 

acompanhamento. As capitais foram citadas como localidades de menor cobertura e 

mais críticas para a implementação do Programa. A insuficiência de equipes somada à 

maior mobilidade das famílias que moram em imóveis alugados implica em menor 

desempenho. O MDS afirma que 15% dos beneficiários do Programa estão nas capitais. 

Dados do DATASUS e do MDS na tabela 16 são apresentados com o objetivo de 

compreender essas variáveis e sua possível influência no desempenho dos 

acompanhamentos.  

 

Tabela 16. Análise da demanda de beneficiários do PBF de acordo com o quantitativo de equipes de ACS 

e PSF. Dados de dezembro de 2014 

 

Localidade ACS PSF 

Beneficiár

ios Perfil 

Saúde 

Acompan

hados 

% 

Acompa

nhament

os 

Relação  

Beneficiário

s  Perfil 

Saúde /ACS 

Relação  

Beneficiário

s  Perfil 

Saúde /ACS 

Estados        

Sergipe 4.182 634 243.900 190.314 78,03 58,32 384,70 

Rio grande do Norte 5.771 1.018 310.074 246.999 79,66 53,73 304,59 

Bahia 26.194 3.305 1.519.155 1.194.758 78,65 58,00 459,65 

Capitais        

Aracaju 859 137 36.421 22.075 60,61 42,40 265,85 

Natal 556 116 37.966 15.622 41,15 68,28 327,29 

Salvador 1.498 207 129.073 85.876 66,53 86,16 623,54 

 

Fontes: Elaborado pelo autor a partir de dados da SAGI MDS/ Datasus (2015) 

 

 

Confirmando a indicação dos gestores, o percentual de acompanhamento  

registrado em dezembro de 2014 das capitais é sempre menor em relação ao 
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desempenho estadual do mesmo período.  O menor desempenho das capitais é  de Natal 

(41,15%). Apesar do número de beneficiários ser um dos fatores que podem  influenciar 

essa cobertura de acompanhamento, observa-se que Aracajú (36.421 famílias com perfil 

saúde) apresenta um percentual de acompanhamento (60,61%) superior a Natal (37.966 

famílias com perfil saúde). Conclui-se que apesar de o número de famílias ser similar, 

os percentuais diferem o que pode sugerir melhor gestão da capital de Sergipe em 

comparação com capital do Rio Grande do Norte. 

Salvador apresenta melhor desempenho entre as capitais em termos de % de 

acompanhamento, porém ainda inferior à média estadual do mesmo período. 

Contrariando as expectativas que a cobertura fosse determinante, a proporção de 

beneficiários da capital baiana de beneficiários por ACS e equipe do PSF é maior que  

das outras capitais, entretanto com maior percentual de acompanhamento. Segundo a 

coordenação estadual, a cidade é um exemplo de sucesso na evolução de índices mesmo 

tendo uma demanda muito superior a outros municípios.  

Os gestores da Bahia relataram que tão determinante quanto à cobertura das 

equipes são as estratégias gerenciais. O caso de Salvador chama atenção na evolução 

dos índices, o que foi atribuído pela coordenação estadual à forma de acompanhamento 

da gestão atual. Uma das estratégias ressaltadas foi, para lidar com a  demanda 

excessiva dos serviços, que o agendamento dos acompanhamentos fosse feito por grupo 

de beneficiários de acordo com períodos específicos;  a gestão municipal opta por 

organizar os acompanhamentos pelo último numero do cartão do programa.  

Observa-se que apesar da evolução dos indicadores da TAAS nos primeiros anos 

do Programa, atualmente se verifica uma estagnação do indicador. Pode se atribuir este 

resultado à baixa cobertura das equipes do PSF e dos ACSs para continuar avançando 

em termos percentuais no monitoramento. Os municípios dentro da autonomia gerencial 

que possuem em algumas circunstâncias, fazem adaptações do acompanhamento 

(mutirões de acompanhamento, acompanhamento em visitas domiciliares dos ACS 

entre outros)  usando como argumento da limitação de infraestrutura (materiais e 

recursos humanos principalmente) mas esses acessos pontuais não criam no beneficiário 

a cultura de  frequentar o serviço. A proposta do PBF na saúde é a inserção, o acesso 

aos serviços. Para tanto, o acompanhamento dos beneficiários deve ser incorporado à 

rotina da Atenção Básica (articulado com os programas já existentes) que deve estar 

estruturada com equipamentos e profissionais. 
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 Além de questões de ordem quantitativa,  os gestores relataram a resistência das 

equipes para registrarem e induzirem os beneficiários para a busca dos serviços. 

Resistência das equipes para aderirem ao Programa tenta ser diminuída pela mediação 

dos Departamentos de Atenção Básica (DAB) que assumem que as equipes precisam se 

apropriar mais do que seja o Programa. Neste sentido, foram realizadas oficinas com a 

temática PBF. A limitação ainda decorre da percepção de pertencimento do Programa, 

pela administração ser muito centralizada no MDS. Apesar da Política Nacional da 

Atenção Básica registrar  que os ACS e as equipes de PSF devem apoiar programas de 

transferência de renda, os relatos apontam que as equipes consideram o programa uma 

demanda a mais e não uma obrigação. 

 Alguns grupos de ACS chegam a questionar a legalidade de pesarem e medirem 

os beneficiários. Cabe à  Coordenação Estadual fortalecer o argumento principal que é a 

própria Política de Atenção Básica que prevê em seu item 8 que é papel do ACS 

trabalhar com programas de transferência de renda.  A postura dos ACS é muitas vezes 

derivado do não pertencimento do Programa pela saúde. A resistência de algumas 

equipes de ACS  parte do risco de visitação em áreas violentas.  

 Os gestores estaduais apontam que existe uma necessidade de sensibilização das 

equipes de saúde de que o público do Programa é o mesmo público da UBS. A divisão 

de áreas por equipe, na perspectiva territorial da Atenção Básica, muitas vezes leva a 

equipe a não querer atender determinado grupo por não estar inscrito na sua zona 

territorial de atuação.   

 Juntamente com o gestor, o coordenador da Atenção Básica é visto como  uma 

figura importante na mobilização de  grupos dos ACS e PSF do território. Ele é capaz 

de fazer  com que a equipe tenha uma maior adesão nas atividades do PBF na saúde. Os 

apontamentos dos gestores são na direção de esclarecer que o público do PBF é própria 

população da Atenção Básica, sendo ainda o público mais vulnerável do SUS e que, 

finalmente,  possuir estrutura para executar a condicionalidade da saúde é possuir 

estrutura para a Atenção Básica em geral. 

 Foi citado pelos gestores como estratégia para capacitar os envolvidos e 

sensibilizar  os profissionais,  o curso do PBF na Saúde oferecido pelo Universaliza 

SUS. A educação à distância acaba se configurando como uma alternativa dada para as 

limitações de recursos para deslocamentos de capacitação. A gestão do RN comenta 
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uma parceria com SEDIS/UFRN na estruturação de capacitações à distância das rotinas 

do setor com uso de recursos de mídia como vídeo ilustrativo e instrutivo. 

 As coordenações destacaram a capacitação do digitador entre as demandas 

principais e mais importantes para eficácia do monitoramento. Muitas vezes esse 

profissionais são escolhidos por sua afinidade com informática, mas podem desconhecer 

os objetivos dos acompanhamentos e essa falta de sentido implicar em menor cuidado 

com determinados processos ou informações. 

Quanto aos recursos financeiros utilizados pela gestão dos municípios para o 

PBF na saúde, esses exclusivamente são oriundos das secretarias municipais de saúde. 

O uso do recurso de apoio à gestão (IGD-M), que pode ser usado por todas as áreas do 

programa, é alocado conforme definição da Secretaria de Assistência Social que 

gerencia o recurso. As secretarias gestoras do recurso pouco viabilizam o uso para as 

condicionalidades. O uso poderia ser usado para bens de uso comum das equipes, por 

exemplo, a aquisição de um veículo comum para visita domiciliar de famílias em 

situação de descumprimento.  

 As Coordenações Estaduais da condicionalidade da saúde têm estimulado os 

municípios a uma maior negociação no uso dos recursos do IGD-M. A pesquisa 

realizada pela Coordenação Estadual da Bahia, em 2014, indica que a maioria dos 

municípios não partilha o IGD com a saúde. Isso pode resultar em maior resistência das 

equipes, pois elas interpretam que estão trabalhando para gerar recurso para outra 

secretaria. Alguns municípios já viabilizam o uso para a saúde por meio de diárias e 

deslocamento para capacitação. No RN também existe a prática de visitas para 

sensibilizar o uso do recurso.  

A situação se torna mais complexa, pois o recurso IGD não tem fiscalização do 

uso pelas coordenações estaduais. Há uma prestação de conta feita pelos conselhos da 

própria assistência social.  E, ainda, não há uma clara legislação na definição de 

percentuais de uso por cada membro participante do Programa. Entretanto, o recurso 

não pode ser a solução para problemas estruturais elementares da Atenção Básica como 

a compra de balanças ou computadores por exemplo. O Programa apesar de ter este 

recurso de apoio à  gestão compreende que investir na estrutura da rede assistencial de 

saúde é dever  de cada secretaria.  

Quanto à estrutura tecnológica informacional, os municípios dos Estados 

estudados compartilham da dificuldade de muitos outros do Brasil no que diz respeito à 
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falta de conexão de internet nas unidades geradoras de informação, as UBSs. Sendo 

inviável alimentar o sistema nas UBSs, a alternativa é a impressão de mapas e posterior 

digitação nas secretarias municipais de saúde. Essa etapa, em via impressa, muitas vezes 

resulta em maior tempo no trânsito da informação. As Secretarias de Saúde muitas 

vezes não são aparelhadas com digitadores, computadores, impressoras e conexão com 

velocidade suficiente para envio das informações, o que leva a um  menor desempenho 

dessa condicionalidade.  

A coordenação intragovernamental pode ser avaliada por dois ângulos: o da 

própria coordenação estadual com outras áreas do setor saúde para fortalecer suas ações 

e o trabalho de integração da saúde com os demais setores que implementam o PBF. 

