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CONTEMPORANEIDADES NA GOVERNANÇA DO PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE À LUZ DO ÍNDICE DE 

GESTÃO DESCENTRALIZADA-MUNICIPAL (IGD-M) 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como intuito analisar o modelo de gestão do Programa Bolsa 

Família (PBF) com foco em um dos seus principais instrumentos de gerenciamento: o 

Índice de Gestão Descentralizada-Municipal (IGD-M). Dado que a gestão do PBF está 

concentrada na relação direta entre União e municípios, houve a necessidade do 

estabelecimento, por parte da primeira, de um índice que ao mesmo tempo gerenciasse e 

fiscalizasse o programa. Nessa perspectiva, argumenta-se que o IGD-M reflete 

características contemporâneas de reforma na gestão pública. Destarte, foi realizada uma 

análise através de pesquisa bibliográfica e documental, de cunho qualitativo, para se 

demonstrar aspectos da atual gestão pública advindas dessas reformas. Os resultados 

obtidos demonstram que o IGD-M contribui para: i) maior descentralização da gestão 

para os municípios; ii) o desenvolvimento da intersetorialidade – que é a maior 

cooperação entre os atores envolvidos no processo de descentralização; iii) as 

condicionalidades (que remetem aos debates entre universalização e focalização), 

ensejando regras para os grupos de beneficiários; iv) a transparência pública, que condiz 

com a maior publicidade da gestão do programa; e v) o controle social, para tentar 

diminuir a pobreza e extrema pobreza do país, com maior grau de accountability. Com a 

criação do IGD-M pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), pôde-se estabelecer uma gestão mais transparente do PBF, uma vez que o índice 

remete a diferentes características da gestão pública contemporânea, dentre elas o 

estabelecimento de um incentivo fiscal para os municípios que cumprirem as regras 

estabelecidas pelo IGD-M.  

 

Palavras-chave: Gestão, Políticas Públicas, Governança. 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

CONTEMPORANEIDADES NA GOVERNANÇA DO PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE À LUZ DO ÍNDICE DE 

GESTÃO DESCENTRALIZADA-MUNICIPAL (IGD-M) 
 

1. INTRODUÇÃO 

A política pública de distribuição de renda implementada pela Lei Federal nº 10.836, de 

9 de janeiro de 2004, a qual deu origem ao Programa Bolsa Família (PBF), fruto da 

unificação de diversas políticas sociais como o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão 

Alimentação e Auxílio Gás, é uma das políticas públicas brasileiras de redução da pobreza 

e das desigualdades de transferência de recursos monetários para as famílias que vivem 

em estado de pobreza e extrema pobreza. 

Elaborado no ano de 2003 pelo Governo do Presidente Lula, o PBF é gerido pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), contando com uma 

perspectiva intersetorial e intergovernamental, já que se vale do auxílio dos Ministérios 

da Saúde (MS) e da Educação (MEC) para a concepção e elaboração do programa, bem 

como de todos os seus congêneres estaduais e municipais para a execução do mesmo. 

Além disso, a complexa rede que cerca a gestão do programa ainda conta com apoio 

fundamental da Caixa Econômica Federal (CAIXA)1, responsável pela gestão bancária 

do programa oportunizando a inserção dos cidadãos beneficiários dessas políticas sociais 

no sistema financeiro, tendo como intuito ainda estabelecer técnicas de melhorar o 

atendimento às demandas públicas, em suas mais diferentes formas de relacionamento 

com o mercado financeiro e seus mais diversificados produtos e serviços. 

Esta pesquisa enseja uma análise descritiva sobre possíveis melhorias que possam vir a 

ser implementadas no Programa Bolsa Família, como por exemplo a maior divulgação, 

publicidade e acesso às informações por seus beneficiários e está concentrada no Índice 

de Gestão Descentralizada-Municipal (IGD-M), que corrobora para o viés muito em voga 

da atual gestão pública que é a própria federalização ou descentralização da gestão para 

o âmbito municipal, sendo, portanto, imprescindível o papel de prefeituras e seus órgãos 

de assistência social nesse processo.  

Para se chegar ao problema e objetivos desta pesquisa, é mister passar ao tópico de 

contextualização do problema, no qual, enfim, conclui-se com a questão a ser respondida 

ao final deste trabalho. 
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1.1. Contextualização do Problema 

Com o advento do estado democrático de direito, ocorre uma maior demanda da 

população por serviços, bens, direitos e com isso a necessidade do governo melhorar a 

gerência da máquina estatal de modo que haja uma maior eficiência da mesma. Esse 

desenvolvimentismo – que teve início no governo do presidente Getúlio Vargas –, evoluiu 

com a robustez e o aperfeiçoamento do sistema capitalista no país, com o crescimento de 

sua economia e a manutenção e criação de novas leis, assim como a adaptação de muitas 

outras (LEITE JÚNIOR, 2009). 

Algumas reformas administrativas na gestão pública brasileira como a dos anos 30 (Era 

Vargas), reforma de base e modernizadora do Ministério da Fazenda (1962/1966), 

reforma de 1967, corroboraram para o processo de redemocratização brasileira a partir da 

década de 80, vindo a tornar possível a reforma de 1995, através do Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado - MARE (BRESSER, 1998). 

Conforme IPEA (2009), para contextualizar o desenvolvimento econômico, é 

imprescindível a melhor distribuição de renda, o acesso universal à educação, 

alimentação e saúde.  

De acordo com Dagnino (2009), a eficiência do planejamento estratégico do governo e o 

expurgo da corrupção governamental são fatores preponderantes para contribuir com essa 

eficiência. Nessa perspectiva, faz-se relevante se valer que a experiência de outros países 

para a melhor execução de projetos na gestão pública é uma ferramenta válida para avaliar 

e monitorar planos bem sucedidos nas mais diferentes sociedades, adaptados em muitas 

das vezes à cultura e peculiaridades históricas brasileiras (LEITE JÚNIOR, 2009). 

Ex post, pretende-se responder a seguinte questão: em que medida o modelo de gestão do 

Programa Bolsa Família incorporou conceitos inerentes às reformas de gestão pública a 

partir dos anos 80? 

1.2. Objetivos 

O objetivo desse trabalho é identificar de que maneira o IGD-M reflete conceitos, ideias, 

métodos e práticas associadas com os movimentos de reforma da gestão pública desde a 

década de 80. 
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Para tanto, primeiramente identifica-se quais movimentos marcaram a gestão pública 

brasileira após a Constituição de 1988. Essa análise será feita mediante uma revisão da 

literatura que consiga identificar suas características. 

Em segundo lugar, analisa-se o PBF enquanto política pública de transferência de renda, 

pressupondo a hipótese de que tal programa foi concebido tendo como pano de fundo a 

construção histórica apresentada anteriormente. Mais precisamente, considera-se que o 

IGD-M, enquanto instrumento de gestão, é o mecanismo pelo qual o programa consegue 

viabilizar empiricamente a condução desses quesitos teóricos levantados. De tal forma, 

realizou-se aqui uma análise do IGD-M desde sua concepção até a composição de 

indicadores, que mensuram e identificam tais aspectos teóricos. 

1.3. Delimitação e Relevância do Estudo 

O problema de pesquisa está delimitado à gestão do PBF, no âmbito do Governo Federal 

como política pública de distribuição de renda, executada pela CEF. Não se pretende, 

portanto, abordar os problemas de combate à pobreza no país e as diferentes 

possibilidades quanto às políticas públicas para enfrentá-la. Também não se pretende 

expor os problemas federativos do PBF. 

O foco aqui pretendido é tão somente abordar o modelo de gestão do PBF, analisando 

especificamente o IGD-M e suas características de gerenciamento e fiscalização do 

programa. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir com a temática da governança colaborativa, 

no processo de desenvolvimento econômico e social do país por meio da análise do IGD-

M, podendo, destarte, trazer melhorias para os formuladores e executores de políticas 

públicas continuarem a gerir o PBF, talvez de uma forma mais eficiente, podendo ainda 

servir como referência para outros programas de distribuição de renda no país que 

envolvam a ação cooperativa entre os entes federativos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico tratado na pesquisa, apresentado a seguir, abrange duas questões: i) 

a contextualização de problemas sociais brasileiros e ii) uma breve análise dos 

movimentos contemporâneos da gestão pública e suas características. 

2.1. Contextualização de Problemas Sociais Brasileiros 

Baseado em Sen (2001)2, a proposta da discussão teórica sobre a temática da 

desigualdade, centrada na indagação “igualdade de quê?”, a mesma pode ser encarada 

como anterior a qualquer outra a respeito da desigualdade, tendo em mente que, 

dependendo da resposta que se obtiver, as abordagens servirão a diferentes propósitos e 

poderão desaguar em resultados completamente distintos entre si. 

Um dos aspectos que merecem ser ressaltados sobre a questão “igualdade de quê?”, é o 

fato de endossar não apenas a igualdade de uma determinada variável focal, mas também 

a desigualdade em outras, em razão da diversidade humana – características pessoais e 

externas – que incidirá sobre aquela variável estabelecida. Neste passo, Sen (2001) 

apresenta diferentes formas de se responder à pergunta central, como a igualdade de bens 

primários, da liberdade de realizar, de realizações, de capacidades e de funcionamentos. 

Em economia do bem-estar, o conceito de eficiência de Pareto é fundamental, onde a 

vantagem é vista em termos de utilidade/necessidade individual, exigindo uma situação 

em que a utilidade de nenhuma pessoa pode ser aumentada sem reduzir a utilidade de 

outra (SEN, 2001). 

Na análise de desigualdade de renda, a abordagem da utilidade, como meio de se adquirir 

bem-estar, revela uma desigualdade entre os indivíduos, pois mesmo esses possuindo 

igualdade de renda, a utilidade para cada um deles será diferenciada. Os indivíduos 

geralmente não apresentam preferências ou gostos unânimes, mas sim preferências 

variadas (Ibid.) 

A abordagem de identificação da pobreza, isto é, de insuficiência média de renda, 

conforme Sen (2001), a linha de pobreza, identifica a quantidade de pobreza de uma 

população. Nesse sentido, a pobreza é vista como privação e, não obstante, algo deve ser 

feito pela sociedade para combater essa deficiência, através de políticas públicas. 

De acordo com Sen (2001), pode ser sustentado que a condição de pobreza não é uma 

questão de bem-estar baixo, mas da incapacidade de buscar bem-estar precisamente pela 
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falta de meios econômicos. Recursos são importantes para a liberdade, e a renda é crucial 

para se evitar a pobreza. 

Portanto, a diversidade dos seres humanos (o fato que nos diferenciamos uns dos outros 

em características pessoais bem como em circunstâncias externas), como a pluralidade de 

“espaços” relevantes em que a igualdade pode ser avaliada (a multiplicidade de variáveis 

– rendas, riquezas, utilidades, liberdades, bens primários, capacidades – que servem 

respectivamente como esfera de comparação). As exigências da igualdade em diferentes 

espaços não coincidem precisamente porque os seres humanos são diversos. Igualdade 

em um espaço coexiste com desigualdades substanciais em outros (SEN, 2001). 

