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RESUMO 

 

 

O Brasil é considerado um país com brechas modestas de proteção social, caracterizado por um 

welfare state truncado. O debate sobre ações de proteção social evoluiu desde a década de 1990, 

tomando espaço considerável na agenda de organismos internacionais de desenvolvimento. 

Neste estudo, investigaram-se as perspectivas de atuação mais efetiva do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento na área de proteção social no Brasil, à luz da visão dos especialistas das 

políticas sociais e da pertinência da diretriz institucional do banco para redução da pobreza e 

da desigualdade. A análise de conteúdo e o método Delphi compuseram a metodologia utilizada 

para a viabilizar a pesquisa. Constatou-se que a perspectiva de uma atuação social mais efetiva 

do banco passa pela recuperação da economia brasileira, pelo equilíbrio fiscal dos entes 

federados, pela capacidade do banco de se articular com os demais atores das políticas públicas, 

pela adequação das ações sociais à heterogeneidade brasileira e pelo fomento às políticas 

inclusivas, de diversidade, inovação e sustentabilidade. 

 

Palavras-chaves: proteção social; welfare state; Banco Interamericano de Desenvolvimento; 

pobreza; políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Brazil is considered a country with modest gaps of social protection and is characterized by a 

truncated welfare state. The debate on social protection actions has evolved since the 1990s, 

taking considerable place on the agenda of international development agencies. In this study 

the prospects for more effective action by the Inter-American Development Bank in the area of 

social protection in Brazil were investigated, in the light of social policy experts and the 

relevance of the Bank's institutional guideline for reducing poverty and inequality. Content 

analysis and the Delphi method constituted the methodology used to enable the research. It was 

found that the perspective of a more effective social performance of the bank involves the 

recovery of the Brazilian economy, the fiscal balance of the federated entities, the ability of the 

bank to articulate with other public policy actors, by adapting social actions to brazilian 

heterogeneity and by fostering inclusive policies, with diversity, innovation and sustainability. 

 

Keywords: social protection; welfare state; Inter-American Development Bank; poverty; 

public policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Proteção social é considerada como um mecanismo fundamental para a garantia dos direitos 

econômicos e sociais do indivíduo (CECCHINI et al, 2014). Para a Organização das Nações 

Unidas (ONU), a proteção social se posiciona como um importante instrumento acelerador do 

progresso, redutora da desigualdade e da exclusão social, com medidas sustentáveis em longo 

prazo e de crescimento inclusivo (DESA, 2019). Para Barrientos (2008), as ações de proteção 

social podem se estabelecer a partir de intervenções públicas, privadas, voluntárias ou de redes 

informais que tenham como objetivo prover suporte para comunidades e indivíduos a fim de 

torná-los resilientes em seus esforços de prevenir, gerenciar e superar uma série de riscos e 

vulnerabilidades. 

 

A temática da proteção social está ligada a alguns elementos básicos, como pobreza, 

marginalidade, vulnerabilidade, riscos econômicos, riscos sociais e direitos. Barrientos e Hulme 

(2008) afirmam que há lacunas de bem-estar provenientes da ausência de proteção social em 

países em desenvolvimento. Dessa maneira, é necessário que os instrumentos de proteção social 

disponíveis sejam adequados às ameaças a que se deseja combater, a fim de obter ganhos 

consideráveis que corroborem com o estabelecimento de instituições estáveis de proteção 

social. Normalmente, essas instituições devem responder às ameaças aos meios de subsistência 

associadas à vulnerabilidade de “ser pobre” ou de “se tornar pobre”, assim como às injustiças 

sociais advindas de desigualdades estruturais e abusos de poder. 

 

De acordo com Cecchini et al (2014), em países de renda média, como o Brasil, verifica-se a 

existência de políticas públicas consolidadas de assistência social e seguridade social, 

caracterizando uma estrutura de proteção social predominantemente voltada para as prestações 

de serviços básicos e com diversos desafios a serem enfrentados. Esses autores informam, em 

relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) de 2014, que o 

Brasil é considerado um país com brechas modestas no Sistema de Proteção Social. Identificam 

que essa característica confere maior potencial para o desenvolvimento de um welfare state 

moderno, reformado. Entretanto, o envelhecimento da população, a baixa nas taxas de 

natalidade, a economia informal e o alto desemprego limitam as ações de redução da 

desigualdade. Os principais gargalos são a prevalência de sistemas de proteção contributivos 
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que beneficiam apenas aqueles capazes de contribuir formalmente, a limitação dos governos 

em ofertar serviços de cobertura universais e a incapacidade das populações vulneráveis de 

articular melhor suas demandas. 

 

No caso brasileiro, a fundação do Sistema de Proteção Social remonta ao Governo de Getúlio 

Vargas, 1930 – 1945, e surge com características de ampliação limitada de direitos sociais, com 

intervenções de seguridade social que estavam associadas principalmente aos trabalhadores 

urbanos. Posteriormente, durante o Regime Militar, 1964 – 1988, a proteção social passou por 

um período de expansão e diversificação. A Constituição de 1988 promoveu um 

compartilhamento de responsabilidades na provisão de serviços sociais básicos entre governo 

federal e entidades subnacionais. Nas décadas recentes, o Sistema de Proteção Social brasileiro 

sofreu uma reforma profunda, focando em ações de redução da pobreza e fortalecendo 

intervenções de assistência social e seguridade social (ALMEIDA, 2007). 