 Considerando a articulação intragovernamental da saúde entre seus próprios 

setores, os casos estudados demostram que os Departamentos de Atenção Básica são os 

maiores elos entre o grupo de trabalho do PBF na saúde e as equipes atuantes nas UBS. 

Articulação também ocorre com grupos de trabalhos específicos como a equipe de 

saúde da mulher responsável pelo pré-natal e a equipe de saúde da criança responsáveis 

pela imunização. Ainda existe um esforço de interface com outras ações ou programa de 

saúde, em particular na linha das redes de atenção a saúde, como a rede cegonha, por 

exemplo, no atendimento às gestantes. No momento do descumprimento da 

condicionalidade (já apresentada no sistema) deve haver um encaminhamento interno 

para os responsáveis pelo procedimento na secretaria (imunização, pré-natal, 

antropometria). 

A integração entre os setores de saúde, assistência social e educação ocorre por 

meio da comissão intersetorial, sendo que este grupo realiza nos Estados atividades 

visando à intersetorialidade do programa. Segundo a coordenação da saúde na Bahia o 

grupo se reúne com frequência de dois meses e realiza planejamento anual com 

temáticas mais relevantes para intersetorialidade do programa. Entretanto, a ausência de 

planejamento com diagnóstico mais preciso de prioridades (fruto de estudos 

sistemáticos), com análise das regiões mais críticas torna-se uma das fragilidades da 

atuação do grupo. No RN, o grupo relatou que as reuniões ocorrem com  frequência 

mensal, porém houve diminuição da ocorrência das reuniões com mudanças na 

coordenação geral. As pautas em geral são sobre municípios com maior dificuldade e, 

normalmente, é realizado um cronograma de visita a essas localidades. Os municípios 

com queda de indicadores também são assessorados. Em SE, a comissão intersetorial 
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tem frequência bimestral nos encontros, porém a mudança de cargos de representação 

levou  a maiores espaços de tempo entre as reuniões.   

Os casos analisados relatam boa comunicação entre as partes envolvidas no 

Programa nos diferentes setores que compõem a Comissão Intersetorial. Os encontros 

intersetoriais promovidos pelo MDS também são espaços importantes. A sucessão de 

mudanças de cargo foi relatada pelos três grupos como limitante no cumprimento de um 

cronograma de reuniões.  

 Nos municípios, os trabalhos integrados entre as agendas é muito incipiente 

apesar de estimulado pelas Coordenações Estaduais. A principal implicação para saúde 

do trabalho intersetorial para eficácia do Programa é a atualização de cadastro. Por 

muitas vezes,  os cadastros não são atualizados como deveriam, até mesmo por questões 

mais subjetivas como os beneficiários com receio de perder o benefício informam 

muitas vezes familiares que não estão mais no domicílio, não informam os óbitos que 

ocorreram entre outras situações que levam uma fragilidade da informação. Sendo a 

vigência a cada 6 meses, o prazo é extensivo para captar até mudanças naturais no 

programa: nascimento, óbitos, mudanças de endereços por exemplo. O trabalho 

intersetorial também é imprescindível para famílias em descumprimento da 

condicionalidade, e devem ser acompanhadas pelos CRAS por meio das equipes do 

PAIF. 

Quanto à articulação intergovenamental entre as Coordenações Estaduais do 

PBF na saúde
85

 e os respectivos municípios de seu território, as principais atividades 

relatadas são de capacitação dos gestores e digitadores, repasse de informações do 

MDS, assessoramento técnico de sistema, sensibilização de instâncias como 

coordenação de atenção básica e sensibilização para o trabalho intersetorial com as 

áreas de Educação e Assistência Social. 

 O contato da coordenação estadual com os municípios acontece de forma direta 

e também de modo mediado pelas diretorias regionais de saúde. De acordo com os 

                                                 
85

 Segundo a Portaria Interministerial nº 2.509 de 2004  em seu Art. 3º Compete às Secretarias Estaduais 

de Saúde no Programa Bolsa Família são atribuições intergovernamentais das coordenações estaduais: III 

- divulgar as normas sobre o acompanhamento das famílias pelo setor público de saúde aos municípios, 

em conformidade com as diretrizes técnicas e operacionais do Ministério da Saúde; IV - apoiar, 

tecnicamente, os municípios na implantação da Vigilância Alimentar e Nutricional, com vistas ao 

acompanhamento das famílias do Programa Bolsa Família; V - apoiar tecnicamente os municípios na 

implementação das ações básicas de saúde; VII - analisar os dados consolidados de acompanhamento das 

famílias do Programa Bolsa Família, gerados pelos municípios, visando constituir diagnóstico para 

subsidiar a política estadual de saúde e de segurança alimentar e nutricional.  
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princípios de descentralização e hierarquização SUS, a presença das diretorias regionais 

são instâncias intermediárias entre municípios e a gestão estadual da saúde para seus 

diversos programas e ações. Nessas instâncias, normalmente, existe um representante 

para as ações de alimentação e nutrição. BA e RN relataram usar essa instância como 

ramificação dos trabalhos desenvolvidos.  

 O Estado do RN tem oito (8) macrorregiões e oito (8) Diretorias Regionais de 

Educação e Desporto (DIREDs), conforme indica a Figura 45. No Estado, na maioria 

das regionais existe um profissional de referência para a área técnica que faz a mediação 

dos trabalhos em nível de município. Esses cargos são vistos pela gestão como uma 

extensão do trabalho da coordenação estadual. Segundo o relato, os profissionais das 

DIREDs têm bastante capilaridade nos municípios e exercem papel de multiplicadores.  

A periodicidade das capacitações por parte da coordenação estadual nas DIREDs é 

anual.  

 

Figura 45. Macrorregiões de saúde e os municípios sedes das diretorias 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte – SESAP-RN 

 

Na Bahia, o trabalho com as diretorias regionais está mais avançado em 

comparação ao RN. Os profissionais de referência das regionais comunicam se por um 

grupo virtual mediado pela coordenação e o intuito é de apoio e articulação. A medida 

estratégica se deu pela crescente dificuldade de capacitar profissionais em âmbito 

presencial por dificuldades financeiras de deslocamento e hospedagem. Anteriormente 



240 

 

eles capacitavam os representantes das Diretorias Regionais de Saúde (DIRES) na 

secretaria, mas foi diminuída essa prática.    

 Devido à dificuldade de mobilidade, acentuada pela localização das 

Coordenações Estaduais nas capitais nordestinas que são litorâneas, o contato com os 

municípios é feito com frequência por telefone, e-mail institucional, parceria com 

equipe de comunicação em comunicações oficiais. 

 A descentralização do SUS, principalmente em âmbito estadual, é uma realidade 

dinâmica e suas mudanças impactam diretamente as capacidades da coordenação 

estadual para  executar seus trabalhos. No Estado da Bahia,  atendendo à Lei nº 13.204 

de 11 de dezembro de 2014, as trinta e uma DIRES foram extintas e criados nove 

Núcleo Regionais de Saúde conforme indica a Figura 46. Os Núcleos Regionais de 

Saúde (NRS) atualmente concentram as ações de coordenação, planejamento e 

supervisão dos municípios, atribuições das antigas DIRES. As estruturas físicas 

ocupadas pelas antigas DIRES serão mantidas como bases operacionais do sistema 

(Base Regionais de Saúde - BRS) apenas com manutenção da rede de 

acondicionamento à frio de vacinas e insumos de saúde, dispensa de medicamentos, 

processo de dados da vigilância e locais de fixação dos profissionais envolvidos nas 

ações de vigilância de saúde, bem como de toda a infraestrutura logística necessária 

para consecução dessas atividades.  

 Como repercussão da decisão houve uma readequação física e funcional das 

sedes dos Núcleos e dos pontos de apoio, com ampliação de algumas e enxugamento de 

outras. A decisão foi tomada com o intuito de reduzir custo com atividades 

administrativas e canalizar tais recursos para atividade fins como assistência em 

unidades de saúde ou serviço de internação hospitalar. O incentivo para criação de 

consócios intermunicipais também foi apresentado entre as motivações (SECRETÁRIA 

DE ESTADO DA SAÚDE DA BAHIA, 2015). 
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Figura 46. Alteração da estrutura da descentralização organizacional da Bahia após Lei nº 13.204 de 11 

de dezembro de 2014 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações da Secretária Estadual de Saúde da Bahia (2015) 

 

 Essa mudança impactou diretamente a coordenação do PBF na Saúde no Estado 

da  Bahia, pois o grupo por ocasião da pesquisa encontrava-se em fase de adaptação e 

reconhecimento da nova dinâmica territorial para estabelecer as referencias para os 

municípios. As DIRES eram a descentralização que o SUS tem como princípio, eram as 

instâncias mais próximas dos municípios capazes de descentralizar esforços. 

 Em 2014,  em parceria com as antigas DIRES, a Coordenação Estadual da Bahia 

fez uma pesquisa diagnóstico que envolveu todos os municípios sobre os limites para 

implementação do PBF na Saúde: alta rotatividade de equipes de saúde, desmonte das 

equipes de saúde nos momentos de transição da gestão municipal, áreas territoriais 

distantes e difícil acesso, áreas rurais que dificultam o acesso a localização das famílias, 

insuficiência de recursos de informática nas secretarias, ausência de digitadores, rede de 

internet com coberturas frágeis, entre outros. A pesquisa foi viabilizada com recurso do 

IGD-E e serviu como suporte informacional para elaboração de um plano de ação  do 

PBF na saúde na BA
86

. 
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 1ª Ação: oficina da Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil - ANDI/ 

Bahia – 2014 ;2ª Ação: articulação junto a DIRES e municípios para divulgação de cursos de capacitação 

em PBF na saúde, EAD ou presencial, bem como demais materiais técnicos relevantes a temática; 3ª 

Ação: Articulação intersetorial entre secretaria estadual e municipal de saúde e os Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas - DSEI para fortalecer o acompanhamento das condicionalidades de saúde das 

famílias indígenas aldeadas; 4ª Ação: Fortalecer a articulação intra-setorial por meio de oficina do PBF 
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O Estado de Sergipe, por possuir uma área territorial pequena e um número de 

municípios reduzido (75) comparado aos demais, não tem a divisão de macrorregiões de 

saúde, sim em microrregiões conforme indica a Figura 47. Foi indicado que neste 

Estado não há necessidade de mediação pela proximidade das localidades e o contato é 

feito diretamente entre coordenação estadual e os municípios..  