Segundo Medeiros (2004), a concentração de renda no Brasil iniciou-se nos anos 80, 

sendo consolidada nos anos 90. Começa-se, a partir daí a se impor a visão de que a 

preocupação com as dimensões sociais não pode ser reduzida a pacotes e cinturões 

protetores e reativos aos efeitos das políticas macroeconômicas e das mudanças 

estruturais ora em curso e deve constituir estratégias proativas voltadas à redução da 

pobreza e dos desníveis na distribuição de renda. 

Entre os diversos fatores apontados nas análises empíricas sobre os desníveis no grau de 

concentração de renda, a escolarização assume amplo predomínio. Na teoria neoclássica 

da distribuição existe o princípio da substituição dos fatores de produção. É o seu 

funcionamento que garante a existência de uma relação inversa entre a quantidade de um 

fator, isto é, sua escassez relativa, e a sua remuneração – a produtividade marginal (Ibid.).  

Na teoria do capital humano, a unidade de distribuição são os indivíduos e sua 

remuneração; e essa remuneração é determinada pelas qualificações e habilidades 

acumuladas ao longo de sua vida, adquiridas através da sua educação formal e do 

treinamento específico do seu trabalho (MEDEIROS, 2004).  

Imperfeições de mercado (como as que tipicamente são associadas aos países em 

desenvolvimento) impedem que a distribuição de educação desejada e real desenvolva-se 

de forma equilibrada, elevando forçosamente a taxa de retorno dos investimentos de 

capital humano, e abrindo um indesejado hiato de renda (Ibid.). 

Na teoria keynesiana/estruturalista a distribuição da renda do trabalho é influenciada pelo 

tamanho das firmas, e pelas assimetrias nas trajetórias de crescimento entre firmas e 

setores. Naturalmente que os diferenciais salariais serão tão maiores quanto menor for o 

ritmo da demanda global, e quanto mais desregulado for o mercado de trabalho (Ibid.). 
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Conforme Medeiros (2004), do ponto de vista de uma política de distribuição de renda, o 

objetivo é reduzir as desigualdades numa configuração emprego-salário superior. Esta 

configuração depende da persistência do crescimento econômico e do aumento da 

produtividade dos setores tecnologicamente mais atrasados, de forma a reduzir os 

desníveis de produtividade entre setores e firmas. 

 

Tabela 1: Evolução da distribuição pessoal de renda no Brasil 

Estratos de Renda 1960 1970 1980 1990 1999 

20% inferiores 3,9 3,4 3 2,11 2,34 

30% seguintes 13,5 11,5 9,7 9,24 10,21 

50% mais pobres 17,4 14,9 12,7 11,35 12,55 

40% subsequentes 43 38,4 36,3 37,7 34,9 

10% superiores 39,6 46,7 51 49,5 47,45 

1% superior 12,1 14,6 18,2 13,8 13,31 

Gini 0,5 0,568 0,59 0,616 0,596 

10% mais ricos/50% mais pobres 2,27 3,13 4,01 4,36 3,78 

1% mais rico/20% mais pobres 3,1 4,29 6,06 6,54 5,68 

Fonte: Censos demográficos 1960, 1970, 1980, 1990, PNAD 1999. Extraído de IPEA (2009). 

 
 

Na tabela 1, temos a evolução da distribuição pessoal da renda no Brasil, entre os anos de 

1960 e 1999. Como dito anteriormente, podemos constatar que a concentração de renda 

se intensificou nos anos 80, consolidando-se nos anos 90. 

Segundo IPEA (2009), citando Michel e Silva (2005), seja por ambiente internacional de 

aversão ao risco dos países emergentes, seja pela crise energética (2001), seja pela 

incerteza acerca da vitória de candidato de esquerda nas eleições presidenciais de 2002, 

verificou-se que todos estes eventos se refletiram em pressões na taxa de câmbio, com 

evidentes reflexos no comportamento da taxa de inflação, obrigando a autoridade 

monetária a usar a taxa de juros para tentar alcançar a meta estipulada para o índice. 

Evidentemente, o principal custo desta decisão foi impedir que a economia brasileira 

convivesse com taxas de crescimento do PIB compatíveis com a necessidade de melhoria 

na distribuição de renda e na desigualdade social. 
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O Bolsa Família é citado por alguns autores como um dos determinantes da queda na 

desigualdade de renda no Brasil. Barros et al. (2010) demonstram que grande parte da 

redução da desigualdade analisada para o período 2001-2007 foi decorrente de mudanças 

na renda não derivada do trabalho. Em reportagem recente, o então ministro-chefe 

interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República SAE/PR e 

então presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Marcelo Neri3, 

afirmou que os fatores mais importantes para a redução de 70% na pobreza ocorrida nos 

últimos 11 anos foram, primeiramente, as mudanças na renda proveniente do trabalho e, 

em seguida, os efeitos do PBF. 

Os gastos com esses programas sociais, geralmente, beneficiam fortemente as pessoas 

mais pobres, que tendem a gastar sua renda por completo. Segundo o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2011), para cada aumento de 1% nos gastos com o PBF, a 

renda das famílias cresce 2,25%, gerando mais benefícios econômicos do que seu custo. 

Em termos de PIB, cada R$1,00 gasto gera um crescimento de R$1,44 nesse estoque. 

Afirma-se ainda que o PBF contribuiu fortemente para a redução da desigualdade, 

representando uma queda de 2,15% no índice de Gini estilizado4. Com a redução média 

de 1,3% ao ano do índice de Gini entre 2003 e 2008, os gastos sociais progressivos 

parecem ter contribuído substancialmente para a desconcentração de renda. 

2.2. Movimentos Contemporâneos da Gestão Pública 

A ideia dessa seção é analisar as características de reformas da gestão pública e a 

experiência brasileira desde os anos 80. 

O movimento da Nova Gestão Pública (New Public Management), também conhecido 

como Gerencialismo, começou no final de 1970 e início de 1980. Seus primeiros 

praticantes surgiram no Reino Unido sob o comando da primeira-ministra Margaret 

Thatcher e nos governos municipais dos EUA (por exemplo, Sunnyvale na Califórnia) 

que tinham sofrido mais fortemente da recessão econômica e revoltas fiscais. Em seguida, 

os governos da Nova Zelândia e Austrália se juntaram ao movimento. O sucesso de 

algumas medidas colocou o NPM nas agendas de reformas administrativas da maioria 

dos países da OCDE e outras nações também (OCDE, 1995). Só mais tarde é que os 

acadêmicos identificaram as características comuns dessas reformas e organizaram sob o 

rótulo da Nova Gestão Pública (GRUENING, 2001). 
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Segundo Bresser Pereira (1998), depois da grande crise dos anos 80, na década dos 90 foi 

construído um novo Estado no Brasil. Conforme este autor, este novo Estado seria o 

resultado de profundas reformas. Estas reformas habilitariam o Estado a desempenhar as 

funções que o mercado não era capaz de desempenhar. O objetivo seria a construção de 

um Estado que respondesse às necessidades de seus cidadãos. Um Estado democrático no 

qual seria possível aos políticos pedir contas por desempenho aos burocratas e estes 

seriam obrigados por lei a lhes prestar contas; e onde os eleitores poderiam pedir 

prestação de contas por desempenho aos políticos e estes seriam obrigados por lei a lhes 

prestar contas, remetendo, destarte, à governança. Para isto, esses movimentos são 

essenciais à reforma política, que deem maior legitimidade aos governos, ao ajuste fiscal, 

à privatização, à desregulamentação e a uma reforma administrativa que ofereça os meios 

para se obter uma boa governança. 

De acordo com Abrucio (2007), um panorama dos caminhos da gestão pública brasileira 

desde a sua redemocratização, através da promulgação da Constituição de 1988, 

evidenciou-se por uma série de ações inovadoras que não ficaram circunscritas a períodos 

governamentais específicos. Seus impactos, entretanto, foram fragmentados e dispersos, 

sem que por isso fossem menos importantes. Destaque aqui deve ser dado a alguns 

movimentos, conforme cita esse autor. O mais importante movimento foi montado em 

torno da questão fiscal. Ele conseguiu vários avanços, alguns interligados com a agenda 

constituinte e outros com a proposta Bresser. Seu corolário foi a aprovação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Segundo aquele autor, esta coalizão trouxe enormes ganhos de 

economicidade ao Estado brasileiro, mas não teve tanto sucesso no que se refere à 

efetividade (fazer mais com menos). A agenda da eficiência, conforme esse autor, vai 

exigir ações de gestão pública, algo cuja importância os economistas, membros 

majoritários desse grupo, ainda não compreenderam. Para tanto, terão de conhecer melhor 

os mecanismos da nova gestão pública. 

Os governos estaduais e, principalmente, os municipais introduziram diversas novidades 

no campo das políticas públicas: maior participação social, ações mais ágeis, e, no caso 

específico dos estados, a expansão dos centros de atendimento integrado, uma das 

maiores revoluções na administração pública brasileira contemporânea. Mesmo assim, há 

uma enorme heterogeneidade entre esses níveis de governo, com uma grande parcela 

deles ainda vinculada ao modelo burocrático tradicional ou, pior, a formas patrimoniais 

— ou, ainda, a uma mistura estranha, mas comum, de ambos os modelos (Ibid.). 
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Conforme Abrucio (2007), ocorreram também diversas inovações nas políticas públicas, 

particularmente as vinculadas à área social. Mecanismos de avaliação, formas de 

coordenação administrativa e financeira, avanço do controle social, programas voltados 

à realidade local e, em menor medida, ações intersetoriais aparecem como novidade. 

Saúde, educação e recursos hídricos constituem as áreas com maior transformação. É bom 

lembrar que uma das políticas mais interessantes na área social, os programas de renda 

mínima acoplados a instrumentos criadores de capacidade cidadã, tiveram sua origem nos 

governos subnacionais e não na União. 

Talvez a ação reformista mais significativa na gestão pública brasileira, de acordo ainda 

com Abrucio (2007), tenha sido o governo eletrônico (e-government). Impulsionado pela 

experiência do governo estadual de São Paulo, ele se espalhou por outros estados, capitais 

e governo federal. Sua disseminação é impressionante. Seus resultados são excelentes em 

termos de organização das informações. Mais importante ainda, a tecnologia da 

informação tem levado à redução dos custos, bem como ao aumento da transparência nas 

compras governamentais, reduzindo o potencial de corrupção. O ponto em que houve 

menor avanço do e-government é exatamente na maior interatividade com os cidadãos, 

em prol da maior accountability. 