 

Para Barrientos e Hulme (2008), os organismos multilaterais tradicionalmente ocupam um 

papel de liderança e suporte no desenvolvimento dos instrumentos de proteção social, 

assumindo a responsabilidade por estender a amplitude das ações e das instituições de proteção 

social em países em desenvolvimento. Barrientos (2008) considera que a ampliação do debate 

sobre o escopo da proteção social na década de 1990 envolveu um número considerável de 

organismos internacionais e organizações regionais no financiamento de programas de 

desenvolvimento. Para ele, esse financiamento se deu na forma de suporte para ajustes 

estruturais de reformas políticas, apoio orçamentário para ações governamentais destinadas a 

um setor específico ou financiamento destinado a projetos específicos gerenciados por agências 

governamentais ou outras instituições não governamentais.  

 

Os bancos multilaterais são organismos internacionais de financiamento ao desenvolvimento 

que atuam sob rigorosos critérios econômicos e políticos com o objetivo de gerar estabilidade 

e previsibilidade nas economias dos países mutuários. Em geral, os financiamentos 

(empréstimos, doações, investimentos ou cooperações técnicas) têm característica de baixo 

retorno financeiro, mas de alto retorno em desenvolvimento econômico e social, com o objetivo 

de gerar crescimento e tornar o país mutuário mais competitivo no mercado internacional. 

Assim, a importância desse tipo de financiamento está principalmente na sua característica 
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experimental e inovadora, que potencializa a replicabilidade de experiências de sucesso e 

influencia o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de políticas públicas (COSTA et al, 2014). 

 

A relação do Brasil com os bancos multilaterais de desenvolvimento tomou volume 

considerável a partir da década de 1990. O Brasil, atualmente, é o principal destino de 

financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), banco de 

desenvolvimento multilateral regional, criado em 1959 para atender às demandas de 

desenvolvimento dos países da América Latina e Caribe (LAC), do qual o Brasil é sócio 

fundador e detentor de importante capital acionário (COSTA et al, 2014). 

 

O BID atua a partir da orientação de uma estratégia institucional e de estratégias derivadas 

específicas para cada país membro. Os objetivos estratégicos que direcionam sua atuação são a 

promoção do crescimento sustentável e a redução da pobreza e da desigualdade. Em 2010, o 

BID elegeu a exclusão social e desigualdade, a baixa produtividade e inovação e a integração 

econômica limitada como desafios prioritários a serem superados na América Latina e Caribe. 

No que diz respeito à Estratégia País para o Brasil, no período de 2010 a 2018, os objetivos de 

característica social que se destacaram foram: inclusão social, expansão e melhoria da rede de 

atendimento à saúde e promoção da cobertura na área da educação. Recentemente, foi divulgada 

a nova Estratégia País para o Brasil, para o período de 2019 a 2022, e nela se destaca o foco na 

retomada do crescimento econômico e na sustentabilidade fiscal (IDB – ABOUT US, 2019). 

 

A pesquisa cujos resultados aqui se apresentam parte da ideia de que o Brasil desenvolveu um 

welfare state “truncado”; consequentemente, o Sistema de Proteção Social formalmente 

constituído é caracterizado pelas proteções básicas de assistência social e seguridade social. 

Entretanto, esse mesmo sistema enfrenta desafios importantes para superar os gargalos gerados 

por sua natureza contributiva, no que diz respeito à seguridade, e monetária, no que tange à área 

assistencial. Ou seja, ambas as intervenções levam a problemas atuariais e não promovem de 

forma ampla os aspectos da proteção social baseada em direitos e cidadania. 

 

A escolha do tema “proteção social” justifica-se porque aponta para questões atuais e relevantes 

como crise da previdência contributiva, desafios da assistência social em um país heterogêneo, 

dificuldades de acesso à formação profissional de qualidade e debates intensos sobre equidade 

de direitos e empoderamento. A pesquisa desenvolvida contribui também para a difusão de uma 
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estrutura conceitual de proteção social, nos termos desenvolvidos por Stephen Devereux e 

Rachel Sabates-Wheeler, que alia elementos teóricos socioeconômicos preocupados com a 

quebra da transmissão intergeracional da pobreza a mecanismos de intervenção que podem ser 

adotados como medidas de políticas públicas. 

 

O BID aparece como agente relevante para a pesquisa devido a sua capacidade de gerar 

conhecimento e influenciar a agenda de políticas públicas por meio do financiamento de 

projetos que podem desenvolver instrumentos e respostas adequadas aos desafios da pobreza e 

da vulnerabilidade. Também contribuiu o fato de o BID, em sua mais recente revisão de 

estratégia institucional (2016 a 2019), priorizar a inclusão social e a equidade como áreas de 

intervenção. Além disso, a inclusão de desafios transversais na estratégia institucional e na 

Estratégia País maximizou o potencial do banco para atuar como um importante fomentador de 

ações de proteção social. 

 

Nesse contexto, o estudo foi realizado com objetivo de entender as características recentes do 

financiamento do BID à proteção social com vistas a potencializar as perspectivas de atuação 

no novo ciclo iniciado em 2019. Esse objetivo permitiu verificar a evolução das operações no 

período de 2010 a 2018, a efetividade dos projetos em relação à estratégia institucional e à 

Estratégia País do banco, a aderência das ações à demanda pública por financiamento e a 

identificação de novas oportunidades de atuação. Na busca por esse objetivo, a pesquisa 

estabeleceu a seguinte questão norteadora: quais as perspectivas de atuação mais efetivas do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento na área de proteção social no Brasil à luz da visão 

dos especialistas das políticas sociais e da pertinência da diretriz institucional do banco de 

redução da pobreza e da desigualdade?  