 

Figura 47.  Microrregiões de saúde do estado de Sergipe 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Sergipe  

 

 Entre os municípios, as capitais e as cidades de regiões metropolitanas são 

localidades que estabelecem uma dinâmica diferenciada de acordo com as 

coordenações, pois detêm uma demanda acentuada de beneficiários
87

. Entretanto,  para 

a coordenação estadual, o bom desempenho não é apenas fruto de uma baixa demanda, 

mas é fruto da gestão, antes de tudo. O sucesso do monitoramento é um conjunto de 

fatores: gestão, capacidade de articulação e capacidade da rede assistencial. No Estado 

                                                                                                                                               
na saúde para os apoiadores institucionais da DAB; 5ª Ação: Oficina de avaliação dos apoiadores 

institucionais da DAB quanto à abordagem do PBF em seus territórios de referência; 6ª Ação: Fortalecer 

o acompanhamento das condicionalidades de saúde por meio de Capacitação conjunta em Gestão do PBF 

e Sistemas de Informação de Alimentação e Nutrição  (Sistema de Gestão do PBF na saúde e SISVAN 

WEB); 7ª Ação: Fortalecer o acompanhamento das condicionalidades de saúde por meio de material 

informativo/ educativo; 8ª Ação: Articular, apoiar, realizar, participar de eventos que incluam a temática 

do PBF; 9ª Ação: Identificar o modus operandi do PBF em municípios baianos. 
87

 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (2015) no Brasil 20 municípios 

possuem mais de 30.000 famílias a serem acompanhadas pelo setor saúde, essas localidades tem grande 

impacto para alcances de metas nacionais. 
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da Bahia, municípios com mais de 10 mil famílias para acompanhamento (Camaçari, 

Salvador, Alto de Freitas, Ilhéus são exemplo) recebem uma capacitação específica. 

Essa capacitação ocorre sob a forma de evento com apoio do ministério da saúde e os 

municípios por conta própria arcam com deslocamento e permanência na capital. Há 

investimento de duas vias. 

 Um dos fatores críticos para o estabelecimento de uma coordenação 

intergovernamental efetiva é a permanência dos gestores nas funções. Em anos pós-

eleitorais de eleições municipais, principalmente  em  meses como janeiro e fevereiro, 

não é incomum alegações para o baixo desempenho do programa,  o desligamento das 

equipes de saúde, dos coordenadores municipais do Programa. As mudanças de governo 

estadual têm também fortes implicações para as Coordenações Estaduais e também 

refletem nos municípios pela reconfiguração e cargos das diretorias regionais. Segundo 

os gestores estaduais da Saúde, os municípios maiores são os menos impactados por 

mudanças pois têm mais pessoas no quadro permanente e estáveis para gerenciar 

demandas.  

 No acompanhamento dos beneficiários indígenas, existe dificuldade de acesso a 

essas populações por morarem em localidades remotas e fora da área de cobertura das 

equipes da Atenção Básica, o que exige uma articulação com os Distritos Especiais de 

Saúde Indígena (DSEI) da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). As famílias 

com esse perfil já aparecem identificada no PBF na Saúde (sistema de monitoramento). 

O monitoramento já foi realizado e a informação repassada via de sistema. A 

dificuldade se expressa principalmente na captação precoce de gestantes indígenas para 

recebimento do benefício complementar pois o fluxo de informação se torna mais lento. 

 Na investigação de ações estratégicas com os municípios de menor desempenho 

na implementação do Programa, os grupos indicaram que o desempenho da TAAS é o 

principal guia. Os Estados realizam a apreciação do desempenho do Programa em 

perspectiva temporal por meio de análises em séries temporais. Além do desempenho 

dos municípios também são apreciados os desempenhos das regionais.  

 Atualmente, as metas esperadas são aquelas normatizadas por pactuações 

nacionais que são 73% de acompanhamento. Trata-se de um dos indicadores de metas 

do SISPACTO, meta  que  apesar de geral pode também ser escalonada para municípios 

com menores desempenhos. No Contrato Operacional de Políticas Públicas (COAP) o 

indicador da área técnica de nutrição é o acompanhamento PBF. Essas medidas fazem 
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com que a coordenação tenha respaldo para solicitar aos municípios melhoras de 

desempenho por outras implicações. Quanto ao número de gestantes acompanhadas não 

há uma meta. O RN tem uma pactuação própria de 80%.  O limite inferior é o de 20%
88

 

que é o critério mínimo de repasse do IGD. 

 As coordenações relataram que seus trabalhos com municípios abaixo das 

expectativas de desempenho acontecem antes da consolidação da vigência com 

avaliações parciais e cobranças, principalmente os que não estão perto de 50% e 

também os que não alcançaram metas de pré-natal e captação de gestante precoce. 

Depois do diagnóstico são apreciados os desempenhos e depois disso se escalonam 

metas intermediárias e até metas maiores com o avanço progressivo.  

Na Bahia, o grupo relatou que em 2013 havia seis (6)  municípios com menos de 

50% e em 2014 apenas dois (2). A cidade de Salvador era um dos casos mais 

preocupantes mas evoluiu de 38% a 78%. No RN relataram  que muitas vezes o contato 

com os municípios gera uma melhora e que quando esse não ocorre o coordenador da 

Atenção Básica é acionado. Existem municípios com fraco desempenho dado o cenário 

político, às vezes há gestões que são suspensas em exercício por questões judiciais. Os 

problemas de baixo desempenho também são por questões intersetoriais mal articuladas. 

Quanto ao desenvolvimento entre as Coordenações Estaduais e a gestão central, 

o canal de comunicação com MS é aberto e em duas vias, tanto se envia muita 

informação como se recebe. O meio virtual e o telefônico são os mais citados. O MS 

emite relatórios com demandas especificas para cada localidade. O período de envio, 

que torna mais frequente essa comunicação, é ao término da vigência
89

.  

 A respeito do sistema de informação para monitoramento do Programa os 

municípios brasileiros têm acesso ao Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na 

Saúde. Esse sistema permite aos responsáveis pela gestão das condicionalidades de 

saúde na Secretaria Municipal de Saúde as ações resumidas por Lima et al (2014): 

 

 a identificação e impressão das listas contendo a relação das famílias 

beneficiárias a serem acompanhadas; 

                                                 
88

 Percentual de 20% de famílias acompanhadas ou TAAS de 0,20 são informações equivalentes. 
89

 Existem demandas direcionadas nos relatórios, por exemplo para BA a recomendação do MS eram por 

mais gestantes por busca ativa, captação  de gestante precoce e intensificar  a comunicação dos 

profissionais 
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 a registro do acompanhamento das condicionalidades de saúde; 

 alteração/correção de endereço das famílias no Sistema; 

 vinculação da família beneficiária à equipe de saúde que realizou o 

acompanhamento; 

 visualização do histórico de acompanhamento da família; 

 visualização das famílias em descumprimento de condicionalidades da saúde 

para busca ativa; 

 geração de relatórios consolidados com os resultados parciais do 

acompanhamento das condicionalidades de saúde por município.  

  

 Quanto ao banco de dados do sistema, seu  prazo de atualização é de 6 meses 

(vigência) em virtude do Programa envolver um contingente populacional 

representativo. Esse intervalo se configura como um problema. Um exemplo pode ser 

feito considerando os beneficiários que acabaram de se cadastrar e não pode ser 

computado seu acompanhamento porque ainda não houve uma atualização. Havendo 

essa limitação do banco apresentado, algumas localidades trabalham com listagens 

abertas  para inserir o numero do NIS, além da listagem gerada pelo sistema com os 

beneficiários da localidade. Um dos aprimoramentos recentes frente à dificuldade de 

atualização de dados é que o sistema permite que haja o acompanhamento de pessoas de 

diferente Estados. 

Outra limitação do banco é que os beneficiários são indicados por UBS ou 

bairros, mas não há uma vinculação mais estratégica com a dinâmica de funcionamento 

da UBS que se dá por regiões de cobertura das equipes dos ACS e do PSF. Em uma 

UBS pode existir mais de uma equipe de PSF e ACS. 

 Em nível operacional o sistema permite a criação de logins específicos para cada 

atividade. Pode haver senhas de acesso consultivo (secretário de saúde ou um grupo 

especifico de interesse como a equipe de saúde da mulher que acompanham as gestantes 

no pré-natal) e as senhas para os profissionais que enviam informação. Pode haver 

senha para cada digitador ou a socialização de senha única. As equipes relataram casos 

de digitadores se desvincularem das atividades e não democratizarem a senha para os 

sucessores. 

 Sobre a logística de envio dos dados, em alguns municípios, se adota a digitação 

dos dados na secretaria de assistência social, porém esta conduta é desaconselhada pelos 
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gestores estaduais pois todo trabalho é feito por uma secretaria e informado por outra.  

Esse procedimento pode tornar o cronograma mais extenso (haver a necessidade de 

coordenação entre as duas secretárias) e a equipe de digitação ter menor acesso às 

equipes que alimentam os mapas de acompanhamento na Atenção Básica.  

 O Sistema PBF na Saúde é um sistema com dados comuns ao Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional e com possibilidade de migração de dados, 

entretanto não se trata do mesmo sistema como muitos confundem. O Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)  contém  perfil nutricional, peso, altura e 

consumo alimentar, já o PBF na Saúde é focado em determinadas faixas etárias, tem 

dados de pré-natal, imunização.  