Uma das características da gestão pública contemporânea, a descentralização, tem sido 

um dos eixos do processo recente de reformas das políticas sociais brasileiras, ainda que 

o ritmo e alcance deste processo tenham variado conforme cada área da política social 

(SENNA et al., 2007). Nessa perspectiva, salienta-se que a descentralização provocou um 

aumento da autonomia das instâncias subnacionais de governo, favoreceu a ampliação 

dos espaços de participação e a emergência de experiências inovadoras em relação aos 

programas sociais (Arretche, 2000; Souza; Carvalho, 1999). Ao mesmo tempo, 

reconhecem que as desigualdades existentes no Brasil se refletem também em profundas 

diferenças nas condições financeiras, políticas e administrativas de estados e municípios, 

afetando sua capacidade de resposta às necessidades da população e aos novos papéis que 

lhes são atribuídos. Nesse sentido, talvez um dos maiores obstáculos seja a persistência 

de uma lógica de relacionamento intergovernamental fortemente competitiva, em 

detrimento de interações cooperativas (SENNA et al., 2007). 

Para Paula (2007), a Gestão Social ou Societal estaria na base de uma demanda, ao longo 

dos anos 1990, em um projeto político mais abrangente para o Estado e a sociedade, que 

contemplasse os seguintes elementos: a) um novo modelo de desenvolvimento para o 

Brasil que enfrentasse a crise do nacional-desenvolvimentismo; b) uma proposta de 
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reorganização para o aparelho de Estado; e, c) uma visão de gestão pública alternativa ao 

gerencialismo. O quadro síntese desta autora sobre as principais diferenças entre a Gestão 

Social e o Gerencialismo pode ser visto a seguir: 

I. Quadro síntese de Paula (2004) sobre as principais diferenças entre Gestão 

Social e Gerencialismo 

Quadro 1 - Variável observada na comparação dos modelos 

  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOCIETAL 

Origem 

Movimento internacional pela reforma 
do Estado, que se iniciou nos anos 
1980 e se baseia principalmente nos 
modelos inglês e estadunidense 

Movimentos sociais brasileiros, que 
tiveram início nos anos 1960 e 
desdobramentos nas três décadas 
seguintes 

Projeto Político 

Enfatiza a eficiência administrativa e se 
baseia no ajuste estrutural, nas 
recomendações dos organismos 
multilaterais internacionais e no 
movimento gerencialista 

Enfatiza a participação social e 
procura estruturar um projeto 
político que repense o modelo de 
desenvolvimento brasileiro, a 
estrutura do aparelho de Estado e o 
paradigma de gestão 

Dimensões 
estruturais 
enfatizadas na gestão 

Dimensões econômico-financeira e 
institucional-administrativa 

Dimensão sociopolítica 

Organização 
administrativa do 
aparelho do Estado 

Separação entre as atividades 
exclusivas e não-exclusivas do Estado 
nos três níveis governamentais 

Não há uma proposta para a 
organização do aparelho do Estado e 
enfatiza iniciativas locais de 
organização e gestão pública 

Abertura das 
instituições políticas 
à participação social 

Participativo no nível do discurso, mas 
centralizador no que se refere ao 
processo decisório, à organização das 
instituições políticas e à construção de 
canais de participação popular 

Participativo no nível das instituições, 
enfatizando a elaboração de 
estruturas e canais que viabilizem a 
participação popular 

Abordagem de 
gestão 

Gerencialismo: enfatiza a adaptação 
das recomendações gerencialistas para 
o setor público 

Gestão social: enfatiza a elaboração 
de experiências de gestão focalizadas 
nas demandas do público-alvo, 
incluindo questões culturais e 
participativas 

Fonte: Paula (2004).   
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Conforme Senna et al. (2007), o curso do processo de descentralização na área social 

apresenta ritmos diferenciados tanto no que se refere à transferência de responsabilidades 

para os estados e municípios quanto às diversas políticas sociais setoriais. Uma das 

consequências deste processo é que as áreas que mais avançaram em direção à 

descentralização se deparam hoje com limites estruturais da sociedade brasileira que, 

apesar das conquistas realizadas, necessitam de enfrentamento intersetorial, através da 

conformação de uma rede de proteção social. Com efeito, a formulação de políticas 

sociais com esta concepção não foi a tônica da reforma pós-constituinte e só recentemente 

o desafio da intersetorialidade vem sendo tratado de forma mais concreta, ocupando lugar 

de destaque na agenda de debate da área social do Governo Federal. 

Esse processo de descentralização ou federalização, de acordo com Bresser (2008), vem 

com a nova administração pública e se diferencia da administração pública burocrática 

por seguir os princípios do gerencialismo. Para alcançar seus objetivos, o novo modelo 

de gestão, que serve de referência para os três níveis governamentais – federal, estadual 

e municipal –, deveria enfatizar a profissionalização e o uso de práticas de gestão do setor 

privado. 

Não obstante, conforme afirmam Senna et al. (2007), a falta de clareza na definição das 

estratégias de implementação da intersetorialidade, demonstram como são frágeis os 

mecanismos de indução por parte do Governo Federal. Em realidade, ainda não foram 

construídos canais de diálogo eficientes entre os diferentes setores de governo nas três 

esferas político-administrativas. 

Vimos anteriormente que a descentralização está diretamente relacionada com a 

intersetorialidade. Senna et al. (2007), citando Andrade (2006), alertam que a tarefa de 

promover a intersetorialidade é bastante audaciosa, porém importante e passa 

necessariamente pela construção criativa de um novo objeto de intervenção comum aos 

diferentes setores do Estado que lidam com a questão social. Está claro, assim, que o 

ponto forte da proposta de intersetorialidade é a possibilidade de construir uma visão de 

complexidade dos problemas, tendo como requisito o aporte de diferentes acúmulos 

setoriais, superando as propostas que se traduzem na mera sobreposição de ações 

setoriais. 

Os estados, além do papel fundamental no apoio aos municípios localizados em seu 

território, destacam-se também como articuladores e promotores da intersetorialidade, 

por meio das capacitações para a gestão intersetorial e com a oferta de ações voltadas para 

a qualificação profissional ou desenvolvimento regional (CURRARELO et al., 2011). 
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Para Currarelo et al. (2011), a intersetorialidade pode provocar modificações no arranjo 

institucional das políticas públicas, de modo a afetar o respectivo arranjo federativo de 

implementação, além de demandar maior capacidade de coordenação. Para estas autoras 

(citando Bronzo, 2007, pág. 19): 

“A lógica da setorialidade se expressa não só na cultura organizacional, 

estruturada em secretarias e programas especializados, como também nos 

mecanismos de destinação dos recursos e nos sistemas de informação. A 

inexistência de sistemas de informação compartilhados constitui um outro 

importante obstáculo para o desenvolvimento da gestão intersetorial.” 

 

Embora na sua forma tradicional o orçamento possa dificultar a gestão interesetorial, sob 

um novo formato o orçamento pode atuar como mecanismo potencializador da 

intersetorialidade, na medida em que as diretrizes conjuntas sejam materializadas em 

planos e orçamentos, o que não é, entretanto, isento de dificuldades, uma vez que a disputa 

por recursos e poder raramente ocorre sem atritos e desgastes (CURRARELO et al., 

2011). 

Sobre a focalização das políticas e serviços públicos, um primeiro aspecto a se destacar é 

que embora a legislação recente seja clara quanto ao papel dos três níveis de governo na 

implementação das condicionalidades, é sobre o município que recai a maior parte das 

responsabilidades de oferta de serviços e de gestão do acompanhamento do cumprimento 

das obrigações das famílias beneficiárias (SENNA et al., 2007). 

A legislação preserva as famílias de qualquer sanção somente quando ficar comprovado 

que o cumprimento das condicionalidades foi prejudicado em razão de problemas 

relativos à oferta de serviços por parte dos municípios. Considerando que são 

prerrogativas dos municípios manter atualizado o sistema de informação e ofertar os 

serviços relativos às condicionalidades, pode-se imaginar que inúmeros problemas 

relativos às diferentes capacidades financeira e gerencial dos municípios interferirão no 

atendimento de tais requisições. Assim, não se pode deixar de levantar a possibilidade de 

que famílias sejam punidas em razão da incapacidade de muitos municípios em manter 

atualizado o repasse de informação para o MDS (SENNA et al., 2007). 

Segundo Curralero et al. (2011), em termos de coordenação, a intersetorialidade na gestão 

de condicionalidades é facilitada pelo mandato explícito da legislação federal para os 

Ministérios envolvidos. Há, inclusive, certo consenso em torno do princípio de que a 

transferência de renda potencializa e dá sinergia às ações desenvolvidas pelas áreas de 

saúde (combate à desnutrição, mortalidade infantil e mortalidade materna; promoção da 
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saúde da mulher), de educação (combate à evasão e ao abandono escolar, maior 

participação dos pais na vida escolar dos filhos) e de assistência social (redução das 

vulnerabilidades e fortalecimento de vínculos e promoção social).  

Com a New Public Management (NPM), a ênfase passou a ser na focalização, pois, já que 

não se tem recursos suficientes para fazer tudo o que se precisa, tem-se que dar 

prioridades para se fazer políticas públicas de uma maneira mais eficiente e focalizada 

para uma parte da sociedade que necessite comprovadamente de proteção social. 

Aposta-se na eficiência do controle social e se delega a formulação de políticas públicas 

aos burocratas: o monopólio das decisões foi concedido às secretarias formuladoras de 

políticas públicas e a execução, atribuída às secretarias executivas, aos terceiros ou às 

organizações sociais, de acordo com o caráter da atividade. De um modo geral, o governo 

da aliança social-liberal separou os grupos técnicos do sistema político, engajando-os em 

programas controlados pela própria Presidência (ABRUCIO, 2006). 

Sustenta Paula (2004) que coexistem no Estado brasileiro o gerencialismo e a gestão 

social. O controle social é idealizado, pois não há mecanismos para que esse controle 

ocorra, nem a transparência esperada. Outro sinal do caráter da participação social na 

estrutura e dinâmica governamental da vertente gerencial é a ênfase no engajamento da 

própria burocracia pública ou dos quadros das organizações sociais no processo de gestão. 

A estrutura e a dinâmica do aparelho do Estado pós-reforma não apontam os canais que 

permitiriam a infiltração das demandas populares. 

Sobre a garantia da transparência e do acesso à informação, como citado anteriormente, 

a Constituição Federal de 1988, conforme definido nos arts. 5º e 37, descreve: 

Art. 5º. XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998) [...] § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)[...] II - o acesso dos usuários 

a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado 

o disposto no art. 5º, X e XXXIII. 
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Segundo Garces et al. (2002, pág. 71): “A transparência para a sociedade e o 

fortalecimento do controle social são contribuições importantes do modelo de gestão por 

programa. Essas conquistas podem ser ampliadas com a utilização mais intensa do 

programa e de seus resultados como instrumentos de diálogo do governo com a sociedade. 