 

A resposta a esse questionamento permitiu aprofundar o conhecimento sobre o papel dos 

organismos internacionais de desenvolvimento na área da proteção social e indicar perspectivas 

de expansão na atuação do BID em termos de volume e efetividade. O ponto de partida foi a 

construção de um banco de dados estruturado a partir da investigação dos projetos aprovados 

pela Diretoria Executiva e acompanhados principalmente pelo Setor Social no período de 2010 

a 2018. Em um segundo momento, tomando como evidência o cenário apresentado pelo banco 

de dados, uma banca de especialistas, formada por profissionais com atuação na área da 

proteção social e em bancos de desenvolvimento, respondeu a questionários que foram 
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aplicados utilizando o método Delphi, com o objetivo de construir um consenso em torno dos 

desafios e oportunidades identificadas para o incremento do financiamento social do BID. 

 

É preciso destacar que um dos principais desafios esteve em encontrar uma certa conformidade 

para as nomenclaturas utilizadas na pesquisa. Principalmente no que se refere ao BID, que 

oficialmente utiliza o termo para descrever uma área prioritária de financiamento e uma divisão 

subordinada ao Setor Social, chamada de Divisão de Proteção Social e Saúde. Além disso, o 

banco posiciona paralelamente e distintamente a esse tema as noções de seguridade social, 

saúde, educação, igualdade de gênero e diversidade. Enquanto isso, as abordagens e a 

caracterização que Devereux e Sabates-Wheeler (2004) dão à proteção social é mais 

abrangente, incluindo muitas das áreas apoiadas pelo BID, à exceção da educação e da saúde, 

que pertencem ao espectro do welfare state, sem necessariamente compor a estrutura da 

proteção social. 

 

Para viabilizar a pesquisa, foram seguidos os seguintes passos, que são tratados mais 

detalhadamente nas seções seguintes. Primeiro estabeleceu-se o referencial teórico pertinente 

ao debate sobre pobreza, welfare state, proteção social, políticas públicas e atuação dos bancos 

multilaterais de desenvolvimento. O objetivo foi evidenciar os conceitos utilizados neste 

trabalho, apresentar a evolução do debate sobre proteção social na teoria das ciências sociais, 

estabelecer o histórico de desenvolvimento do welfare state no Brasil e tratar da atuação do 

BID enquanto banco multilateral e importante ator no subsistema das políticas públicas.  

 

A seção seguinte apresentou a metodologia utilizada no estudo para o atendimento do objetivo 

da pesquisa. Optou-se por uma pesquisa qualitativa, baseada em uma análise temática, 

destinada a entender as características do financiamento social do BID e definir as principais 

perspectivas para atuação do banco na área da proteção social. O método da Análise de 

Conteúdo auxiliou na construção do banco de dados, permitindo verificar as características de 

70 projetos aprovados pelo banco no período de 2010 a 2018. Já o método Delphi, que reuniu 

13 especialistas das políticas sociais brasileiras, possibilitou investigar a aderência da carteira 

de financiamento social às demandas sociais brasileiras e a identificação de novas 

oportunidades de atuação para o BID. 
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A seção reservada à apresentação dos resultados tratou primeiro das informações extraídas do 

banco de dados. No período pesquisado, o financiamento social foi caracterizado pelo apoio 

efetivo a 64 projetos nas áreas de investimento social, educação e saúde. Quanto às operações, 

as cooperações técnicas foram maioria, entretanto o volume aprovado em empréstimos 

representou quase 99% dos recursos. Constatou-se também a prevalência de operações 

contratadas por entidades públicas das três esferas, com maior concentração de projetos em 

alguns estados como São Paulo e Ceará. No que se refere ao financiamento de ações de 

intervenções de proteção social, todos os mecanismos foram contemplados, com maior 

financiamento destinado às intervenções do tipo safety net. Finalmente, seja olhando para as 

ações de proteção social ou para todo o universo de financiamento social, ficou evidente a 

retração de operações e volume financiado a partir de 2014. 

 

A partir desse cenário, especialistas da política social brasileira foram convidados a analisar as 

informações disponibilizadas pelo banco de dados e as estratégias institucional e país do BID, 

explicando as principais características encontradas no financiamento social do banco no 

período de 2010 a 2018. Além disso, os especialistas foram chamados a detectar as principais 

oportunidades para atuação do BID na área social no Brasil, considerando o ciclo iniciado com 

a divulgação da Estratégia País para o período de 2019 a 2022. A identificação dessas 

oportunidades partiu do levantamento das principais demandas brasileiras para o 

desenvolvimento de uma política social efetiva, passando pela análise da nova Estratégia País 

do BID para o Brasil frente a essas demandas, analisando a pertinência de priorizar na atuação 

do banco algum dos mecanismos de proteção social e, finalmente, chegando às medidas que o 

banco poderia adotar nesse novo ciclo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados conceitos e abordagens que auxiliam o entendimento e a 

operacionalização da pesquisa. Primeiro, serão apresentadas as diferentes conceituações sobre 

“pobreza”. A seguir, será realizada uma contextualização sobre a evolução do welfare state, 

apontando suas principais características e manifestações. Em um terceiro momento, serão 

apresentadas as principais abordagens sobre “Proteção Social”, com a finalidade de estabelecer 

o conceito utilizado neste estudo e os mecanismos de intervenção que podem ser adotados pelas 

políticas públicas. Na sequência, discorrer-se-á sobre as abordagens de políticas públicas e suas 

contribuições para o reconhecimento de bancos multilaterais de desenvolvimento como policy 

makers. Por fim, será apresentado um breve histórico sobre o BID e seus instrumentos de 

operação. 