 Existe na Atenção Básica, além do SISVAN, uma série de sistemas, todos on 

line, e os municípios muitas vezes não têm internet rápida para dar  conta de pré-natal, 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Crescimento e 

Desenvolvimento (CD) entre outros.  Existe uma aposta no E-SUS como solução para 

integração dos sistemas do SUS. Trata-se de uma estratégia que tenta consolidar os 

sistemas, entretanto somente o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)  está  

sendo incorporado atualmente. O SISVAN pode vir a  ser incluído no E-SUS, entretanto 

PBF na saúde é mais difícil porque sua base de dados é interministerial: envolve dados 

do MDS, além dos dados da Caixa Econômica Federal. Admite-se também que para 

operar o E-SUS a realidade da atenção básica tenha de ser diferente da atual: presença 

de computadores capazes de operar os sistemas nas UBS, banda larga para operar 

sistemas on line e tablets para os ACS enviarem os dados de forma decentralizada.  

A análise das capacidades técnico-administrativas entre os governos 

subnacionais para implementação das condicionalidades da saúde do PBF pode ser 

resumida pelo quadro 39.  
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Quadro 39. Síntese dos componentes e sub-componentes das capacidades técnico-administrativas da 

coordenação estadual das condicionalidades da educação do PBF nos Estados da BA, SE e RN.  
 

Categorias Subcategorias Principais resultados  SE RN B

A 

D
im

en
sã

o
 t

éc
n

ic
o

-a
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

i) a presença de 

organizações com recursos 

humanos, financeiros e 

tecnológicos adequados e 

disponíveis para a condução 

das ações 

Equipes do PFS e ACS com lacunas 

de coberturas, em especial nas 

capitais; 

X X X 

Organograma dos grupos gestores de 

Estado e Municípios insere os 

trabalhos do PBF na Saúde fora da 

coordenação da Atenção Básica.   

X X X 

Acumulo do grupo de trabalho  da 

gestão estadual do PBF na saúde 

com outras demandas suplementação 

de ferro, suplementação de vitamina 

a, nutrisus 

X X X 

Recursos informacionais e pessoas: 

insuficientes para  demanda  
 X X 

Alta rotatividade e desmonte das 

equipes de saúde nos municípios; 
X X X 

-Uso do recurso IGD-E usado 

eventualmente para demandas da 

Agenda Saúde (Elaboração de 

estudos e capacitações) 

 X X 

ii) a existência e  operação 

de mecanismos de 

coordenação (intra e 

intergovernamentais); 

Mecanismos de intersetorialidade 

são frágeis a nível de municípios o 

que compromete a atualização 

cadastral e  localização das família 

pela Saúde; 

X X X 

O comitê intersetorial nos estados é 

ativo e possui periodicidade de 

reuniõesbimestral. 

X X X 

Uso das diretorias regionais como 

multiplicadores de suas atividades; 
 X X 

O canal de comunicação com o MS é 

relatado como aberto, e atuante pelos 

gestores 

X X X 

iii) estratégias de 

monitoramento (produção de 

informações, 

acompanhamento e 

exigências de desempenho). 

- Munícipios com desempenho 

inferior a indicação do TAFE (≥0,20) 

ou distante da pactuação do Sispacto 

(≥0,73) são convocados pra reuniões 

e recebem visitas em loco; 

X X X 

Capitais com maior dificuldade de 

gerencia dado a demanda acentuada 

de beneficiário: criação de 

estratégias especificas em SAA 

X X X 

Necessidade de integração do 

sistema  PBF na Saúde com demais 

sistemas de informação da saúde que 

coletam as mesmas informações; 

X X X 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2015. 
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 Considerando as capacidades estatais na sua dimensão técnico-administrativa, a 

avaliação  dos  recursos (humanos, financeiros e tecnológicos) adequados e disponíveis 

para a condução das ações das condicionalidades houve diferenças entre os estados: a 

BA apresentou um quadro com quatro profissionais, sendo um deles um gerente de 

sistemas informacionais. Observou-se que essa equipe mesmo maior que as dos outros 

estados é insuficiente para as demandas. A situação ainda se agrava em virtude de haver 

apenas um computador disponível para o trabalho. Entretanto, a equipe mostrou maior 

estratégia em suas atividades, como, por exemplo, os estudos que desenvolvem com os 

municípios (com recursos do IGD-E). A situação no Rio Grande do Norte é de três 

profissionais que  não consideram adequada a estrutura informacional disponível. Em 

Sergipe dois profissionais ficam responsáveis com a demanda e consideraram adequada 

a situação do material de informática.  

 Apesar de similares a limitação de pessoal, ela se torna mais acentuada nos 

estados com maior número de municípios (BA e RN). A  Bahia por ter mais municípios 

apresentou estratégias de enfrentamento mais maduras como as pesquisas diagnóstico 

com os municípios realizada a cada dois anos.  

 Observou-se, também, que, em relação ao organograma, os grupos de gestores 

dos Estados e Municípios do PBF na Saúde se inserem fora da coordenação da Atenção 

Básica dessas instâncias. Ou seja, é preciso que o grupo da coordenação dos trabalhos 

articule com os coordenadores das equipes que implementam as atividades na ponta. 

Observa-se também como inicial uma maior articulação entre o PBF na saúde e os 

Distritos especiais de Saúde Indígena. 

 Nos municípios foram indicadas limitações de infraestrutura, lacunas nas 

coberturas das equipes que executam as atividades com os beneficiários (PFS e ACS),  

sendo a situação mais grave nas regiões metropolitanas. Apesar de não ser definidor de 

um bom desempenho, a falta de cobertura das equipes leva a uma fragilização da 

assistência nas localidades que as equipes não são alocadas. Além da cobertura,  a alta 

rotatividade das equipes e a pouca apropriação das equipes aos trabalhos do PBF na 

saúde  também são limitantes. 

 As limitações de ordem tecnológica tratam do envio das informações 

centralizadas  nas Secretárias de Saúde e as frágeis coberturas da Rede de internet das 

Secretárias Municipais de Saúde. A impossibilidade de envio das informações das 
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próprias UBS por limitação de recursos informacionais também é um dos pontos que 

poderiam ser amadurecidos. 

 Na análise da existência e operação de mecanismos de coordenação (intra e 

intergovernamentais) observa-se nos três estados da pesquisa que de modo 

intragovernamental, a intersetorialidade ainda precisa ser fortalecida entre as agendas 

que implementam o programa. Os mecanismos de intersetorialidade são frágeis no 

âmbito dos municípios, o que compromete a atualização cadastral e localização das 

famílias pela Saúde. 

 Quanto às atividades intergovernamentais destaca-se que a saúde, diferente da 

educação em que o trabalho de descentralização administrativa parece mais incipiente, 

tem o uso das estruturas das diretorias regionais de saúde como meios para conseguir 

trabalhos com maior proximidade dos municípios. As Coordenações Estaduais do PBF 

na saúde na BA e RN fazem uso das diretorias regionais como multiplicadores de suas 

atividades. Destaca-se que na BA, a mudança ocorrida em 2015 de redução das 

unidades descentralizadas teve impactos imediatos no planejamento e trabalhos da 

equipe gestora da BA, com redução de atividades. 

 Quanto às estratégias de monitoramento, a conduta dos três estados é similar, 

pois as pactuações são nacionais. O foco são os municípios com desempenho inferior a 

indicação do TAFE (≥0,20) ou distante da pactuação do Sispacto (≥0,73). Neste caso os 

municípios são priorizados nas visitas in loco. Nos três estados, as capitais são as 

localidades com maior dificuldade de gerência dada a demanda acentuada de 

beneficiários. A gestão do PBF na saúde em  Salvador, a capital de maior demanda 

entre os estados, teve uma estratégia que melhorou seus indicadores. Pode ser citada 

como uma das modificações o atendimento dos beneficiários dividido pelo último 

número do cartão que recebem o beneficio. Todos os três estados têm dificuldades de 

integração do sistema PBF na Saúde com demais sistemas de informação da saúde que 

coletam as mesmas informações 

  

5.3.2.2  Capacidades políticas na implementação da Condicionalidade da Saúde do PBF 

 

 Considerando as capacidades políticas existentes na implementação do PBF na 

Saúde, foram analisadas as formas de interação com os agentes do sistema político 

representativo com a finalidade de gestão do programa. Os gestores reconhecem que a 
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primeira instância  a  ser comunicada quando não há bom andamento dos trabalhos é o 

Secretário de Saúde. O contato com o secretário se dá depois de esgotar as 

possibilidades com a equipe técnica, inclusive, nos casos mais extremos, é a secretaria 

de assistência social que entra em contato com a saúde.  Quando a vigência está perto de 

encerrar já se realiza um documento diretamente para os secretários municipais de 

saúde chamando a atenção que aquele município isolado poderá  afetar o desempenho 

do Estado como um todo.  

 Quanto à participação em conselhos com temática relacionadas ao PBF na 

Saúde, apenas o grupo da BA indicou a participação no Conselho Estadual de 

Secretários de Saúde (CONSEMES). Os gestores indicaram que por meio deste 

conselho se alcançam os secretários municipais de saúde e que para estes são enviadas 

comunicações sobre o programa. Em caso de municípios com baixo desempenho, as 

comunicações eletrônicas também são feitas via e-mail. O grupo da Bahia tem 

representação no CONSEA que fortalece essa temática e inclui no plano estadual de 

segurança alimentar. No RN não há participação em conselhos, entretanto,  se  realiza 

um encontro geral onde são convidados políticos, prefeitos e secretários. 

 Quanto às auditorias de controle, as formas de controle interno existentes na 

gestão estadual do PBF na saúde são feitas pelo MS. Já houve a realização de Auditoria 

por parte das gestões estaduais em municípios, incumbidos pelo MDS.  

 Quanto às capacidades de legitimação, dadas pela dimensão política e suas 

subcategorias, os resultados do PBF na Saúde são resumidos no Quadro 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

Quadro 40. Síntese dos componentes e subcomponentes das capacidades políticas da coordenação 

estadual das condicionalidades da saúde do PBF nos estados da BA, SE e RN.  
 