O programa, assim, transforma-se no referencial ideal para a discussão pública sobre os 

resultados atingidos e as melhorias necessárias ao seu aperfeiçoamento contínuo. Permite, 

ao mesmo tempo, estabelecer uma relação de co-responsabilidade entre a comunidade e 

o Estado, para assegurar a transformação social, medida crucial em face das dificuldades 

fiscais e do tamanho dos desafios de um país em desenvolvimento”. 

Para Abrucio (2007), o governo eletrônico seria o instrumento com maior potencial para 

elevar a eficiência governamental no Brasil. Muito já se avançou neste terreno, o que 

garante um alicerce para a continuidade das ações. Mas ainda há várias áreas do Estado 

que não foram “iluminadas” pelo chamado e-government, particularmente os “cartórios 

governamentais”, que são os órgãos avessos à transparência/accountability e a qualquer 

controle público. É preciso utilizar o governo eletrônico, ademais, em pontos em que já 

se faz presente, como é o caso das licitações públicas, que deveriam ser 

predominantemente baseadas em compras eletrônicas. Só que não basta tornar mais 

transparente o momento da escolha dos fornecedores ou executores de serviços públicos. 

É igualmente necessário permitir um acompanhamento, em tempo real, da execução de 

tais despesas. 
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3. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O ÍNDICE DE GESTÃO 

DESCENTRALIZADA-MUNICIPAL (IGD-M) 

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal destinado as ações de transferência 

de renda com condicionalidades, instituído pelo Governo Federal em outubro de 2003, 

por meio da Medida Provisória nº. 132. Posteriormente criado pela lei nº. 10.836 de 9 de 

janeiro de 2004 e regulamentado pelo decreto nº. 5.209 de 17 de setembro de 2004. Esse 

programa é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

O programa unificou os procedimentos de gestão e execução das ações de transferência 

de renda, como o Fome Zero, Bolsa Escola, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, Bolsa 

Alimentação, entre outros. Os quatro tipos de benefícios que compõem a renda e o perfil 

das famílias podem ser vistos no Anexo I, da parte 8. 

Devido as características focais do programa, as famílias beneficiárias só recebem o valor 

estabelecido se cumprirem as seguintes exigências (CEF, 2010): 

• no caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de pré-natal, 

conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS); 

• participação em atividades educativas ofertadas pelo MS sobre aleitamento materno e 

alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes; 

• manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 6 anos; 

• garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 

anos; 

• garantir frequência mínima de 75% na escola, para adolescentes de 16 e 17 anos; 

• participar, quando for o caso, de programas de alfabetização de adultos. 

Pela divisão federativa do programa, devido a sua capilaridade, cabe às prefeituras 

municipais realizar o cadastramento dessas famílias, por meio do Cadastro Único dos 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desde que a família procure o setor 

responsável pelo Bolsa Família no seu município. Depois de cadastrada, é feita a seleção 

das famílias aptas a receber o benefício pelo MDS, com base nos dados inseridos pelas 

prefeituras no CadÚnico. A seleção, realizada mensalmente, tem como critério principal 

a renda per capita da família que é regulamentada pela Portaria GM/MDS nº. 341 de 7 de 

outubro de 2008. 
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Criado em abril de 2006, o Índice de Gestão Descentralizada- Municipal (IGD-M), 

segundo MDS (2012), tem contribuído significativamente para a melhoria da gestão 

municipal do PBF, tanto em ações de cadastramento das famílias, como no 

acompanhamento das condicionalidades, na articulação de ações complementares e no 

apoio ao controle social do programa. 

O IGD-M, conforme MDS (2012), representa uma importante estratégia adotada para 

apoiar e estimular os entes federados a investir na melhoria da gestão do PBF e do 

CadÚnico. Esse índice avalia a gestão em seus aspectos fundamentais, oferecendo apoio 

financeiro àqueles municípios de acordo com o seu desempenho. 

O índice reflete um instrumento de promoção e fortalecimento da gestão intersetorial do 

PBF. Corresponde a uma forma de aferir a cobertura cadastral, a qualidade da gestão do 

CadÚnico e a qualidade e integridade das informações sobre o acompanhamento das 

condicionalidades das áreas de educação e de saúde5 (MDS, 2012). 

Em outras palavras, o IGD-M serve tanto para mensurar a qualidade das ações 

empreendidas, refletindo o desempenho de cada gestão municipal, como para incentivá-

las à obtenção de resultados qualitativos e também para compor a base de cálculo do 

montante de recursos que cada município deve receber a título de apoio financeiro6 (MDS, 

2012). 

A lógica do IGD-M, conforme MDS (2012), distingue-se de outras possíveis formas de 

disciplinar a transferência de recursos financeiros, como os convênios. Neles, os recursos 

são consignados e carecem de prestação de contas ao órgão de origem. Já no IGD-M a 

transferência dos recursos é compreendida como um direito alcançado pelos municípios 

que realizaram as ações e atingiram índices mínimos estabelecidos na legislação vigente. 

A prestação de contas, nesse caso, deve ser realizada em âmbito local, ao Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS). 

Essa lógica foi institucionalizada pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,7 que fez do 

IGD-M8 uma transferência obrigatória da União para os entes federados que aderirem 

voluntariamente ao PBF, desde que alcancem índices mínimos estabelecidos (MDS, 

2012). 

Contribui também para que os municípios e o DF busquem, segundo MDS (2012), de 

forma continuada, aprimorar a gestão do PBF e do CadÚnico, executando com qualidade 

e eficiência as ações expressas no Decreto9 nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e na 
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Portaria10 MDS/GM nº 754, de 20 de outubro de 2010 (essas ações podem ser vistas no 

Anexo II, parte 8). 

Conforme o MDS (2012), a Secretaria Nacional de Renda e de Cidadania (SENARC) 

passou a elaborar estudos para construir um mecanismo de apoio financeiro e orçamental 

firmado sobre indicadores da gestão do PBF e do CadÚnico. A ideia era valorizar os 

municípios com qualidade de gestão e incentivar os demais a alcançar sempre melhores 

indicadores de gestão local. 

O IGD-M veio, em suma, para suprir a carência de aferição de qualidade da gestão do 

PBF e do CadÚnico, considerando como critérios: a validade e a atualização dos 

cadastros, bem como o acompanhamento das condicionalidades de saúde e de educação 

(Ibid.). 

Esta atribuição requer alta capacidade de articulação intersetorial, principalmente, com as 

secretarias municipais de assistência social, educação, saúde, trabalho e renda, 

planejamento (ou congêneres), bem como com a Coordenação Estadual do PBF, que pode 

orientar sobre as especificidades regionais. 

A criação e os objetivos do índice estão inseridos na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 

2004, art. 8º, “A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e 

governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços 

entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o 

controle social.” 

Na Constituição Federal de 1988, que estrutura a Política de Transferência de Renda no 

Brasil fica evidente que o sucesso de uma iniciativa como o PBF depende sobremaneira 

do volume de esforços e do desempenho da gestão descentralizada e articulada de forma 

intersetorial, de todos os entes envolvidos no processo. E é no território concreto das 

cidades, bairros e comunidades que uma política pública social como essa se realiza. 

Assim, lançar um olhar sobre a qualidade da gestão de qualquer programa dessa natureza 

deve passar pela preocupação com a qualidade da gestão local (MDS, 2012). 

Os recursos são repassados aos municípios e ao Distrito Federal (DF) diretamente do 

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de Assistência 

Social (FMAS) e para o Fundo de Assistência Social do Distrito Federal (FAS/DF), 

respectivamente. Os recursos são repassados do FNAS ao FMAS, nos termos do art. 8º, 

da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,11 na modalidade “fundo a fundo” (Ibid.). 
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Os depósitos são efetuados em conta-corrente aberta pelo Fundo Nacional de Assistência 

Social (FNAS) no Banco do Brasil (BB) especialmente para fins de execução financeira 

das atividades vinculadas à gestão descentralizada do PBF e do CadÚnico (Ibid.). 

De acordo com o MDS (2012), os municípios e o DF possuem autonomia para escolher 

entre as ações voltadas para o PBF e o CadÚnico, nas quais os recursos devem ser 

aplicados, sejam elas no sentido de acompanhar o cumprimento das condicionalidades; 

administrar os benefícios; acompanhar famílias beneficiárias; cadastrar e atualizar dados 

do CadÚnico; articular ações complementares; fiscalizar o PBF e o CadÚnico; e 

fortalecer o Controle Social do PBF, apoiando a atuação das Instâncias de Controle Social 

(ICS), conforme estabelece a Portaria MDS/GM nº 754, de 20 de outubro de 2010, entre 

outras. 

Pesquisas realizadas pela Secretaria Nacional de Renda e de Cidadania (SENARC) entre 

2006 e 2008 demonstraram que o IGD-M contribui significativamente para aprimorar a 

gestão do PBF e do CadÚnico nos municípios. Esse instrumento de repasse de recursos 

estimula a busca de qualidade de gestão pelos municípios (inclusive o DF) que cadastram 

as famílias, gerenciam seus benefícios e acompanham o cumprimento das 

condicionalidades, os estados que coordenam as ações e apoiam tecnicamente os 

municípios de seus territórios, e o Governo Federal, que coordena a Política de 

Transferência de Renda no Brasil (MDS, 2012). 

Conforme o MDS (2012), é possível observar que a transferência de recursos financeiros 

para apoiar a gestão do PBF e do CadÚnico, por meio do IGD-M, tem atingido os 

objetivos de contribuir para melhoria das condições de funcionamento do programa em 

todas as esferas. Tem ainda repercutido em ganhos no atendimento às demandas das 

famílias beneficiárias do PBF, tornando-se um fator de grande relevância para atingir os 

objetivos propostos pelo Plano Brasil Sem Miséria (BSM), lançado em 2011, 

especialmente no que se refere ao esforço para encontrar as famílias extremamente pobres 

que ainda estão fora da rede de proteção e promoção social e de outras ações do poder 

público. 

O IGD-M, conforme o MDS (2012), contribui para que os municípios busquem, de forma 

continuada, aprimorar a gestão do PBF e do CadÚnico, executando com qualidade e 

eficiência as ações expressas no Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004,12 e na 

Portaria MDS/GM nº 754, de 20 de outubro de 201013 (que podem ser vistas no Anexo 

II, parte 8). 
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É importante lembrar que a realização da despesa é vinculada ao recebimento do recurso. 

O orçamento é a autorização legislativa para efetuar a despesa no limite dos recursos 

financeiros recebidos. 

De acordo com a Lei nº 4.320/64, art. 60, é proibida a realização de despesas sem prévio 

empenho. Dessa forma, é obrigatória a inclusão dos recursos do IGD-M no orçamento 

municipal. Sem isso, a despesa não tem legitimidade, ou seja, não é configurada como 

despesa pública e o gestor municipal pode ser responsabilizado por desrespeitar a lei 

(MDS, 2012). 