 

 

2.1 Pobreza  

 

 

Determinar o que é pobreza é um imenso desafio. Banerjee et al (2006) destacam que o 

entendimento da pobreza a partir da abordagem da renda ou do consumo é insuficiente para sua 

compreensão. É preciso considerar que a pobreza afeta a capacidade do indivíduo de acessar e 

proteger seus direitos, frequentemente prendendo-o em uma armadilha que perdurará durante 

toda a sua vida e que também poderá aprisionar seus descendentes. Para esses autores a pobreza 

é uma tragédia que assola o planeta e que está relacionada aos principais problemas 

econômicos, políticos e sociais da atualidade, seja no âmbito coletivo ou no aspecto individual. 

 

Corroborando com esse pensamento, Deaton (2006) entende a pobreza como um fenômeno 

multidimensional que engloba a restrição de acesso às necessidades básicas como nutrição, 

saúde, educação, moradia, segurança e oportunidades para melhorar o futuro. Aponta, ainda, a 

importância crescente das políticas de redução da pobreza para o desenvolvimento econômico, 

ressaltando que os policy makers devem concentrar esforços na redução da pobreza e se 

preocupar menos com o crescimento econômico. Nesse caso, é importante medir a pobreza a 
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partir da coleta de dados da população focal — e não simplesmente assumir que, ao se promover 

o crescimento econômico, a renda dos pobres crescerá na mesma proporção que a média. 

 

O estudo macroeconômico sobre pobreza pode ser feito a partir de bases relativas ou absolutas. 

A pobreza relativa está relacionada com a desigualdade: nesse caso, são consideradas pobres 

aquelas pessoas que estão na camada inferior da pirâmide de distribuição. A linha de pobreza 

relativa move-se com a média, a situação do indivíduo se define a partir da comparação com os 

demais indivíduos, ou seja, ele é deficiente em relação ao atributo medido. Já a pobreza absoluta 

se relaciona com o estabelecimento de padrões mínimos de necessidades, normalmente 

calculadas a partir de aspectos nutricionais ou bens necessários à sobrevivência, que possam 

ser medidos em termos de renda necessária para adquiri-los. Na linha de pobreza absoluta, quem 

está abaixo do nível mínimo ou suficiente é considerado pobre (CRESPO; GUROVITZ, 2002). 

 

Deaton (2006) faz uma crítica à tradição científica de medir a pobreza a partir de um custo 

mínimo de vida, que normalmente considera um nível mínimo de ingestão de calorias ou um 

valor mínimo necessário para receber essas calorias. Afirma que, apesar da forte retórica que 

une fome e pobreza, a abordagem sobre as linhas de pobreza baseadas em calorias é frágil, pois 

não considera as especificidades e necessidades de cada indivíduo, local ou tempo. E, lembra 

que essa abordagem se torna mais atrativa porque as pessoas pobres realmente gastam mais 

recursos para obter alimentos e porque há maior suporte financeiro e político para programas 

de combate à fome do que para programas que focam em bens de consumo ou desenvolvimento 

de capacidades. 

 

As abordagens relativa e absoluta influenciaram diferentes concepções de pobreza ao longo dos 

últimos séculos. No fim do século XIX e início do século XX, o foco estava na sobrevivência, 

caracterizada pela necessidade do indivíduo em garantir um mínimo suficiente para a 

manutenção de seu rendimento. Essa perspectiva surgiu na Inglaterra, a partir do estudo de 

nutricionistas, e rapidamente se espalhou pela Europa, incorporada posteriormente pelo Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD). A partir da década de 1970, 

organismos internacionais integrantes da ONU adotaram uma concepção cujo foco estava nas 

necessidades básicas, incorporando demandas por serviços públicos de qualidade e exigências 

de consumo básico de uma família. Na década de 1980, uma concepção surgida no chamado 
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“Consenso de Washington1” tornou-se muito popular entre as organizações multilaterais de 

crédito. Nessa concepção, pobreza e crescimento econômico estão naturalmente ligados, dessa 

forma, necessariamente, a prosperidade e o crescimento da economia de mercado geram riqueza 

suficiente para beneficiar também os pobres. Por fim, na década de 1990, a concepção de 

pobreza como privação relativa ganhou destaque a partir do trabalho de Amartya Sen, que tratou 

da pobreza como a privação em diversas esferas, mas principalmente como a privação de 

capacidades elementares (CRESPO; GUROVITZ, 2002). 

 

Entender as diferentes dimensões da pobreza é complementar e importante para superar as 

medidas tradicionais relacionadas exclusivamente à privação de renda ou de consumo. Segundo 

Deaton (2006), Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1998, advoga por 

uma conceituação mais ampla de pobreza, ou seja, a privação de uma ou mais capacidades que 

são necessárias para conquistar um mínimo de funcionalidade na sociedade. Nesse amplo 

conceito, o indivíduo é incapaz de garantir alimentação adequada, vestimenta, abrigo, 

manutenção da saúde, acessar os serviços de educação, participar politicamente e desempenhar 

papel ativo na sociedade. 

 

Segundo Sen (2000), o desenvolvimento deve ser tratado como um processo de expansão das 

liberdades humanas e, para que ele se concretize, é preciso erradicar as fontes de privação dessas 

liberdades, dentre elas, a pobreza. Nesse sentido, a pobreza pode ser definida como a privação 

de capacidades básicas. Consequentemente, essas capacidades devem ser entendidas como uma 

forma de liberdade em que a pessoa decide o que é importante fazer ou adquirir. Para ele, a 

restrição a qualquer um dos tipos de liberdade pode afetar de forma significativa todo o espectro 

de capacidades e, ao mesmo tempo, o fortalecimento de uma liberdade específica pode fomentar 

as demais.  