Categorias Subcategorias Principais resultados  SE RN BA 

Dimensão 

política 

i) existência e formas 

de interações das 

burocracias do 

Executivo com os 

agentes do sistema 

politico-representativo 

(o Congresso Nacional, 

seus parlamentares, 

dirigentes dos governos 

subnacionais – 

governadores e 

prefeitos – e seus 

partidos políticos) 

O contato é feito com os 

implementadores de base: 

coordenadores  do PBF na Saúde nos 

municípios; 

X X X 

O contato ocorre com secretários de 

saúde e prefeitos 
  X 

ii) na existência e 

operação efetiva de 

formas de participação 

social (conselhos, 

conferencias, 

ouvidorias, audiências 

e consultas publicas, 

entre outras); 

O conselho estadual de secretários de 

saúde da BA é tido como instância 

interessante de articulação; 

  X 

Inserção da coordenação das BA  e RN 

no Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional 

 X X 

eiii) na atuação dos 

órgãos de controle 

(sejam eles internos ou 

externos). 

Os níveis de governo se estabelecem 

como órgãos de controles (União dos 

Estados e Municípios; Estados dos 

Municípios); 

X X X 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2015. 

 

 

 Não diferente dos outros processos já descritos (Coordenação geral do PBF e 

CADASTRO ÚNICO e Coordenação das condicionalidades da educação) as 

capacidades políticas são ainda pouco exercitadas no PBF na saúde nos três Estados. O  

argumento dos gestores é a priorização das atividades técnico-administrativas do 

Programa (dado principalmente ao limitado quadro de pessoal) em detrimento da 

representação e legitimação do Programa em espaços institucionais intra e extra 

governamentais. Entretanto observa-se na Bahia um maior esforço nas atividades de 

legitimação, interpretado como um mecanismo de compensação das frágeis capacidades 

de efetividade e necessidade de articulação com outros interessados. 

 Sobre a existência e formas de interações das burocracias do Executivo como  

dirigentes dos governos subnacionais – governadores e prefeitos – e seus partidos 

políticos, a ocorrência é mínima, as equipes  dos três estados descreveram que o contato 

com a equipe técnica e os secretários é suficiente para sanar as demandas do PBF na 

saúde. Quanto à participação social, a BA apresentou maior participação em conselhos e 
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inclusive se destaca a participação no CONSEMES como modo de legitimar a temática 

do PBF entre o secretários de saúde do estado. Os três estados tem como similaridade a 

participação dos gestores do PBF na Saúde no Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

 Na atuação dos órgãos de controle (sejam eles internos ou externos), os níveis de 

governo se estabelecem como controladores (União dos Estados e Municípios; Estados 

dos Municípios) uns dos outros, o mesmo que acontece em outros processos de trabalho 

do programa: educação e assistência. 

  Examinando a  relação entre o desempenho do PBF  e as capacidades estatais 

encontradas para os condicionantes na Saúde são tecidas algumas considerações. 

Observa-se diferentes desempenhos na agenda saúde dos Estados (aferido pela TAAS) 

no ano de 2014, o RN tendo melhor desempenho (0,79), a Bahia desempenho 

intermediário (0,75) e Sergipe o menor desempenho (0,68).  

 Comparando as capacidades estatais da agenda saúde, observam-se muitas 

semelhanças, a exemplo da pouca infraestrutura que as equipes dispõem nos três 

Estados. Entre as principais diferenças, verificou-se que o trabalho com as diretorias 

regionais é presente nos Estados do RN e BA enquanto em SE este trabalho não é 

realizado. Tal diferença pode impactar o modo de trabalho. Entre as diferenças, 

observa-se também na BA um trabalho mais estratégico frente às dificuldades de 

tamanho de território e demanda. No Estado da BA, comparativamente, encontrou-se 

também maior desenvolvimento das capacidades políticas, sendo o único Estado que 

tem inserção no Conselho Estadual de Secretários de Saúde e que se articula com 

prefeitos.  

 Os dados apresentados nos três grupos principais de trabalhos do PBF 

(Coordenação Geral, Educação e Saúde) indicam uma frágil capacidade do Estado e 

seus respectivos municípios na oferta dos serviços básicos previstos 

constitucionalmente,  abrindo-se um  precedente para que o governo federal seja mais 

interventor  e estabeleça no Programa uma forte hierarquia nos processos. Conclui-se 

que a eficácia do PBF não é definida pela sua formulação, mas fortemente influenciada  

pelas capacidades estatais disponíveis em nível local (capacidades técnicas e políticas). 

 Entre as categorias de análise apresenta-se nos três casos estudados um maior 

desenvolvimento das capacidades de efetividade (técnico-administrativas) em 

detrimento das capacidades de legitimação (políticas). Observa-se tal situação como 
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fragilidade pois diante da autonomia dos governos municipais é necessário um 

fortalecimento das capacidades políticas para  aumentar  a legitimidade do programa e o 

comprometimento das demais instâncias com interesse no programa e seu controle 

social. 

 Considerando as áreas onde o Programa é implementado também é possível 

observar diferentes níveis de alcance de resultados, o que denota distintos fatores 

intervenientes nas capacidades estatais. O estudo indicou que o Estado da BA apesar de 

maiores demandas e dificuldades de infraestrutura, consegue estabelecer maior 

maturidade de seus processos gerenciais em comparação com as localidades de menor 

demanda como RN e SE. Aparentemente antagônico, o Estado apresenta 

comparativamente bons desempenhos no IGD, em alguns casos supera os outros 

Estados do estudo mesmo com  a maior demanda. Conforme a própria definição de 

capacidades estatais, apesar de uma infraestrutura precária, os gestores do Estado 

focalizaram sua atenção em outros aspectos além da infraestrutura (métodos de 

coordenação intra e intergovernamental, estratégias de monitoramento dos municípios e 

participação de instância de representação)  o que  contribuiu  para  o desempenho do 

estado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A abordagem das capacidades estatais é uma tentativa de superação da 

polarização dos modelos top-down versus bottom-up dominante nos estudos de 

implementação de políticas públicas. Analisar as competências técnicas, administrativas 

e políticas que o Estado possui para  viabilizar o atendimento de seus propósitos requer 

a conjugação das variáveis situadas no nível macro (característico dos modelos top-

down) com as situadas no nível micro de análise (apreciadas pelos modelos botton-up).   

 Esta tese  procurou  superar estudos que resumem a implementação de políticas 

públicas a fatores isolados e privilegiou a investigação das capacidades técnico- 

administrativa (infraestrutura, coordenação intragovernamental, coordenação 

intergovernamental e monitoramento) e capacidades políticas (sistema político 

representativo, participação social, auditoria de controle). Igualmente relevante foi  

compreender a contribuição do conceito de capacidades estatais para contextos 

democráticos federativos, pois não é salutar que apenas um nível de governo ou área de 

atuação governamental tenha capacidade institucional, principalmente em políticas que 

necessitam usar sinergicamente os recursos das partes, como a política de combate à 

pobreza  analisada. Em contexto de interação de diferentes níveis de governo e setores a 

eficácia organizacional das instâncias têm efeitos que implicam no desempenho uma da 

outra.  

 Ao analisar a infraestrutura (redes de serviços assistenciais, os recursos 

humanos, financeiros e tecnológicos adequados e disponíveis) para a condução das 

ações da gestão do PBF, nos governos subnacionais, observa-se que estes fatores têm 

repercussões significavas para o desempenho do programa. A deficitária cobertura e 

qualidade de serviços básicos para cidadania (estruturação mínima do SUAS em suas 

unidades de atendimento CRAS e CREAS, a cobertura das equipes de PSF e ACS na 

saúde e a estrutura da rede educacional) resultaram adaptações dos propósitos do 

Programa, tornando-o  limitado para  alcançar melhores indicadores mesmo depois de 

mais de uma década da implementação. Ressalta-se que as condicionalidades do PBF 

não expressam nada diferente dos mais elementares procedimentos para alcance de 

direitos sociais  previstos na Constituição.  O alcance parcial desses procedimentos para 

a parcela mais pobre da população brasileira (leia-se aquela que não consegue optar por 

assistência privada) é revelador do nível de alcance que as principais políticas sociais 

brasileiras possuem nos governos locais. 
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 A cobertura da rede de serviços socioassistenciais (CRAS e CREAS) apresentou 

similaridade nos três estados em inicio de estruturação, tanto que o recurso do IGD-E é 

utilizado para estruturação das unidades. Quanto à rede de serviços educacionais os 

estados se assemelharam na administração simultânea da própria rede (rede estadual de 

ensino) e na coordenação da rede municipal. Quanto à cobertura da saúde (PFS e ACS) 

os estados diferem das suas coberturas, mas  este fato não expressa relação explícita 

com melhores índices percentuais de acompanhamento. Como posto antes não 

necessariamente a maior cobertura gera maior desempenho, mas seu baixo percentual  

pode limitar o desempenho dos trabalhos na área de saúde.   

 O estudo atestou  também que o perfil do atual quadro de pessoal dos governos 

subnacionais tem implicações para a falta de aperfeiçoamento do PBF. Além dos 

quadros municipais e estaduais  serem incompletos para as demandas estimuladas pelo 

Programa, a falta de servidores com vínculo permanente (substituídos por estagiários, 

cargos comissionados e terceirizações) gera uma instabilidade e inconstância nas 

equipes, o  que compromete a continuidade das ações e o aprimoramento do  programa 

cumulativamente. Sendo os recursos humanos uma contrapartida dos governos locais e 

uma presente insuficiência deste recurso, denota-se uma baixa apropriação desses 

governos com a execução da política.   

 Quanto aos recursos financeiros, os recursos envolvidos na gestão do Programa 

(gestão central e suas condicionalidades) restringem se aos recursos de apoio à gestão 

providos do IGD-E e  IGD-M. Os sistemas de políticas sociais nacionais (SUAS, SUS e 

Sistema Educacional) possuem o sistema de transferência fundo a fundo, dando 

autonomia para governos estaduais e municipais utilizá-los conforme eleição de 

prioridades. No SUAS, o IGD além de ser centralizado pela assistência social é 

utilizado como recurso para estruturação do próprio sistema.  Provavelmente, esse fato 

decorre da criação do sistema de assistência social ser relativamente recente em 

comparação aos demais sistemas de políticas sociais brasileiros. Na educação e saúde a 

realidade é similar uma vez que são as secretarias que sediam o programa arcam com 

praticamente toda sua despensa operacional.  