Todas as despesas referentes ao recurso federal transferido devem ser executadas segundo 

as exigências legais requeridas a qualquer outra despesa da administração pública 

(processamento, empenho, liquidação e efetivação do pagamento), mantendo a respectiva 

documentação administrativa e fiscal pelo período mínimo legal exigido (Ibid.). 

O IGD-M pode ser sintetizado, como no fluxograma abaixo: 

 

Figura 1 – Fluxograma explicativo do IGD-M 

Fonte: Elaboração própria. 
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4. METODOLOGIA 

O método utilizado para o desenvolvimento do trabalho foi integralmente baseado no 

estudo de caso (YIN, 2009). Para este autor, o estudo de caso é uma investigação empírica 

de um fenômeno contemporâneo, dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Conforme Yin (2009), o estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que 

haverá mais variáveis de interesse do que pontos de dados e os resultados são baseados 

em várias fontes de evidências. Outro resultado é que isso beneficiaria o desenvolvimento 

prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise dos dados. 

Seguindo as orientações discorridas acima, na coleta de dados utilizou-se de livros, 

publicações sobre os assuntos abordados, teses e dissertações, consultas em bibliotecas, 

bem como material disponível na internet pelos sites de divulgação dos dados 

disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

e Caixa Econômica Federal (CAIXA). 

Para se responder ao problema da pesquisa descritiva, os conceitos, ideias, práticas e 

métodos foram relacionados com os movimentos de reforma de gestão pública desde os 

anos 1980 e foram agrupados em cinco grandes categorias. As características do IGD-M 

foram, então, analisadas à luz dessas categorias, conforme sintetizado na Tabela 2, da 

parte 5, a seguir.  

As limitações referentes ao tempo, custos e dificuldades operacionais não permitiram se 

chegar até fontes relevantes para realizar entrevistas e, com isso, estabelecer uma maior 

gama de informações, conforme seria desejável. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta seção se objetiva relacionar o IGD-M e um conjunto de categorias extraídos da 

literatura sobre o movimento de reforma da gestão pública denominado New Public 

Manegenment (NPM): descentralização (federalismo); intersetorialidade; 

condicionalidades (universalismo versus focalização); controle social e transparência 

pública. 

Essa relação consta na Tabela 2, a seguir, e os elementos referentes ao IGD-M estão 

explicitados no Anexo III, na parte 8. 

 
Tabela 2 – Matriz de características do Índice de Gestão Descentralizada-Municipal (IGD-M) 

 
TCQC + TAC + TAFE 

+ TAAS /  4 
Adesão ao Suas 

Comprovação de 
gastos 

Aprovação dos 
gastos (CMAS) 

Descentralização 
- CadÚnico 

- nº de famílias 
- Municípios 

- aderência ao 
sistema 

informatizado 

- Gestor municipal 
- geração de 

receitas 

- fiscalização 
- SuasWeb (MDS) 

Intersetorialidade 
- MS e MEC 

- escolas e SUS 

- não há 
comunicação 

entre sistemas 
- intermitente 

- fiscalização da 
União nos 
municípios 

Universalização Vs. 
Focalização 

- condicionalidades 
- controle de gastos 

- indeterminada 
- focalização 

- discricionariedade 
- focalização 

- discricionariedade 

Controle Social 
- atualização                                         

cadastral 
- entrada e saída 

- informações 
geradas no 

sistema 

- investimentos 
- assistência 

- desenvolvimento 

- investimentos 
- assistência 

Transparência 
Pública 

- e-government 
- sites oficiais 

- falta de 
cooperação/ 

intersetorialidade 

- deficiente 
publicização 

- deficiente 
publicização 

  Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação ao IGD-M (parte horizontal da matriz), nota-se que o primeiro fator, que 

versa sobre a média aritmética simples das quatro taxas analisadas (fórmula no Anexo III, 

parte 8), que são: Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros (TCQC); Taxa de 

Atualização Cadastral (TAC); Taxa de Acompanhamento da Frequência Escolar (TAFE) 

e Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde (TAAS), mensura todas as categorias 

analisadas da NPM. 

Em relação ao segundo fator, que é a adesão ao Sistema Único de Assistência Social 

(Suas) – sistema referente a um banco de dados informatizado, possuindo, portanto, 
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características do e-government –, esse reflete, conforme será analisado adiante, apenas 

as características da descentralização e do controle social. 

Já o fator III, que tem como objetivo informar a comprovação de gastos dos recursos do 

IGD-M, somente as categorias intersetorialidade e transparência pública não são 

observadas. 

Por fim, o quarto fator – que é a informação da aprovação total da comprovação de gastos 

dos recursos do IGD-M pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) – 

também não se observa a transparência pública, como nos dois últimos fatores. 

As características de referências da gestão pública (parte vertical da matriz), serão 

analisadas a seguir. 

5.1. Descentralização 

Como visto em Sen (2001), a condição de pobreza não é uma questão de bem-estar baixo, 

mas da incapacidade de buscar bem-estar precisamente pela falta de meios econômicos. 

Recursos são importantes para a liberdade, e a renda é crucial para se evitar a pobreza. E, 

segundo Medeiros (2004) – consubstanciando esta ideia de Sen –, o crescimento 

econômico continuado possui nítido efeito favorável na redução da pobreza absoluta, mas 

incerto e não previsível efeito sobre a distribuição de renda. 

Na visão dos autores discutidos temos que após o embate entre o Societal e o 

Gerencialismo, os movimentos de descentralização, conforme observado por Senna et al. 

(2007), provocaram um aumento da autonomia das instâncias subnacionais de governo, 

favoreceram a ampliação dos espaços de participação e a emergência de experiências 

inovadoras em relação aos programas sociais. Ao mesmo tempo, reconheceram que as 

desigualdades existentes no Brasil se refletem também em profundas diferenças nas 

condições financeiras, políticas e administrativas de estados e municípios, afetando sua 

capacidade de resposta às necessidades da população e aos novos papéis que lhes são 

atribuídos.  

No caso do PBF, o Governo Federal tem dado ênfase à gestão compartilhada envolvendo 

os três níveis governamentais, o que sugere maior intersetorialidade.  A utilização do 

CadÚnico evita disparidades de informações, enquanto a assinatura de termos de 

cooperação entre o MDS, estados e municípios para a implantação do programa e a 

possibilidade de complementação, por parte dos entes subnacionais, dos recursos 

financeiros transferidos às famílias beneficiárias são aspectos destacados pelos 
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formuladores do PBF como estratégias importantes de incentivo à adesão ao Programa e 

à cooperação intergovernamental (SENNA et al., 2007). 

Embora o Governo Federal tenha, até recentemente, privilegiado a indução do processo 

descentralizador, pode-se afirmar que a concepção presente no PBF representa certa 

preocupação em dar um passo adiante no enfrentamento da fragmentação da intervenção 

do Estado na área social (SENNA et al., 2007). 

5.2. Intersetorialidade 

 Conforme MDS (2012), alguns meios de fortalecer a intersetorialidade seriam: 

- Sensibilizar prefeito, secretários municipais e demais responsáveis pelas políticas 

públicas da educação, da saúde e da assistência social sobre o PBF, no sentido de efetivar 

o entendimento e o grau de responsabilidade na gestão do Programa; 

- Promover eventos descentralizados com a participação de técnicos das áreas de 

assistência social, educação e saúde; 

- Desenvolver estratégias e implementar práticas para introduzir e fortalecer a cultura da 

intersetorialidade e da transversalidade; 

- Desenvolver estratégias junto à Secretaria Municipal de Educação para atuar no 

acompanhamento da frequência escolar, de forma a sempre obter resultados superiores a 

0,75, pelo menos; 

- Desenvolver estratégias junto à Secretaria Municipal de Saúde para atuar no 

acompanhamento da agenda da saúde, de forma a sempre obter resultados superiores a 

0,60, pelo menos.  

- Desenvolver estratégias junto à Secretaria Municipal de Assistência Social (ou 

correlata) para atuar na busca ativa de famílias, visando alcançar 100% de cobertura 

qualificada de cadastros e atualização cadastral, sem nunca ficar abaixo de 80%; 

- Elaborar estratégias conjuntas entre as áreas de assistência social, educação e saúde, 

com o propósito de analisar os resultados do acompanhamento das condicionalidades e 

orientar ações em locais, geralmente de difícil acesso, onde estejam concentradas as 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social para que a elas sejam direcionadas 

ações integradas. 

Com efeito, a literatura que trata do processo recente de descentralização das políticas 

sociais no Brasil, destaca-se o estudo de Arretche (2000), assinalando que, em geral, os 
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municípios brasileiros ainda têm apresentado muitas fragilidades na oferta de serviços de 

educação e saúde, comprometendo o processo de implementação das condicionalidades 

do PBF. Um outro elemento destacado pela autora é que, embora o município assine um 

termo de adesão ao programa comprometendo-se a ofertar adequadamente os serviços 

básicos previstos nas condicionalidades, a legislação não prevê ações de 

responsabilização e punição para os municípios inadimplentes. 

Dessa forma, segundo Senna et al. (2007), é sobre as famílias que recai, quase que 

exclusivamente, a responsabilidade pelo cumprimento das condicionalidades. Ademais, 

é preciso considerar que a perspectiva de inclusão social ao Bolsa Família está também 

ancorada na oferta de programas complementares (tais como programas de geração de 

emprego e renda, cursos profissionalizantes, microcrédito, compra de produção agrícola, 

oficinas de ‘empreendedorismo’ e apoio a iniciativas de economia solidária, dentre 

outros) que, em tese, deve ser implementada de forma cooperativa entre os diferentes 

níveis de governo e com base na intersetorialidade das ações. 

5.3. Universalismo Vs. Focalização 

Seguindo a trajetória dos programas de transferência de renda no Brasil, segundo Senna 

et al. (2007), o PBF define o cumprimento de algumas condicionalidades relacionadas às 

áreas de saúde e educação. A expectativa, segundo justificativa explicitada na legislação 

e documentos oficiais do Programa, segundo essas autoras, é de que o cumprimento de 

condicionalidades tanto possibilite o acesso e a inserção da população pobre nos serviços 

sociais básicos como favoreça a interrupção do ciclo de reprodução da pobreza, 

configurando, assim, uma espécie de ‘porta de saída’ do programa. 

Segundo essas autoras, a legislação que define a gestão do acompanhamento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família é bastante minuciosa. Aqui, vale 

mencionar que as Portarias que tratam do assunto foram publicadas após denúncias14 da 

grande imprensa no que diz respeito à condução das ações de controle das contrapartidas 

e à focalização do programa (SENNA et al., 2007). 