 

Sen (2000) diz que no espectro das capacidades estão as liberdades políticas, que se manifestam 

por meio de eleições livres e liberdade de expressão, conspirando para um ambiente de 

segurança econômica. As liberdades sociais acontecem na forma de serviços de educação e 

saúde, promovendo a participação do indivíduo na economia. Por fim, as liberdades econômicas 

 
1 Consenso de Washington: encontro promovido em 1989 pelo Institute for International Economics, para debater 

a natureza da crise latino-americana e formas de acelerar o desenvolvimento. As principais recomendações 

resultantes do encontro foram a liberalização do comércio internacional, a aplicação da economia de mercado e o 

controle fiscal macroeconômico. As reformas deveriam buscar combater o populismo econômico e almejar o 

equilíbrio fiscal e a estabilização.   
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ajudam a gerar recursos individuais e recursos públicos que devem ser destinados aos serviços 

sociais; essas liberdades se manifestam como oportunidades de participação no comércio e na 

produção. 

 

Cabe destacar que a perspectiva de Sen (2000) não nega a ideia de “pobreza de renda”, apenas 

argumenta que a perspectiva de “pobreza como privação de capacidades” agrega vantagens por 

tratar da questão na sua essência, por considerar que existem outros elementos para além da 

renda que influenciam a privação de capacidades. Também pela questão instrumental, uma vez 

que a baixa capacidade é variável entre comunidades e indivíduos, essa perspectiva possibilita 

melhor captura da realidade local. Por fim, ele reforça que características como idade, saúde, 

educação e moradia podem se apresentar como desvantagens que irão reduzir o potencial do 

indivíduo em adquirir renda, que é um dos meios para se obter capacidades, mas ao mesmo 

tempo, quanto maior são as capacidades, maior é o potencial do indivíduo de se tornar mais 

produtivo e garantir renda mais elevada. Banerjee e Duflo (2011) acreditam que existe uma 

certa convergência sobre o conceito proposto por Amartya Sen, principalmente quando se 

entende a pobreza como um desperdício de talento, uma vez que o indivíduo está incapacitado 

de transformar todo o seu potencial humano em realizações. 

 

Banerjee e Duflo (2011) entendem que não existe uma forma mágica para superar a pobreza e 

fornecem alguns elementos que ambicionam melhorar a vida daqueles considerados pobres: (1) 

é necessário que o indivíduo considerado pobre seja munido de informações relevantes e 

verdadeiras para que ele seja capaz de tomar as decisões corretas; (2) os pobres continuam 

sendo responsáveis por vários aspectos de suas vidas, que poderiam ser significativamente 

melhoradas com estímulos corretos e com liberdade para suas escolhas; (3) os mercados falham 

com os pobres ao não proporcionar opções que estimulem qualquer tipo de poupança ou de 

obtenção de crédito que possa ser empregado em seu próprio desenvolvimento, ao contrário, 

normalmente representam mais um custo fixo com o qual o indivíduo não quer ou pode arcar; 

(4) os países historicamente considerados pobres não estão condenados ao fracasso, esse status 

está ligado às falhas de desenho de suas políticas públicas e pode ser superado combatendo a 

ignorância, a ideologia e a inércia; (5) as expectativas sobre as capacidades dos indivíduos 

normalmente podem se tornar um fardo, por isso é importante estimular a mudança nas 

expectativas e a melhoria da capacidades dos indivíduos, o que afetará de maneira positiva suas 

crenças e comportamento. 
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Não existe uma maneira perfeita para se medir a pobreza, por isso, conhecer suas diferentes 

conceituações permite uma melhor compreensão sobre o fenômeno e consequentemente torna 

o processo de desenho de políticas públicas mais eficaz. Nesse sentido, é necessário criar nos 

níveis local e nacional uma definição de pobreza que seja útil para a implementação de políticas 

públicas que tenham como objetivo proporcionar ao indivíduo as ferramentas necessárias para 

escapar das armadilhas da pobreza. A esse respeito, é preciso considerar que: 

 

Measuring poverty at the local level is straightfoward; at the national level it is hard 

but manageable; and at the level of the world as a whole it is extremely difficult, so 

much so that some people argue that it is not worth the effort. In particular, because 

there is no world political authority that can set a poverty line and use it in antipoverty 

policies, we lack the opportunities that exist at the national level to come to some of 

political agreement on what is a useful definition of poverty (DEATON, 2006, p. 11)2. 

 

O conceito de marginalidade coincide e complementa a discussão sobre pobreza. Nele, os 

indivíduos marginalizados são aqueles posicionados nas bordas do sistema, ou seja, que 

possuem acesso limitado aos recursos e oportunidades da sociedade, que veem restringidas suas 

escolhas e desenvolvimento de capacidades. Assim, marginalidade pode ser definida como: 

 

[...] an involuntary position and condition of an individual or group at the margins of 

social, political, economic, ecological, and biophysical systems, that prevent them 

from access to resources, assets, services, restraining freedon of choice, preventing 

the development of capabilities, and eventually causing extreme poverty (BRAUN; 

GATZWEILER, 2014, p. 3)3. 