 Os recursos de ordem tecnológica apresentaram-se insuficientes para que a 

descentralização do envio de informação ocorra. Os locais que executam os processos 

de cadastro, atualização e acompanhamento das condicionalidades (Cadastro único, 

CRAS e CREAS, UBS e Escolas) ainda têm limitada capacidade de envio de 
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informações, o que inviabiliza os processos de trabalho no que se refere à agilidade de 

envio como, por exemplo, na utilização dos dados pelas instâncias que podem intervir 

na situação das famílias dada sua proximidade. Acrescenta-se que o desenvolvimento 

dos sistemas, que é centralizado nos ministérios, evoluiu em ritmo diferente da 

capacidade dos governos locais de alimentá-los. Atualmente as bases de dados são 

maiores e com mais informações do que no início do Programa, entretanto os governos 

locais não têm uma estrutura capaz de tornar o sistema eficaz. O investimento em 

tecnologia de informação é primordial para que a gerência possua capacidade de tomada 

de decisão. 

 Nos trabalhos das coordenações estaduais dos  Estados de SE, RN e BA tanto na 

coordenação geral, como na educação e saúde, a dificuldade no envio de informações 

compromete o bom desempenho do programa. Em especial, o suporte informacional nos 

trabalhos das coordenações estaduais se mostrou frágil, com exceção dos trabalhos 

desenvolvidos pela condicionalidade da educação da Bahia.  

 Além da infraestrutura, umas das variáveis das capacidades técnico-

administrativas mais relevantes para implementação do PBF é a existência e operação 

de mecanismos de coordenação. O PBF tem desafios múltiplos de coordenação por ser 

uma mescla de política vertical com política horizontal. Como política vertical 

(envolvendo diferentes níveis de governo) tem dificuldades de estabelecer 

homogeneização, uniformidade e efetividade mesmo diante das demandas locais.  

Como política horizontal (articula diferente setores de atuação) pretende articular 

assistência social, saúde e educação. 

 O exame da existência e operação de mecanismos de coordenação (intra e 

intergovernamentais) na gestão do PBF revela  que o Programa tem a dualidade 

gerencial de centralização em nível federal no MDS (gestão central, normatizações e 

definição dos beneficiários) e  descentralização para  outros níveis de governos (estados 

e municípios) e setores de atuação distintos (condicionalidades da educação e saúde).  

Essa oposição de vetores resulta nos maiores problemas de coordenação do PBF. 

 O governo central ao tempo que define as diretrizes gerais do Programa e seus 

processos centrais não pode alcançar muitas localidades e unidades federativas onde 

ocorre o Programa. Como o governo central apresenta em comparação com os governos 

locais maiores capacidades estatais (capacidades de efetividade e capacidades de 

legitimação), os governos locais acabam sedo regidos por uma padronização excessiva 
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do funcionamento do programa. Com reduzida capacidades estatais os governos 

subnacionais têm reduzida discricionariedade para execução do Programa, levando 

adaptações (que se expressam em déficits de implementação do processo do programa) 

ao que foi previsto  pela instância central. Ou seja, mesmo que o federalismo brasileiro 

defina que  governos subnacionais têm  autonomia para o  exercício mínimo de funções, 

essa autonomia é muito limitada frente às reduzidas capacidades estatais e centralizada 

normatização do Programa.  

 A atual estrutura organizacional do estado brasileiro, no que diz respeito à 

interação dos níveis e setores do governo, é insuficiente para o desenvolvimento de 

complexas políticas como PBF. Para o uso sinérgico de recursos, complementariedade 

de atividades e condutas fundamentais para execução do Programa, deve existir 

coordenação entre níveis e setores governamentais de modo a viabilizar uma integração 

para atacar problemas estruturais e complexos como é a pobreza brasileira. 

 Em um país com diferenças significativas da capacidade estatais  de  seus entes 

governamentais deve existir um  esforço de  equalização desses desempenhos por meio 

de estratégias desenhadas para compensar as dificuldades de recursos e/ou 

administrativa de alguns governos locais. 

 Observou-se que os governos estaduais possuem um déficit de autoridade e 

autonomia nas decisões do PBF,  levando essa instância de governo  a uma discreta 

atuação frente ao que potencialmente poderia desenvolver. No Programa os entes 

estaduais, mesmo sendo responsabilizados por monitorar e coordenar o trabalho dos 

municípios dos seus territórios, não têm possibilidades  de participar da normatização 

do Programa ou personalizar condutas que possam até aprimorar o desempenho da 

estratégia.  

 Por outro lado, apesar dos municípios serem apontados como entes  autônomos 

para implementação do programa, constata-se uma subordinação  aos estados concedida 

por dois elementos: a transferência de autoridade do governo central para os estados e a  

baixa capacidade estatal dos municípios. Ou seja, tanto os municípios e estados têm 

reduzida  autonomia. A adesão ao Programa pelos municípios e estados  foi 

compulsória pois os usuários elegíveis daquela localidade não poderiam ser cadastrados  

na política sem que a adesão fosse feita.  Portanto,  independente da existência de 

capacidades para implementar o  Programa a  aceitação era obrigatória.  



258 

 

 Nos três Estados estudados, os trabalhos das coordenações estaduais funcionam 

como uma descentralização operacional das orientações dos ministérios, sendo a  

possibilidade de decisão mínima tanto na assistência social, como na saúde e educação.   

 Observou-se entre os Estados estudados diferenças quanto aos procedimentos de 

gestão na coordenação dos municípios decorrentes do número de municípios. A 

literatura é controversa quanto à relação entre número de atores envolvidos na 

implementação e a eficácia e eficiência da gestão.  

No estudo de caso comparativo,  a BA, RN e SE tiveram distintas características 

intervenientes na gestão implicadas pela quantidade de municípios e beneficiários. A   

Bahia, mesmo sendo o  estado  com um número maior de municípios, apresentou uma 

maior maturidade de estratégias organizacionais do que os Estados de menor número. 

 Observa-se também que com um número maior de municípios os estados 

necessitam de uma regionalização das ações por meio de instâncias descentralizadas que 

concedem maior capilaridade aos territórios. Quando já existentes, essas estruturas são 

incorporadas à gestão do programa e suas condicionalidades. Entre os Estados do estudo 

o uso de estruturas decentralizadas foi uma prática mais recorrente na Bahia (saúde e 

educação), fato atribuído principalmente à dimensão territorial do estado. O RN tem 

essa prática nos trabalhos da condicionalidade da saúde e está iniciando os trabalhos de 

descentralização na educação. A Comissão Intersetorial em SE alegou não fazer uso de 

iniciativas semelhantes  dado a sua extensão territorial.  

  O PBF não tem nenhum mecanismo que incentive a interação e cooperação de 

entes no mesmo nível,  pois cada município e estado têm seu desempenho avaliado e 

recompensado isoladamente. Destaque-se a relevância desse tipo de cooperação no 

sentido de aprendizagem organizacional e aperfeiçoamento de condutas gerenciais uma 

vez que estes partilham realidades similares. Na ausência de um espaço institucional 

para esse tipo de atividade e também de reivindicações de condições de trabalho mais 

compatíveis com as capacidades estatais dos municípios, os técnicos e gestores de 

alguns municípios da BA estão formando uma rede de cooperação por meio de 

encontros. O RN e SE não possuem iniciativas semelhantes, com a  aprendizagem entre 

gestores ocorrendo nos encontros promovidos pelas coordenações estaduais. Torna-se 

imperativo para melhoria do  desempenho do  Programa  que novos arranjos, processo 

de inovação institucional e novos modos de coordenação entre entes federativos 
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(vertical e horizontalmente)  não necessariamente obedeçam aos limites territoriais, mas 

que se adaptem às realidades locais e suas demandas. 

 Quanto ao trabalho intersetorial nos Estados, expressado principalmente nos 

trabalhos das coordenações intergovernamentais, observa-se que esse é restrito a alguns 

pontos chaves: uso do recurso do IGD-E, beneficiários não localizados pelas 

condicionalidades e municípios com menor desempenho de implementação.  Observa-

se que nesses grupos a participação mais frequente é da coordenação geral do PBF, 

Cadastro único e gestores das condicionalidades.  

 Nos municípios a articulação intersetorial é reconhecida pelos gestores estaduais 

como fundamental, porém com prática distante do ideal. Os governos estaduais, 

conforme previsto na legislação do programa, incentivam a interação entre os setores 

nos municípios. 

 Quanto à interação entre governo central e estados, constata-se que as equipes 

estaduais são subordinados a uma autoridade rígida dos ministérios, mas com um 

assessoramento frequente e assíduo.  O governo central, na figura dos ministérios,  não 

produz comportamento inovador na implementação de base uma vez que a 

normatização do programa é bastante rígida e definida no sentido top down. A 

participação sem autonomia, tardia e sem capacidades estatais dos governos estaduais 

pode ter resultado entre outros fatores, no blindamento político do PBF com uma 

relação muito direta entre federação-municípios. Uma maior discricionariedade dos 

estados levaria à apropriação  da imagem do Programa pelos entes estaduais frente aos 

beneficiários.  

 Ao identificar as estratégias de monitoramento (produção de informações, 

acompanhamento e exigências de desempenho) da gestão estadual do PBF para com os 

municípios  identificou-se  claramente  uma tendência à padronização do Programa, 

mesmo quando as diferenças do perfil da demanda são determinantes para sua 

implementação.  

 A padronização do PBF foi algo necessário, principalmente no início, para que o 

Programa fosse nacionalizado. Entretanto, doze anos após sua criação, nota-se que a 

homogeneização de condutas frentes às significativas disparidades de ordem 

econômica, social, política e capacidade fiscal e administrativa entre os entes 

federativos brasileiros é pouco estratégica para o desempenho do programa. A 

padronização é gerada pela predominância de um planejamento top down  que acaba 
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fazendo com que os governos subnacionais sejam apenas submetidos, não existindo 

negociação prévia. 

 Além das particularidades de cada nível de governo no Brasil se observa 

diferenças significativas entre entes de um mesmo nível. Os estados brasileiros, por 

exemplo, mostram claras distinções no tocante aos indicadores de pobreza e cobertura 

de serviços para cidadania. Dentro das próprias regiões existem contrastes que são fruto 

da determinação histórica da formação nacional. O resultado desse cenário são 

diferenças significativas também da capacidade estatal desses entes ao implementar 

suas políticas e por consequência no desempenho das políticas.  