Conforme Senna et. al. (2007), a principal polêmica em torno das condicionalidades do 

PBF aparece, por um lado, no reconhecimento de que as mesmas têm potencial de 

pressionar a demanda sobre os serviços de educação e saúde, o que, de certa forma, pode 

representar uma oportunidade ímpar para ampliar o acesso de um contingente importante 

da população aos circuitos de oferta de serviços sociais. Mas, por outro lado – Senna et. 

al., (2007), citando Lavinas (2004) – ao ser exigido o cumprimento de obrigatoriedades 
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como condição para o exercício de um direito social, os próprios princípios de cidadania 

podem estar ameaçados. 

Com a obrigação de manter condicionalidades, muitas famílias que pertencem ao perfil 

do benefício, sem condições de até mesmo chegar a um posto de saúde, ou ainda, enviar 

seus filhos à escola, devido, por exemplo, as dificuldades de acesso (como meios de 

transporte, por exemplo), apesar de precisarem do benefício, estariam limitadas, devido 

às exigências. 

Para os idealizadores do Bolsa Família, de acordo com Senna et al. (2007), a exigência 

de condicionalidades constituiria uma forma de ampliar o exercício do direito à saúde e à 

educação, ainda incompletos entre nós. Entretanto, é preciso reconhecer que o alcance de 

tal objetivo exige a implementação de mecanismos consistentes de acompanhamento 

social das famílias beneficiárias no sentido de reverter tal exigência em real oportunidade 

de inserção social. Não obstante, no PBF não está prevista a realização de 

acompanhamento social das famílias por equipes multiprofissionais, o que requereria 

ações para além do controle estrito das contrapartidas. É indiscutível que ações dessa 

natureza contribuiriam em muito para o sucesso do Programa, a exemplo de outros 

programas nas áreas de assistência social e saúde que apostam no fortalecimento das 

relações de vínculo entre profissional e população beneficiária. 

A fase inicial de implantação do PBF, conforme destacam Senna et al. (2007), é marcada 

por um vazio quanto à normalização das ações de controle social. Naquela ocasião, havia 

uma indicação geral de que o controle social deveria ser realizado no âmbito local, através 

de um conselho ou comitê instalado pelo Poder Público Municipal, mas não se definia 

qual seria esta instância nem tampouco o seu papel com relação ao programa. 

Conforme Senna et al. (2007), a definição legal das instâncias responsáveis pelo 

acompanhamento do PBF só ocorreu pouco mais de um ano após sua implantação (com 

a publicação do Decreto de regulamentação do PBF e da Portaria 660 em setembro e 

novembro de 2004) quando o PBF já atingia quase todos os municípios do país e cerca 

de 8 milhões de famílias. 

5.4. Controle Social 

De acordo com Senna et al. (2007), o Decreto que regulamenta o programa definia que o 

controle social em âmbito local deveria ser feito por um conselho formalmente 

constituído pelo município ou mesmo por uma instância já existente, desde que fosse 

respeitada a paridade entre governo e sociedade civil, incluindo a representação dos 
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beneficiários, e que tivesse dentre seus conselheiros, representantes das áreas de 

educação, saúde, assistência social, segurança alimentar e nutricional, da criança e do 

adolescente (SENNA et al., 2007). 

Este conselho, segundo Senna et al. (2007), deveria ter caráter deliberativo e intersetorial, 

tendo como principais atribuições o acompanhamento, avaliação e fiscalização da 

execução do Programa no âmbito municipal. Contudo, dada a urgência em implantar 

mecanismos de controle social do PBF, o MDS atribuiu, temporariamente, esse controle 

aos Comitês Gestores do Programa Fome Zero e aos Conselhos Municipais de Assistência 

Social, até que os conselhos previstos na legislação fossem constituídos. Outro aspecto 

que merece destaque nesse aparato legal é a busca de maior transparência ao processo e 

responsabilização dos diferentes atores envolvidos, através da exigência de indicação, 

pelo nível local, do gestor municipal do PBF e do conselho de política pública que 

formalmente responderá pelo acompanhamento do programa. Somente em maio de 2005 

é que se têm definições mais detalhadas sobre o controle social do PBF.  

A descentralização, intersetorialidade, condicionalidades (universalismo versus 

focalização), a transparência pública e o controle social, estão correlacionados, como 

sustentado por MDS (2012), que serviram para a criação do IGD-M, que dentre outras 

formas de controle pode fazer a relação dessas diversas características da Administração 

Pública com os fatores de mensuração, análise do desempenho, gastos e contrapartidas 

do IGD-M para uma lógica de melhoria na gestão do PBF. 

Ao definir os procedimentos de adesão ao Bolsa Família, a Portaria MDS/GM número 

246 de 2005 exige que o município tenha instância de controle social legalmente 

constituída como condição necessária para receber os incentivos financeiros previstos, 

inclusive os relativos à atualização do CadÚnico e ao IGD-M. Observa-se, a exemplo de 

outras políticas e programas sociais federais, que a estratégia do MDS incentiva a 

formação de instâncias locais de controle social, impondo constrangimentos aos 

municípios que não se adequarem a tais requisitos (MDS, 2012). 

De acordo com a Portaria MDS/GM nº 246, de 20 de maio de 2005, a Instância de 

Controle Social (ICS) do PBF pode ser criada ou designada, ou seja, pode-se criar uma 

instância exclusiva para o acompanhamento do PBF e do CadÚnico, bem como pode ser 

designado um conselho já existente para exercer essa atribuição15 (Ibid.). 

O controle social, para MDS (2012), em suma, é entendido como a participação do 

cidadão no acompanhamento da gestão, na fiscalização, no monitoramento e no controle 
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das ações da Administração Pública, remetendo a uma gestão social. Trata-se de 

importante mecanismo de fortalecimento da cidadania que contribui para aproximar a 

sociedade do Estado, abrindo a oportunidade de os cidadãos acompanharem as ações dos 

governos e cobrarem uma boa gestão pública. Para tanto, é necessário que eles sejam bem 

informados e capacitados. Cabe ao gestor municipal do PBF e do CadÚnico, além de 

divulgar aos cidadãos sobre a existência da Instituições de Controle Social (ICS), 

subsidiar o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e a ICS específica do PBF, 

quando existir, de informações a respeito das atividades desenvolvidas no município. 

5.5. Transparência Pública 

Segundo MDS (2012), a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o limite a ser 

inscrito como “Restos a Pagar” será o valor financeiro disponível para pagamento dentro 

do exercício.16 Os valores inscritos em “Restos a Pagar” são caracterizados como 

processados (documento fiscal recebido e atestado para pagamento não pago no 

exercício) e não processados (documento fiscal ainda não recebido, que será pago ou não, 

no próximo exercício). Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei 

específica e abertos por decreto executivo. A abertura dos créditos suplementares e 

especiais depende da existência de recursos disponíveis para pagar a despesa prevista e 

será precedida de exposição justificativa.17   

Visto que os conselhos municipais, conforme destaca MDS (2012), devem apreciar as 

contas prestadas pelos gestores, é interessante também que eles participem desde o 

planejamento das ações. Quanto maior o envolvimento dos conselheiros com o 

planejamento da destinação dos recursos do IGD-M nas ações do CadÚnico e do PBF, 

mais segurança institucional haverá para o gestor. Nesse sentido, vale lembrar ainda que 

serão os CMAS a aprovar a prestação de contas do IGD-M, mas estes deverão atuar em 

conjunto com a ICS responsável pelo controle social do PBF e do CadÚnico, se houver 

uma específica. O gestor municipal que identificar essa realidade no município deve estar 

atento para convocar ambos os conselhos para o planejamento da aplicação dos recursos 

e acompanhamento das atividades do PBF e do CadÚnico. 

 Como o tema é relativamente novo no Brasil,18 algumas questões ainda se encontram em 

aberto e devem fazer parte das preocupações dos profissionais que trabalham na 

implementação do CadÚnico e do PBF, que, conforme MDS (2012), são: 

1. Os mecanismos de controle social hoje existentes têm possibilitado a efetiva 

participação da sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública do PBF? 
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2. Como aprimorar o funcionamento desses mecanismos e potencializar os seus 

resultados? 

3. Que medidas devem ser tomadas pelos governos e pela sociedade neste processo? 

4. Que outros mecanismos podem ser desenvolvidos? 

5. O que falta para os conselhos poderem exercer, de fato, o controle social? Autonomia? 

Infraestrutura? Capacitação? Mobilização Social? 

6. Como fortalecer o vínculo entre conselho e sociedade? Como engajar cidadãos para 

participarem deste mecanismo de controle social? 

7. Como os municípios podem contribuir nesse processo? 

Quanto ao êxito do controle da sociedade perante ao Estado, é decerto dependente de 

informações desse último para os primeiros. Não obstante, a necessidade muitas das vezes 

de conhecimentos técnicos e específicos para determinadas informações, como análise de 

dados e capacidade de mobilização, indubitavelmente são parâmetros limitadores de 

grande parte da população perante às instituições políticas. 

No entanto, conforme MDS (2012), os temas do acesso aos documentos e informações 

do PBF e do CadÚnico e da capacitação técnica sobre assuntos pertinentes às 

condicionalidades, gestão de benefícios, fiscalização, entre outros, ganham destaque 

especial, pois são apontados como limites ao bom desempenho da função de controle dos 

conselhos. 

É aí que os gestores municipais, como destaca MDS (2012), no que se refere ao CadÚnico 

e ao PBF, exercem um papel fundamental. São eles que, com os recursos do IGD-M e 

com o auxílio de instituições de controle governamental (controladorias, tribunais de 

contas, Ministério Público, ouvidorias, corregedorias e etc.) e do próprio MDS, podem 

promover cursos técnicos para formação de conselheiros. Essa função inclui: comunicar 

os conselheiros e incentivar a participação deles em cursos de controle social a distância; 

permitir que os mesmos tenham acesso a computador e internet; realizar eventos de 

sensibilização e mobilização da sociedade civil; e prestar esclarecimentos à população 

sobre os temas do PBF e do CadÚnico. 
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Para MDS (2012), a transparência e o acesso à informação são essenciais para a 

consolidação do regime democrático e para a boa gestão pública, bem como possibilitam 

a participação popular e o controle social. Com o acesso aos dados públicos e de fácil 

entendimento, os cidadãos podem acompanhar a implementação do PBF e do CadÚnico 

e acompanhar a aplicação dos recursos transferidos pelo IGD-M. 

Cabe aos gestores municipais do PBF e do CadÚnico, portanto, facilitar aos cidadãos o 

acesso às informações de interesse público, divulgando de forma proativa e espontânea 

essas informações, sempre que possível, em uma linguagem clara e de fácil entendimento. 