 

Esse conceito, influenciado pela abordagem de Sen sobre as capacidades elementares, 

transcende as medidas de bem-estar baseadas em bens e mercadorias. A preocupação aqui está 

nas oportunidades e barreiras que podem ser apresentadas aos indivíduos como resultado do 

que eles possuem em termos de bens, oportunidades, direitos e saber, e de onde eles estão em 

termos de localização espacial ou sócio-política e econômica. A ideia de marginalidade serve 

como uma ferramenta para calibrar as medidas de pobreza, que deve ser usada para identificar 

a marginalidade e quem são as pessoas marginalizadas. Sua utilização também ajuda a expor 

 
2 Medir a pobreza no nível local é simples; no nível nacional, é difícil, mas viável; e no nível global, como um 

todo, é extremamente difícil, tanto que algumas pessoas discutem que não vale o esforço. Particularmente, porque 

não existe uma autoridade global que possa definir uma linha de pobreza e usá-la em políticas antipobreza, faltam 

as oportunidades que existem no nível nacional para chegarmos a algum acordo político sobre o que é uma 

definição de pobreza útil (DEATON, 2006, p. 11, tradução nossa). 
3 Uma posição e condição involuntárias de um indivíduo ou grupo à margem de sistemas sociais, políticos, 

econômicos, ecológicos e biofísicos que os impedem de ter acesso a recursos, bens, serviços, restringem a 

liberdade de escolha, impedem o desenvolvimento de capacidades e, por fim, causam pobreza extrema (BRAUN; 

GATZWEILER, 2014, p. 3, tradução nossa). 
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os atores e agentes que potencialmente podem desempenhar papel relevante no processo de 

conduzir programas para reverter a marginalização (BRAUN; GATZWEILER, 2014). 

 

Nessa temática, um melhor entendimento sobre o que é vulnerabilidade também contribui para 

o desenho de melhores respostas das políticas públicas às situações de risco. Devereux e 

Sabates-Wheeler (2004) entendem que a vulnerabilidade emerge e está embutida no contexto 

sócio-político e é caracterizada por indivíduos ou grupos marginalizados, discriminados ou 

afetados por riscos diversos e que necessitam de políticas desenhadas apropriadamente em 

resposta aos riscos a que estão associadas. Esses riscos podem ser caracterizados como 

estruturais ou contingentes. Riscos estruturais referem-se a situações nas quais os indivíduos 

são marginalizados e, devido às restrições impostas, acabam implicados em adversidades de 

longo prazo ou presos às armadilhas da pobreza. Riscos contingentes acontecem em função do 

ambiente ou de fatores econômicos: por exemplo, terremoto ou crises econômicas. 

  

 

2.2 Welfare state: histórico e abordagens 

 

 

As primeiras formas de provisão de bem-estar aos mais pobres podem ser identificadas no 

século XVI e XVII por meio das Poor Laws, quando o Estado Britânico assumiu as primeiras 

responsabilidades por assistir aos mais pobres e inválidos, normalmente utilizando a estrutura 

da igreja para a realização das ações. Entretanto, já no século XVIII, com a crescente 

mobilidade de capital, com a urbanização e com o aumento da produtividade no campo, as Poor 

Laws não atendiam àqueles novos desafios e foram substituídas pela Poor Law Amendment, de 

1834, preocupada com a questão da ordem e da disciplina de trabalho, também precursora das 

ações de assistência social. Na Alemanha, a legislação bismarckiana do fim do século XIX 

instituiu um primeiro modelo de seguridade baseado em contribuições obrigatórias para 

trabalhadores masculinos que poderiam se beneficiar de seguros para saúde, acidentes de 

trabalho e aposentadoria (BARRIENTOS, 2013a). 

 

Entretanto, a expansão do que é chamado de “welfare state” aconteceu somente após a crise de 

1929 com a ampliação das instituições e maior regulação estatal sobre o mercado. Seguido a 

esse movimento, a situação da Europa pós II Guerra Mundial permitiu uma ampla aliança entre 
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partidos de diferentes espectros políticos, o que possibilitou a aprovação de diversos acordos e 

legislações sociais. Nesse período, com a ascensão dos partidos social-democratas, foi possível 

a implementação de medidas abrangentes baseadas na cidadania, o aumento de recursos 

destinados às políticas sociais e o comprometimento governamental com o crescimento 

econômico. Nesse contexto, o Plano Beveridge, ao instituir o National Health Service Act na 

Inglaterra em 1946, é um marco histórico da constituição do welfare state, que tem como 

princípios: (i) a Seguridade Social, caracterizada por medidas como aposentadoria, seguro 

desemprego e seguro invalidez; (ii) a Assistência Social, que era implementada a partir de 

auxílios às famílias, subsídios para moradia, educação infantil, apoio à velhice e treinamento 

profissional; (iii) prestação de serviços de educação e saúde de forma universalizada 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2017). 

 

Assim, o welfare state pode ser entendido como uma perspectiva na qual o Estado é o agente 

que promove e organiza a vida social e econômica, proporcionando bens e serviços sociais aos 

indivíduos. Haggard e Kaufman (2008) consideram que as políticas de “social insurance” e 

“basic social services” estão na base da provisão de condições de bem-estar e combate à 

pobreza. A partir desses princípios, diferentes regimes de welfare se estabeleceram pelo mundo. 

Para Puntusson (2005), eles podem variar não apenas em termos de tamanho, quando se refere 

aos gastos públicos que são dedicados à provisão de políticas sociais, mas também em termos 

de princípios, no que diz respeito à elegibilidade do beneficiário e formas de benefício.  