 A região Nordeste concentra mais da metade dos beneficiários do PBF, além de 

ter baixos indicadores socioeconômicos, sendo distinta de outras regiões. Não há  

regulamentação específica do Programa para a região e o critério de avaliação do 

desempenho de implementação é o mesmo do restante do país. Apesar de existir uma 

proporcionalidade dos recursos de apoio à gestão ao número de beneficiários é 

contraditório que esses estados sejam tratados de modo padronizado quando a maioria 

deles têm mais de 40% de sua população de participantes no Programa.  

 Observa-se, no âmbito da condução nacional da política, uma lacuna quanto à 

compensação de desigualdades históricas entre seus entes. O Programa que pretende 

justamente diminuir as disparidades econômicas brasileira tem um trabalho pouco 

estruturado para decidir quais  entes  seriam prioritários nessa estratégia.  

 Por ser protagonizado por municípios o PBF torna-se bastante heterogêneo no 

seu desempenho, justamente porque a diversidade da capacidade estatal desse ente, no 

Brasil, é muito maior do que nos níveis estaduais. Essas diferenças são frutos, além do 

maior número de unidades, de um conjunto complexo de variáveis: área territorial, 

eficiência administrativa, capacidade de arrecadação fiscal, demanda populacional,  

condições econômicas e sociais, entre outros aspectos.   

 O Programa além de lidar com essas diferenças entre os entes de modo vertical, 

também tem desafios de modo horizontal no tocante aos setores de implementação 

(assistência social, saúde e educação). As pactuações nacionais específicas para cada 

subtaxas do Fator de Operação do IGD-E e IGD-M denotam que existem diferenças 

entre as possibilidades individualizadas de implementação dessas agendas.  

Observa-se que a associação entre as capacidades estatais dos sistemas e o 

desempenho do Programa não  pode ser  compreendida de modo simples. Na assistência 
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social, o fato do SUAS ter sido o último dos três sistemas em consolidação acarreta  em 

fragilidade institucional para realizar as atividades que competem a esse setor (cadastro, 

atualização e acompanhamento das famílias em situação de descumprimento). A saúde 

apesar de ter um sistema (SUS) mais antigo que a assistência tem na natureza das suas 

atividades no Programa a dificuldade de implementá-lo. A Agenda Saúde é composta de 

ações de distintos grupos de trabalho do SUS (imunização, acompanhamento 

nutricional, pré-natal) o que acarreta na pulverização de trabalhos. Acrescenta-se a essa 

dificuldade da saúde a cobertura da Atenção Básica (cenário onde operam estes 

procedimentos) ainda em consolidação. O sistema educacional tem dificuldades de 

infraestrutura para o envio da frequência escolar nas unidades escolares e a duplicidade 

de rede de assistência (municipal e estadual)  aumenta a complexidade  das atividades. 

 Dada a diversidade de fatores intervenientes existe um desafio para avaliar o 

desempenho dos entes que implementam o PBF pois há uma tênue linha  na distinção 

entre a discricionariedade e adaptação dos procedimentos à realidade local e o déficit de 

implementação. Considerando a diversidade de capacidades estatais onde o Programa é 

implementado e a limitada discricionariedade que a normatização do Programa permite, 

o não alcance de desempenho ideal da implementação não deve ser interpretado como 

descumprimento da formulação do Programa mas como um produto natural diante das 

dificuldades no plano prático da implementação.  

 Os governos estaduais, se dotados de capacidades estatais e mais participantes 

do processo de normatização do programa, possuiriam papel estratégico na redução 

dessa heterogeneidade de desempenho por duas vias: assessorando os municípios no 

desenvolvimento de suas capacidades e formulando estratégias específicas para cada 

perfil de localidades uma vez que a discricionariedade dos implementadores seria algo 

natural dos processos, pois cabe a esses as adaptações e mudanças à realidade local para 

viabilizar a política. 

 Quanto às capacidades políticas, quando comparadas às capacidades técnico-

administrativas, possuem menor desenvolvimento. Quando analisada a existência e 

formas de interações da gestão estadual do PBF com os agentes do sistema politico-

representativo (em especial dirigentes dos governos subnacionais – governadores e 

prefeitos – e seus partidos políticos) observa-se uma diferença entre os estados 

estudados.  A Bahia, na gestão geral e nas condicionalidades,  apresentou indicativos de 

socialização das demandas do Programa com a gestão principal do executivo dos 
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municípios,  utilizando  a  participação em conselhos de gestores e meios virtuais para 

tanto. Os outros municípios da amostra (RN e SE) concentram suas atividades nos 

gestores das agendas específicas (secretários de saúde, educação e assistência social). 

 Observa-se que o contato incipiente dos gestores estaduais com os prefeitos dos 

municípios em alguns estados denota uma discreta capacidade de legitimação do 

Programa  enquanto demanda prioritária das ações do executivo.  A origem dessa falta 

de representação da gestão estadual do PBF nessas localidades deve-se, em parte, ao 

fato de que o modelo top down de planejamento do Programa com centralização no 

governo federal, tendo domínio de todas as normatizações, levou a uma associação 

política do Programa com a instância federal. Levanta-se a possibilidade explicativa que 

os governos estaduais não foram envolvidos porque simbolizariam a divisão da  

representação política do Programa com implicações na associação à imagem político 

partidária do mesmo. 

 Quanto analisada a existência e operação efetiva de formas de participação 

social da gestão estadual do PBF (conselhos, conferências, ouvidorias, audiências e 

consultas públicas, entre outras) observa-se que há muito o que se aprimorar na 

participação social do PBF. Os conselhos onde as demandas do Programa são debatidas 

(nos municípios e estado são os conselhos de assistência social comportam essa 

demanda) não são espaços para formulação do PBF mas apenas do seu controle, 

prestação de contas e deliberações de eventuais denuncias. A participação social dos 

beneficiários do Programa é mínima.  

 Os gestores estaduais dirigem se aos municípios com a autoridade de maior 

entendimento do funcionamento do Programa e a autonomia de fiscalização das 

atividades.  Entretanto, esse contato não gera uma retroalimentação direta aos processos 

de formulação do Programa. Tal situação é enxergada como uma fragilidade pois a 

inserção de atores nos processos decisórios poderia aumentar a efetividade das políticas. 

A maior participação social levaria a um aumento da legitimidade da política, 

aumentando as chances de sua efetividade. Os atores sociais também são capazes de 

apresentar propostas e inovações que aperfeiçoam as políticas. 

 Quanto à atuação dos órgãos de controle (sejam eles internos ou externos) na 

gestão estadual do PBF, os órgãos de controles externos como Tribunais de Conta e 

Ministério Público dificilmente atuam e quando atuam o fazem somente mediante 

irregularidades identificadas e denúncias. Admite-se que o excesso de controle pode 
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inviabilizar o desenvolvimento das políticas, porém sua presença pode melhorar o 

desempenho e transparência das políticas assim como aumentar  a  responsabilização 

dos seus implementadores. O acionamento dos controles externos de modo eventual ou 

por meio de denúncias podem expressar também falha na legitimação do programa 

frente à sociedade.  

 O controle interno entre os níveis de governos, principalmente do governo 

central para com os governos subnacionais, ocorre na intensidade  dada  à centralização 

do planejamento do PBF ocorrer nos ministérios envolvidos com o assunto. Os 

governos estaduais realizam controle sobre os municípios considerando a autonomia do 

ente e a autoridade sobreposta do governo central. Para melhor desempenho considera-

se que a participação dos governos estaduais na formulação do Programa iria legitima-

lo com maior autoridade frente aos controles que exerce.  

 A partir dessas considerações,  a tese conclui  que, mesmo após longo tempo  

(quase doze anos) desde sua criação, o Programa possui baixa efetividade das 

capacidades estatais, o  que resulta em  uma frágil atuação dos sistemas de políticas 

nacionais onde o programa funciona. Em consequência, o PBF pode em algumas 

localidades constituir-se apenas em um programa de  transferência de renda e se igualar 

a outros benefícios de seguridade social já existentes antes da origem do Programa 

(como o Benefício da Prestação Continuada). Apenas a transferência de renda (sendo 

essa uma quantia pequena e desatrelada ao salário mínimo) não é suficiente para a 

quebra geracional da pobreza que o Programa pretende, pois além da desigualdade 

econômica (de bens, de renda de condições materiais efetivas) que o público alvo se 

encontra existe também desigualdade de capacidades (de potencialidades ligadas às 

características do indivíduo) em que o foco está naquilo que a pessoa pode realizar.  

  O PBF, ao se inserir em processos de trabalho já existentes, se adaptou às 

capacidades das instituições que o implementam. A presente tese, ao  compreender as 

limitações da implementação dessa conjuntura que data de mais de doze anos,  conclui 

que as debilidades de execução não são exclusivas das ações do programa, mas sim da 

própria capacidade institucional dos sistemas onde ele opera que são o SUAS, o SUS e 

o Sistema Educacional. Apesar do desenho da política propor mecanismos de 

cooperação entre as diferentes esferas de governo para implementação do PBF, na 

prática, as capacidades técnico-administrativa e políticas entre esferas subnacionais 

(governos estaduais e municipais) não são articuladas de modo a suprir a ausência e/ou 
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pouca funcionalidade dos mecanismos de cooperação existentes entre esferas de 

governo estadual e municipal bem como dos mecanismos intersetoriais, o que  

influencia o desempenho do  Índice de Gestão Descentralizada -E.  