Os tipos de funções a serem desempenhadas pelos CMAS e demais ICS responsáveis pelo 

Controle Social do PBF e do CadÚnico nos municípios, são os a seguir, conforme assinala 

MDS (2012): 

- Função Fiscalizadora: diz respeito ao acompanhamento e ao controle dos atos praticados 

pelos prefeitos, secretários municipais e suas equipes (inclui todas as atividades realizadas 

pela gestão municipal do PBF e do CadÚnico); 

 - Função Mobilizadora: refere-se ao estímulo à participação popular na gestão pública e 

às contribuições para a formulação e disseminação de estratégias de informação para a 

sociedade sobre as políticas públicas; 

- Função Deliberativa: refere-se à prerrogativa dos conselhos e das ICS responsáveis pelo 

controle social do PBF e do CadÚnico de decidir, sempre que acionado pelo gestor 

municipal do PBF e do CadÚnico, sobre o planejamento de ações e estratégias a serem 

implementadas, bem como a obrigatoriedade de apreciação dos gastos apresentados pelo 

gestor do FMAS e lançamento de seu parecer no sistema informatizado do MDS 

(SuasWeb); e 

- Função Consultiva: relaciona-se à emissão de opiniões e sugestões sobre consultas que 

lhes são enviadas pela gestão do PBF e do CadÚnico no município. 

Para se chegar a uma gestão de controle social pela população diante do Estado, deve-se 

ter maior agilidade dos gestores diante da obrigatoriedade de fazer a publicidade – dentro 

da legalidade –, das informações pertinentes aos beneficiários do PBF, pois somente 

assim e com o apoio da legislação, a população poderá exercer sua cidadania como agente 

fiscalizador do erário. Portanto, deve-se estimular o e-government, já que esse é o 

principal meio de acesso a informações relativas à transparência pública. 
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Outra observação importante, para tentar se aproximar entre a ambivalência de gestão 

social abarcada com características gerenciais necessárias para o perfeito deslinde de uma 

gestão pública eficiente, seria a execução, como relacionado neste trabalho, de uma ampla 

rede social colaborativa dos mais diversos agentes participantes do processo democrático 

constituído, contando com as sanções da legislação cabíveis para se evitar (e expurgar) a 

corrupção nesse modelo de gestão. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente à complexidade relativa à gestão do Programa Bolsa Família (PBF), a criação do 

Índice de Gestão Descentralizada-Municipal (IGD-M) foi uma tentativa de se obter uma 

governança adequada à participação cooperativa entre a União e os milhares e mais 

diversos municípios do país. Esse índice, como visto, é um instrumento que tem por 

objetivo controlar e fiscalizar a gestão do PBF. 

A principal conclusão desse trabalho é que o IGD-M, enquanto instrumento de gestão do 

PBF, se por um lado bebe na fonte da Gestão Social (PAULA, 2004) reflete os conceitos 

preconizados pelos movimentos de reforma de gestão pública na linha do New Public 

Management (NPM), sobretudo no que se refere à busca da eficiência ou grau de abertura 

das instituições do Estado à participação social, e é a adaptação do gerencialismo no setor 

público. 

O cumprimento efetivo de todas as ações propostas derivadas da unificação dos 

programas de transferência de renda que culminou no PBF, em 2003, dependia da 

disponibilidade de recursos financeiros a serem disponibilizados aos municípios para a 

execução das referidas ações com o mínimo de qualidade.  

Para isso, era nítida a necessidade de atualizar as informações cadastrais da base de dados 

do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 

Considerando os custos, implementa-se o processo de atualização cadastral qualificada 

que passa a contar com apoio financeiro relevante do Governo Federal para atividades de 

execução do CadÚnico e do PBF nos municípios.  

A realização com sucesso do processo de atualização cadastral, demonstrou que a baixa 

disponibilidade de recursos a serem investidos na gestão do PBF, no âmbito do município, 

concorreria como um fator limitante à gestão do programa.  

Assim, com base nos resultados apurados por intermédio do IGD-M, os municípios que 

apresentam bom desempenho recebem recursos financeiros para investir em atividades 

voltadas para a gestão compartilhada do PBF nos termos de sua legislação. 

Em relação à descentralização, um dos conceitos críticos dos movimentos de reforma de 

gestão pública, pode-se observar que a ampliação do poder aos entes municipais 

desenvolveu uma nova forma de gestão, com maior autonomia para atender 

especificidades dos municípios. 
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A União, pelo processo de descentralização, passa poderes para os municípios com o 

intuito de os mesmos serem os seus “braços” para tratarem diretamente de políticas 

públicas (por exemplo) em um determinado território. 

Pode-se observar que a utilização do IGD-M promove entre os diversos atores envolvidos 

na gestão do PBF, maior capilaridade e cooperação intersetorial para se chegar à 

população que vive na pobreza e extrema pobreza. Isso reflete uma melhor gestão dos 

benefícios nos municípios. 

Portanto, conclui-se que a descentralização e a intersetorialidade são dependentes uma da 

outra, devido à necessidade de interação entre os diversos setores envolvidos na gestão 

de políticas públicas do Governo. 

Conclui-se também que por meio da focalização (condicionalidades), o IGD-M contribui 

para que as ações do PBF atinjam as populações desprovidas da total capacidade de 

sobrevivência. Não obstante, deve-se observar as condições de cada beneficiário com o 

intuito de não se impor regras impeditivas para famílias que estão limitadas de cumprirem 

as mesmas.  

Parece que as duas maiores fragilidades quanto à utilização do IGD-M estão concentradas 

no controle social e na transparência pública. Para isso, cabe ressaltar que a única fonte 

de informação para os cidadãos e beneficiários do PBF seja o e-government (governo 

eletrônico) e ainda assim, em sua maior parte, de forma insuficiente. Não existe, 

complementarmente, outros mecanismos efetivos de publicização das ações do programa. 

Na análise dos itens da gestão pública referenciados neste trabalho, pôde-se estabelecer 

os pontos de convergência para uma melhor gestão de políticas públicas, assim como 

observar quais os fatores que precisam ser estimulados para que o modelo se torne mais 

eficiente. 

Como sugestão, outros aspectos relativos ao modelo de gestão do PBF requerem estudos 

adicionais. Dentre eles cabe ressaltar: i) interdependências entre setores/organizações, 

tanto no âmbito federal quanto municipal e ii) qual deveria ser o papel dos estados na 

gestão do PBF? 
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8. ANEXOS 

 

I. Os quatro tipos de benefícios do PBF 

 

O público alvo do programa são as famílias com renda per capita mensal de até R$77,00 

com ou sem filhos, que são consideradas como em situação de extrema pobreza. E 

também as famílias com renda per capita mensal entre R$77,00 e R$154,00, desde que 

tenham crianças ou adolescentes com idade entre 0 e 17 anos ou gestantes em sua 

composição, estas famílias são consideradas em situação de pobreza. 

Existem quatro tipos de benefícios: o básico, o variável, o variável jovem e o de superação 

da extrema pobreza. O benefício básico, no valor de R$77,00 por família, é destinado às 

famílias com renda de até R$77,00, independente da composição e do número do grupo 

familiar. O benefício variável pode ser recebido em três situações. 

No caso de terem crianças de até 15 anos na família, gestantes ou nutrizes, o valor do 

benefício variável é de R$35,00. Já o Benefício Variável vinculado ao Jovem, no valor 

de R$ 42,00 por jovem, é destinado a famílias que tenham em sua composição 

adolescentes entre 16 e 17 anos. O benefício de superação de extrema pobreza é pago às 

famílias do Programa Bolsa Família que continuem em situação de extrema pobreza 

(renda mensal por pessoa de até R$77,00), mesmo após o recebimento dos outros 

benefícios. Ele é calculado para garantir que as famílias ultrapassem o limite de renda da 

extrema pobreza. 

O Programa Bolsa Família permite às famílias em situação de extrema pobreza acumular 

o benefício básico, o variável, até o máximo de três benefícios por família e o variável 

para jovem, até o máximo de dois benefícios por família. Já para as famílias em situação 

de pobreza, é permitido acumular o benefício variável, até o máximo de três benefícios 

por família e o variável para jovem, até o limite de dois benefícios por família. 

Os dados sobre as famílias beneficiárias podem ser obtidos no portal da transparência20. 

Nesse portal estão disponíveis, por ano, as informações de região, uf e municípios da 

família beneficiária, bem como o NIS e o nome do responsável pela família e o valor 

recebido no ano. 
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II. Gestão e focalização dos gastos do IGD-M 

 

• Gestão de condicionalidades, realizada de forma intersetorial, compreendendo as 

atividades necessárias para o registro, sistematização e análise das informações 

relacionadas à frequência escolar e à agenda de saúde; 

• Gestão de benefícios; 

• Acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial daquelas em situação de maior 

vulnerabilidade social (beneficiárias do PBF e do Programa Cartão Alimentação – PCA) 

realizada de forma articulada entre as áreas de assistência social, saúde e educação; 

• Identificação e cadastramento de novas famílias, atualização e revisão dos dados do 

CadÚnico referentes aos cidadãos residentes no território do ente federado; 

• Implementação de ações complementares com atuação no apoio ao desenvolvimento 

das famílias beneficiárias, e na qualificação para o acesso a serviços desenvolvidos de 

acordo com sua demanda e seu perfil, especialmente nas áreas de: 

- Alfabetização e educação de jovens e adultos; 

- Educação integral; 

- Capacitação profissional; 

- Geração de trabalho e renda; 

- Educação financeira; 

- Acesso ao microcrédito produtivo orientado; 

- Ações na área de alimentação e nutrição. 

• Atividades relacionadas ao acompanhamento e à fiscalização do PBF, requisitadas pelo 

MDS; 

• Gestão articulada e integrada com os benefícios e serviços sócio assistenciais previstos 

na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS);21 

• Apoio técnico e operacional às Instâncias de Controle Social (ICS). 
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- Identificação e cadastramento de novas famílias, atualização e revisão dos dados 

dos cidadãos residentes no município no Cadastro Único 

• Esta atribuição requer compreensão plena da importância de manter a base cadastral 

qualificada e atualizada e que a gestão local possua estrutura adequada para o desempenho 

dessas atividades; 

• Requer também capacitação contínua da equipe de gestão sobre o atual sistema de 

operacionalização do CadÚnico; 

• Enseja o desenvolvimento de ações para cadastramento de populações indígenas e 

tradicionais. 

- Gestão de benefícios 

• Essa atribuição requer domínio sobre o Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec) e alta 

capacidade de articulação com a agência de vinculação da CAIXA no município e 

contanto com a Gerência Regional de Programas Sociais da CAIXA; 

• É importante que o gestor tenha conhecimento do número de cartões em estoque na 

CAIXA e da efetividade de pagamento do seu município; 

• Um beneficiário impedido de receber o benefício principalmente por falta de informação 

compromete todo o esforço de cadastramento/atualização cadastral. Cabe ao gestor, junto 

aos representantes locais da CAIXA, pensar em estratégias a fim de sanar estas 

dificuldades. 