 

Essas variações na provisão de welfare são decorrentes da existência de diferentes níveis de 

desigualdade, do poder relativo de grupos com perspectivas variadas, do nível de exposição à 

globalização e às crenças e valores da população. Puntusson (2005) aponta as diferentes 

dimensões sobre as quais os princípios do welfare state normalmente transitam. Em uma 

primeira dimensão, a variação acontece na provisão em termos de transferências ou serviços. A 

segunda dimensão refere-se à variação do público alvo dos programas sociais, basicamente 

sobre a adoção ou não de condicionantes de elegibilidade com foco na atenção a grupos mais 

pobres. A terceira dimensão refere-se aos princípios do próprio welfare state, ou seja, se há uma 

natureza ligada à cidadania social, entendendo que os benefícios devem ser estendidos a todos 

os cidadãos, ou à seguridade social, no qual os benefícios derivam de uma contribuição prévia. 
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A partir dessas considerações, Puntusson (2005), embasado na importante contribuição de 

Gõsta Esping-Andersen desenvolvida no livro The three worlds of welfare capitalism, identifica 

o desenvolvimento de 3 (três) diferentes arranjos de welfare state, são eles: 

 

1) Social Democrata: comum nos países nórdicos. Apresenta maior orientação para a 

prestação de serviços, evitando a utilização de condicionantes de elegibilidade para a 

concessão dos benefícios, que normalmente são pensados em termos de nível de vida 

mediana, e caracterizado pela adoção do princípio da cidadania social, universalismo e 

decomodificação4 parcial. 

 

2) Democrata Cristão: comum na Europa continental. É caracterizado pelas transferências 

sociais, com menor utilização de condicionantes de elegibilidade e por uma natureza 

relacionada à seguridade social. 

 

3) Liberal: comum na cultura anglo-saxônica dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e 

Nova Zelândia. Nesse arranjo, não há prevalência entre transferências ou serviços; fala-

se em assistência contingente e focalizada, por isso adotam fortemente as 

condicionantes de elegibilidade sob a explicação de que agregam maior eficiência no 

combate à pobreza e têm uma natureza mais voltada à seguridade social do que ao 

universalismo. 

 

Na América Latina, ocorreu o desenvolvimento de um “truncated welfare state”, um arranjo 

específico, caracterizado por um modelo de seguridade social contributiva, mas com 

significativo subsídio público, no qual o trabalhador formal é amplamente beneficiado pelo 

sistema, e por um modelo de assistência social incipiente, cujas ações são direcionadas 

principalmente aos mais pobres (SHAPIRO et al, 2006). Essa característica histórica remete à 

década de 1930, quando os primeiros esquemas de seguridade surgiram no Brasil, Argentina, 

Chile e Uruguai, momento em que se iniciou, mesmo que timidamente, um modelo de 

desenvolvimento baseado na substituição de importações. Sobre esse momento histórico, 

 
4 Decommodification/Decomodificação: processo no qual os bens produzidos são cada vez mais personalizados, 

simbólicos e dependem de um grau maior de conhecimento para sua produção. 
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Haggard e Kaufman (2008, p. 8) afirmam que “in Latin America, we identify the critical 

realignments with reformist challenges to the oligarchic states of the nineteenth century5”.  

 

Para Haggard e Kaufman (2008), o modelo adotado na América Latina favoreceu apenas a 

classe trabalhadora formal, caracterizada por altas transferências para pequenos grupos, e 

mesmo no que diz respeito à provisão de serviços sociais básicos, a desigualdade no acesso era 

notável, o que apenas reforçava o gargalo entre a classe trabalhadora organizada e os 

marginalizados urbanos e trabalhadores rurais. De acordo com Shapiro et al (2006), a provisão 

de serviços de saúde e educação de maneira universalizada caracterizava uma dimensão 

importante do welfare latino-americano, ligada diretamente à noção de direitos, justiça e 

igualdade. Entretanto, ele lembra que essa provisão nunca passou de uma aspiração e que o 

acesso desigual a esses serviços apenas reforçou o “truncated welfare state” na região. 

 

Os países da América Latina também apresentaram uma expansão de seus programas de 

assistência social, desenvolvidos a partir de subsídios aos preços de insumos básicos, com 

programas de alimentação e com a criação de fundos sociais destinados a investimentos em 

comunidades pobres. Já na década de 1990 ocorreu a introdução das primeiras experiências de 

transferências de renda condicionadas, que proviam benefícios em dinheiro a grupos pré-

definidos a partir de suas características de elegibilidade. Nesse período, vários países da região 

também desenvolveram programas assistenciais, baseados em cuidados ou em pensões não 

contributivas, destinados a grupos de vulnerabilidade, como pessoas com deficiências, idosos, 

órfãos, trabalhadores rurais e outros (SHAPIRO et al, 2006). 

 

Na América Latina, as décadas de 1980 e 1990 representaram um momento de incentivo para 

a expansão das políticas sociais comprometidas com as camadas mais pobres e vulneráveis da 

população. Foi um período marcado por mudanças políticas, no qual muitos países passaram 

pelo processo de redemocratização, e econômico-estruturais, caracterizadas principalmente 

pela implementação da agenda liberal. Sobre esse período, Haggard e Kaufman (2008, p. 181) 

afirmam que “electoral competition and greater freedon for political organization opened the 

way to new social demands on governments”6. 

 
5 “na América Latina, identificamos os realinhamentos críticos com os desafios reformistas dos estados 

oligárquicos do século XIX” (HAGGARD; KAUFMAN, 2008, p. 8, tradução nossa). 
6 “a concorrência eleitoral e a maior liberdade de organização política abriram caminho para novas demandas 

sociais aos governos” (HAGGARD; KAUFMAN, 2008, p. 181, tradução nossa). 
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A relação entre reforma liberal e aumento da abertura econômica é um ponto de reflexão 

interessante para o debate do welfare state. Uma crítica crescente que o mercado liberal faz a 

esse sistema é que generosos programas de bem-estar são a longo prazo uma das fontes de 

estagnação do crescimento econômico, colocando em dúvida a viabilidade desse modelo em 

um ambiente globalizado. O crescimento seria afetado porque os benefícios desincentivam o 

trabalho dos mais pobres e porque os altos impostos geram menor investimento. A crítica 

conservadora também acrescenta que as transferências não beneficiam aqueles que mais 

precisam e criam uma dependência pelos programas de bem-estar (PUNTUSSON, 2005).  