 A tese conclui também que o modelo utilizado na pesquisa, ao destacar  as 

capacidades estatais como um dos pontos centrais da implementação superou a aparente 

dicotomia ou simplificação dos modelos avaliativos clássicos que tratam das  

abordagens top-down e botton-up. O modelo escolhido ao apoiar-se em um maior 

detalhamento das capacidades técnico-administrativas (infraestrutura, coordenação 

intragovernamental, coordenação intergovernamental e monitoramento) e capacidades 

políticas (sistema político representativo, participação social, auditoria de controle) 

permitiu  uma compreensão maior dos desafios relacionados à implementação da 

política pública de combate à pobreza. O exame das capacidades estatais para o PBF  

nos Estados de BA, SE e RN é revelador das  limitações da sua implementação, uma 

vez que recursos de inúmeras ordens em nível dos estados e municípios afetam a sua 

eficácia.  As capacidades estatais dos Estados estudados explicam  apenas parcialmente 

a eficácia de implementação do PBF, uma vez que essas  também  são dependentes  de 

outros fatores não aprofundados no estudo, tais como: capacidades estatais dos 

municípios, capacidades estatais do governo federal, número de beneficiários por 

localidade, tamanho territorial do estado,  entre outros aspectos.  

Uma agenda de pesquisa para estudos futuros deve incorporar essas variáveis  

para  ampliar a compreensão sobre a implementação do PBF pois dada a complexidade  

que envolve os contextos decisório, político e normativo da ação pública, um 

refinamento dos construtos já  utilizados para explicar a realidade  e  novos construtos 

podem ser agregados para dar uma força explicativa  ainda maior ao modelo.  

 Por fim, os resultados das análises desta pesquisa reforçam outros estudos de 

caso sobre o programa, detalhados na seção de revisão de literatura, principalmente  ao  

concluir que tão frágil quanto as capacidades estatais dos municípios, também são as 

capacidades estatais do nível estadual.  
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APÊNDICE 01- TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

Declaro, por meio deste termo que concordei em participar da pesquisa de 

campo referente à tese de doutoramento “CAPACIDADES ESTATAIS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM AMBIENTES 

FEDERATIVOS: O CASO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA” desenvolvida por 

Fábio Resende de Araújo, aluno do doutorado em Administração – PPGA UFRN. Fui 

informado (a), ainda, que a pesquisa é orientada pela Profa. Mª. Arlete Duarte de Araújo 

e que poderei esclarecer eventuais dúvidas também através dos emails: 

mariaarlete1956@gmail e resende_araujo@hotmail.com 

Afirmo que aceitei participar voluntariamente, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar com a 

pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em 

linhas gerais, trata de compreender em que medida os arranjos intergovenamentais entre 

governos subnacionais no Nordeste determinam  a implementação do  Programa Bolsa 

Família (PBF). 

A entrevista será gravada para posterior transcrição, sendo o acesso e a análise 

dos dados realizados exclusivamente pela pesquisadora. Em nenhum momento será 

divulgado o entrevistado e a instituição será mencionada unicamente na relação geral de 

participantes. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 

divulgados na tese de doutorado, eventos e/ou revistas científicas, comprometendo-se a 

pesquisadora a enviar cópia da tese concluída em meio virtual para compor o acervo 

desta instituição. 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de 

acordo em participar do estudo proposto. Atesto recebimento de uma cópia assinada 

deste termo. 

 

 

 

 

 

 

    _______________, ______ de _____________ de _____.  

 

 

Assinatura do (a) participante: Assinatura do pesquisador 

  

 

  

 

       : 
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APÊNDICE 02 - CARTA DE APRESENTAÇÃO (ENTREVISTAS) 

 

Caro (a) entrevistado(a),  

 

Agradecemos mais uma vez por sua valiosa colaboração na pesquisa 

“CAPACIDADES ESTATAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EM AMBIENTES FEDERATIVOS: O CASO DO PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA ”. Para o melhor aproveitamento da entrevista que se inicia, 

pedimos considerar os seguintes aspectos que serão abordados quanto: 

 

1. Componentes da dimensão técnico-administrativa (gestão estadual): 

1.1.Infraestrutura 

1.2.Coordenação intragovernamental 

1.3.Coordenação intergovernamental 

1.4.Monitoramento 

 

2. Componentes da dimensão política (gestão estadual): 

2.1.Interação com sistema político representativo 

2.2.Participação social 

2.3.Auditoria de controle 

 

  



281 

 

APÊNDICE 03 - GUIA ORIENTADOR - ENTREVISTAS 

(COORDENAÇÃO GERAL DO PBF NO ESTADO) 

 

 

1. Quais são os recursos (humanos, financeiros e tecnológicos) disponíveis para a 

gestão estadual executar suas atribuições? 

2. Como a gestão estadual disponibiliza apoio técnico-institucional aos 

municípios? 

3. Como os municípios estão equipados de recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos para executar suas ações? 

4. Que mecanismos de coordenação intragovernamentais existem na gestão 

estadual do programa? Como ocorre a articulação entre os representantes do 

cadastro único, saúde, educação e assistência social na gestão estadual do 

programa? 

5. Qual é a  composição  do Comitê Intergovernamental do PBF? Qual é a 

frequência de reuniões? Qual o tema das reuniões e que providências são tidas? 

6. De que forma operam os mecanismos para coordenação intergovernamental 

entre gestão estadual e gestão municipal? 

7. Quais são as formas de estimulo aos municípios para que esses estabeleçam 

parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, 

governamentais e não-governamentais, para articular ações e programas 

complementares? 

8. Existem ações estratégicas para municípios que tenham atingido menor 

implementação do programa? 

9. Como se desenvolve a coordenação intergovernamental entre governo federal e 

gestão estadual? 

10. De que modo os sistemas de informação que operam o Programa, quais a gestão 

estadual opera?  Como ocorre o monitoramento de envio de informação dos 

municípios pela gestão estadual? 

11. Quais são as exigências de desempenho do IGD da gestão estadual aos 

municípios? 
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12. Existem formas de interação entre a gestão estadual com os agentes do sistema 

político representativo (governadores e prefeitos e seus respectivos partidos 

políticos) com a finalidade de gestão do Programa? Caso exista como ocorre? 

13. Existem ações de sensibilização e articulação com os prefeitos dos municípios 

com menor grau de implementação do Programa? 

14. Quais são formas de participação social da gestão estadual do Programa? 

15. Quais são as formas de controle interno existentes na gestão estadual do PBF? 

16. Como ocorre o controle do desempenho da implementação  da gestão estadual 

do Programa com os municípios do estado? 
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APÊNDICE 04 - GUIA ORIENTADOR - ENTREVISTAS 

(COORDENAÇÃO GERAL DO CADASTRO ÚNICO) 

  

 

1. Quais são os recursos (humanos, financeiros e tecnológicos) disponíveis para a 

gestão estadual do cadastro único executar suas atribuições? 

2. Como a gestão estadual  do cadastro único disponibiliza apoio técnico-

institucional aos municípios? 

3. Como os municípios estão equipados de recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos para executar suas ações relativas ao cadastro e atualização deste? 

4. Como ocorre a articulação com a gestão estadual do programa? 

5. De que forma operam os mecanismos para coordenação intergovernamental do 

cadastro único entre gestão estadual e gestão municipal? 

6. Quais são as formas de estimulo aos municípios para que esses estabeleçam 

parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, 

governamentais e não-governamentais, para articular ações do cadastro único? 

7. Como se desenvolve a coordenação intergovernamental entre governo federal e 

gestão estadual no tocante ao cadastro único? 

8. De que modo os sistemas de informação  do cadastro único que operam o 

Programa?  Como ocorre o monitoramento de envio de informação dos 

municípios pela gestão estadual do cadastro único? 

9. Quais são as exigências de desempenho do cadastro único da gestão estadual aos 

municípios? 

10. Existem formas de interação entre a gestão estadual do cadastro único com os 

agentes do sistema político representativo (governadores e prefeitos e seus 

respectivos partidos políticos) com a finalidade de gestão do Programa? Caso 

exista como ocorre? 

11. Existem ações de sensibilização e articulação com os prefeitos dos municípios 

com menor grau de implementação de cadastros do Programa? 

12. Quais são formas de participação social da gestão estadual do cadastro único? 

13. Quais são as formas de controle interno existentes na gestão estadual do cadastro 

único? 
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14. Como ocorre o controle do desempenho da implementação  da gestão estadual 

do cadastro único com os municípios do estado?  
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APÊNDICE 05 - GUIA ORIENTADOR ENTREVISTAS 

(REPRESENTANTES DAS COONDICIONALIDADES  - SAÚDE/EDUCAÇÃO) 

 

1. Quais são os recursos (humanos, financeiros e tecnológicos) disponíveis para a 

gestão estadual das condicionalidades? 

2. Como a gestão estadual disponibiliza apoio técnico-institucional aos municípios 

para implementarem as condicionalidades? 

3. Como os municípios estão equipados de recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos para executar as ações das condicionalidades? 

4. Como ocorre a articulação entre os representantes das condicionalidades com a 

gestão estadual do programa? 

5. Quanto ao Comitê Intergovernamental do PBF, qual é a frequência de reuniões? 

Qual o tema das reuniões e que providências são tidas quanto as 

condicionalidades? 

6. De que forma operam os mecanismos para coordenação intergovernamental 

entre gestão estadual e gestão municipal no tocante as condicionalidades? 

7. Quais são as formas de estimulo aos municípios para que esses estabeleçam 

parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, 

governamentais e não-governamentais, para articular as condicionalidades do 

programa? 

8. Existem ações estratégicas para municípios que tenham atingido menor 

implementação do programa das condicionalidades? 

9. De que modo os sistemas de informação que operam as condicionalidades?  

Como ocorre o monitoramento de envio de informação dos municípios pela 

gestão estadual das condicionalidades? 

10. Quais são as exigências de desempenho do IGD (subcomponentes das 

condicionalidades) da gestão estadual aos municípios? 

11. Existem formas de interação entre a gestão estadual das condicionalidades com 

os agentes do sistema político representativo (governadores e prefeitos e seus 

respectivos partidos políticos) com a finalidade de gestão destas ações do 

Programa? Caso exista como ocorre? 

12. Existem ações de sensibilização e articulação com os prefeitos dos municípios 

com menor grau de implementação das condicionalidades do Programa? 
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13. Quais são formas de participação social da gestão estadual das 

condicionalidades  do Programa? 

14. Quais são as formas de controle interno existentes na gestão estadual das 

condicionalidades do PBF? 

15. Como ocorre o controle do desempenho da implementação  das 

condicionalidades da com os municípios do estado? 

 

 

 

 
 