- Implementação de ações complementares ao PBF 

• Apoio ao desenvolvimento sustentável das famílias beneficiárias, de acordo com sua 

demanda e seu perfil, especialmente nas áreas de: 

• Alfabetização e educação de jovens e adultos; 

• Capacitação profissional; 

• Geração de trabalho e renda; 

• Educação financeira; 

• Acesso ao microcrédito produtivo orientado; 

• Desenvolvimento comunitário e territorial; 
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III. Forma de mensuração do IGD-M 

 

1. Fator de Operação: corresponde à média aritmética simples22 das seguintes variáveis: 

• TCQC – Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros, calculada pela divisão do número 

de cadastros válidos de famílias com perfil CadÚnico, no município, pela quantidade de 

famílias estimadas como público-alvo do CadÚnico no município; 

• TAC – Taxa de Atualização Cadastral, calculada pela divisão do número de cadastros 

válidos de famílias com perfil CadÚnico, no município, atualizados nos últimos dois 

anos, pelo número de cadastros válidos com perfil CadÚnico 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; e 

• 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. 

2. Fator de adesão ao Sistema Único de Assistência Social (Suas), que expressa se o 

município aderiu ao Suas, de acordo com a Norma Operacional Básica (NOB/Suas); 

3. Fator de informação da apresentação da comprovação de gastos dos recursos do IGD-

M, que indica se o gestor do FMAS lançou no sistema informatizado do MDS (SuasWeb) 

a comprovação de gastos ao CMAS; e 

4. Fator de informação da aprovação total da comprovação de gastos dos recursos do 

IGD-M pelo CMAS, que indica se o referido Conselho registrou no SuasWeb a aprovação 

integral das contas apresentadas pelo gestor do FMAS. 

 

Fórmula de cálculo do IGD-M: 

IGD-M = Fator I x Fator II x Fator III x Fator IV 

Valores atribuídos aos fatores da fórmula de cálculo: 

 



 

46 
 

O fator I, como já exposto, é o cálculo das taxas de cadastro e de 

condicionalidades: 

TCQC + TAC + TAFE + TAAS 

    4 

 

Já aos fatores II, III e IV são atribuídos os seguintes valores: 

 

- VALOR 0 (zero) quando: 

a) O município não tiver aderido ao Suas (Fator II); 

b) O município não tiver informado no SuasWeb, até 30 de abril do ano seguinte ao 

término do exercício23, a apresentação da comprovação de gastos dos recursos do IGD-

M ao respectivo CMAS (Fator III); e 

c) O CMAS não tiver informado no SuasWeb, até 31 de maio do ano seguinte ao término 

do exercício24, a aprovação total da comprovação de gastos dos recursos transferidos 

(Fator IV). 

Uma observação importante é que o fator especificado no item “b” será igual a zero até 

que haja a apresentação da comprovação de gastos, lançada no SuasWeb. O fator 

especificado no item “c” será igual a zero até a solução das pendências ou a devolução 

dos valores não aprovados para o FMAS, e o repasse é restabelecido após o registro da 

manifestação do CMAS pela aprovação total (a aprovação parcial também é igual a zero). 

Não há repasse dos recursos referentes ao período em que o município deixou de receber. 

 

- VALOR 1 (um) quando: 

a) O município tiver aderido ao Suas (fator II); 

b) O município tiver informado, no SuasWeb, a apresentação da comprovação de gastos 

dos recursos do IGD-M ao respectivo CMAS (Fator III); e 

c) O CMAS tiver informado, no SuasWeb, a aprovação total da comprovação de gastos 

dos recursos transferidos (Fator IV). 
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- Cálculo dos recursos a serem transferidos a cada Município 

Conforme o art. 4º da Portaria25 GM/MDS nº 754, de 20 de outubro de 2010, o recurso 

financeiro a ser transferido pelo MDS aos municípios é calculado da seguinte forma: 

Recurso a ser transferido = IGD-M x R$ 3,25 por cadastro válido 

atualizado + incentivos 

 

Quadro Sinóptico 

Valores correspondentes aos fatores do IGD-M 

Fator Condição Valor 

I 

As taxas TCQC, TAC, TAFE, TAAS superiores a 0,20 e resultado 
do fator I (IGD-M) superior a 0,55 

O 
próprio 
IGD-M 

As taxas TCQC, TAC, TAFE, TAAS superiores a 0,20 e resultado 
do fator I (IGD-M) inferior a 0,55 

II 
Aderiu ao Suas 1 

Não aderiu ao Suas 0 

III 
Informou no SuasWeb a comprovação dos gastos do IGD-M 1 

Não informou no SuasWeb a comprovação dos gastos do 
IGD-M 

0 

IV 
CMAS informou no SuasWeb a aprovação total dos gastos do 
IGD-M 

1 

CMAS não informou no SuasWeb ou aprovou parcialmente 0 

 

O Cadastro válido atualizado deve atender 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 (MDS, 2012). 

1º PASSO: Multiplicamos o valor do IGD-M apurado no mês por R$ 3,25 (três reais e 

vinte e cinco centavos) para cada cadastro válido de família inscrita na Base Nacional do 

CadÚnico no mês anterior ao do mês de referência do cálculo26 com renda mensal per 

capita de até meio salário mínimo no município, atualizado nos últimos dois anos, até o 

limite da estimativa do número de famílias identificadas como público-alvo do CadÚnico 

no município; 

2º PASSO: Somamos ao resultado do valor apurado no 1º passo, os seguintes incentivos 

financeiros: 3% (três por cento), proporcionais ao acompanhamento das famílias 



 

48 
 

beneficiárias em situação de descumprimento de condicionalidades, que estejam em 

processo de acompanhamento familiar; 

- 3% (três por cento), quando o município atender, nos prazos estipulados, a demandas da 

SENARC referentes à apuração de eventuais irregularidades na execução local do PBF; 

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; e 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. 
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9. NOTAS 

 
1. Cabe aqui notar a relevância da Caixa Econômica Federal, empresa Pública com mais de um século e 

meio, um dos principais agentes executores diretos das políticas públicas de governo e de Estado, dentre 

elas o Programa Minha Casa Minha Vida, Programa Minha Casa Melhor (“móveis card”), Programa de 

Integração Social, Abono Salarial, Bolsas Estaduais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

Seguro Desemprego, dentre outras; 

 

2. Economista indiano laureado com o prêmio nobel de economia de 1998, devido a seus estudos sobre 

escolha social, welfare state e de distribuição de renda através do microcrédito; 

 

3. Disponível em <http://www.sae.gov.br/site/?p=18407>. Acesso em: 27 jan. 2014; 

 

4. O Ipea utilizou um índice de GINI estilizado para 12 grupos familiares investigados pelo estudo. Foi 

feito o detalhamento dos gastos e rendas das famílias, agrupadas em 12 tipos, correspondentes à 

combinação do atributo de localização (rural e urbano) e o nível de escolaridade do chefe; 

 

5. Conforme art. 11-B, incisos I e II, do Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004 (com atualizações 

dadas pelo Decreto nº 7.332, de 19 de outubro de 2010); 

 

6. Art. 8º, parágrafo 2º, incisos I, II e III da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; 

 

7. Atualizada pela Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2010; 

 

8. Compreende IGD-M (municípios e DF) e IGD-E (estados); 

 

9. Atualizado pelo Decreto nº 7.332, de 19 de outubro de 2010; 

 

10. Revogou a Portaria GM/MDS nº 148, de 27 de abril de 2006, a que deu origem ao IGD-M, bem como 

todas as demais portarias que a alteram. Foi atualizada pela Portaria GM/MDS nº 319, de 29 de novembro 

de 2011; 

 

11. Como visto anteriormente, é uma exigência para recebimento dos recursos do IGD-M. Vale lembrar 

que o nome do gestor pode coincidir ou não com o Secretário responsável pela pasta em que o PBF e o 

CadÚnico estejam vinculados. O importante é que esta pessoa seja referência no município sobre os temas 

do PBF e que planeje, coordene, articule-se com demais áreas, acompanhe as diretrizes do MDS, esteja em 

contato com a Coordenação Estadual do PBF e do CadÚnico, buscando sempre o aprimoramento da Gestão. 

A experiência tem mostrado que tais objetivos são atingidos com mais facilidade quando o gestor tem 

dedicação exclusiva; 

 

12. Atualizado pelo Decreto nº 7.332, de 19 de outubro de 2010; 

 

13. Revogou a Portaria GM/MDS nº 148, de 27 de abril de 2006, a que deu origem ao IGD-M, bem como 

todas as demais portarias que a alteram. Foi atualizada pela Portaria GM/MDS nº 319, de 29 de novembro 

de 2011; 

 

14. Durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2005, várias reportagens veiculadas nos diversos 

meios de comunicação denunciavam fraudes no processo de cadastramento, seleção, entrega de cartões e 

acompanhamento das condicionalidades estabelecidas pelo PBF. Tais denúncias tiveram repercussões 

importantes na sociedade civil e no Governo Federal; 

 

15. Neste contexto, recomenda-se a criação de uma Comissão de Acompanhamento de Benefícios e 

Transferência de Renda, a exemplo da criada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 

conforme a Resolução CNAS nº 15, de 24 de maio de 2011; 

 

16. Lei complementar nº 101/2000, art. 42; 

 

17. Lei nº 4.320/64, art. 43; 

 

18. Implementado pela Constituição da República Federativa do Brasil (1988); 

 

http://www.sae.gov.br/site/?p=18407
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19. Artigo também apresentado (com certificação) na Faculdade Machado Sobrinho, em Juiz de Fora/MG 

(2013); 

 

20. <http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTematicas.asp>, consultado no dia 02 de fevereiro de 

2014; 

 

21. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (atualizada pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011); 

 

22. A média aritmética simples é obtida dividindo-se a soma das taxas pelo número delas (4). É necessário 

que esse resultado seja maior que 0,55 (cinquenta e cinco centésimos) para o recebimento dos recursos; 

 

23. Conforme art. 6º, parágrafo 2º da Portaria GM/MDS nº 625, de 10 de agosto de 2010 (atualizado pela 

Portaria GM/MDS nº 118, de 8 de abril de 2011); 

 

24. Conforme art. 6º, parágrafo 2º da Portaria GM/MDS nº 625, de 10 de agosto de 2010 (atualizado pela 

Portaria GM/MDS nº 118, de 8 de abril de 2011) – Excepcionalmente, em relação aos processos de 

prestação de contas do exercício de 2011, este prazo foi prorrogado para 31 de julho de 2012 (Portaria nº 

GM/MDS nº 81, de 15 de maio de 2012); 

 

25. Atualizada pela Portaria GM/MDS nº 319, de 29 de novembro de 2011; 

 

26. São consideradas as famílias com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, com 

cadastros atualizados nos últimos dois anos, até o limite da estimativa do número de famílias identificadas 

como público-alvo do CadÚnico no município. 

 

 

 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTematicas.asp