 

Entretanto, Puntusson (2005) argumenta que há evidências de que o maior gasto público com 

programas sociais não amortece o crescimento econômico; ao contrário, esse gasto foi 

impactante para o crescimento econômico das décadas de 1960 e 1970 na Europa. Ele 

acrescenta que, nas últimas décadas, não é possível identificar relação direta entre gasto social 

e crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) per capita. Nessa perspectiva, as políticas sociais 

não deveriam ser analisadas em termos de eficiência, crescimento econômico ou geração de 

emprego devido ao fato de que essas políticas têm objetivos de combate à pobreza e à 

vulnerabilidade, o que tornaria a perda de eficiência aceitável até certo ponto. O gasto social 

deve ser entendido como um investimento em capital humano e como uma balança que gera 

compensação para aqueles negativamente afetados pela globalização, possibilitando a chance 

de uma adaptação econômica. 

 

Esse debate foi importante para a América Latina porque muitos críticos apontavam para os 

efeitos adversos que a adoção da agenda liberal e abertura para a globalização trariam para o 

contrato social. A década de 1980 foi um período marcado pela crise econômica derivada de 

alta inflação, baixo crescimento e volatilidade de mercados, o que acirrou a desigualdade social. 

Entretanto, para Haggard e Kaufman (2008), essa preocupação com a abertura à globalização é 

secundária e desvia o foco dos fatores econômicos que são realmente determinantes para a 

adoção das políticas sociais, que seriam a performance geral da economia, o desenvolvimento 

de estratégias e os recursos fiscais. Nesse caso, o mais relevante é que crises econômicas aliadas 

a restrições fiscais pressionam os governos a limitarem o gasto social e consequentemente 

afetam sua credibilidade junto aos grupos marginalizados. Na região, viu-se um vácuo deixado 
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pelos vários espectros políticos que foram incapazes de lidar com a alta restrição fiscal, o 

desemprego e o aumento da informalidade no mercado de trabalho. 

 

Cecchini et al (2014), em estudo da CEPAL sobre o panorama social da América Latina, 

identificam que, a partir dos anos 2000, a região passou por mudanças estruturais em seu 

sistema de seguridade, transferência de renda e prestação de serviços. Essas alterações são fruto 

de um compilado de políticas que trataram a redução da pobreza de forma focalizada, nascidas 

de uma maior responsabilidade fiscal por parte dos governos e ampliação das coberturas de 

renda e serviços. Descontadas as especificidades de cada país, a redução da pobreza na região 

no período de 2002 a 2012 foi resultado de melhores taxas de emprego, salários e gasto social. 

Sobre esse período, marcado pela eleição de diversos governos de esquerda na região, Campello 

(2015) argumenta que se tratava de um momento econômico privilegiado, os bons tempos, com 

taxas de juros americanos baixas e preços das commodities em alta, o que permitiu maior 

liberdade dos governos a propor políticas de combate às desigualdades e redistribuição de 

renda. 

 

Sobre essa dimensão política, Robinson (2010) argumenta que as bases sociais sobre as quais 

os partidos políticos se erguem podem ser determinantes para o tipo de política social adotada 

e para quem serão os beneficiários desses programas. Diz ainda que a capacidade de 

implementação das promessas realizadas em campanha eleitoral é outro ponto importante, pois 

não há mecanismos que obriguem os governos a cumprir o que foi prometido e, portanto, é 

necessário encontrar os incentivos corretos para garantir seu engajamento no gasto e na 

provisão de bens públicos para os cidadãos. Dessa forma, é importante pensar no quanto as 

ideias e as capacidades do setor público afetam a natureza do welfare state e os mecanismos de 

proteção social utilizados na implementação dos programas de bem-estar. 
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2.3 Proteção social 

 

 

2.3.1 Introdução e abordagens 

 

 

O debate sobre “proteção social” emergiu nas últimas décadas em um contexto no qual 

intervenções de proteção social promoveram respostas efetivas no combate à pobreza e à 

vulnerabilidade em países em desenvolvimento (BARRIENTOS; HULME, 2008). Em países 

classificados como pobres, a percepção de governos e investidores é que os programas de 

proteção social não são prioritários por ainda serem considerados fiscalmente insustentáveis, 

nesse cenário restritivo, os poucos recursos são destinados para ações de infraestrutura que 

promovem o crescimento econômico (DEVEREUX; SABATES-WHEELER, 2008). De toda 

maneira, a proteção social passou por uma transformação significativa na década de 1990, com 

papel crescente na definição da agenda de políticas sociais que precisavam se adequar à crise 

econômica e ao ajuste estrutural gerado pela globalização (BARRIENTOS; HULME, 2008). 

 

A globalização é vista como fator importante para a emergência desse debate porque, para os 

países em desenvolvimento, a maior abertura de suas economias também significou maior 

vulnerabilidade a riscos sociais e econômicos decorrentes de mudanças ocorridas no mercado 

global (BARRIENTOS; HULME, 2008). A proteção social é um elemento fundamental da 

política social nos regimes de bem-estar e se desenvolve sob características diferentes a partir 

dos problemas sociais que está direcionada a solucionar. Para Cecchini et al (2014, p. 8), “la 

protección social há surgido em años recientes como un eje conceptual que pretende integrar 

una variedad de medidas orientadas a construir sociedades más justas e inclusivas, y a 

garantizar niveles mínimos de vida para todos”7. 

 

A temática da proteção social tornou-se base do debate sobre políticas públicas sociais a partir 

dos anos 2000, além disso, sua inclusão nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) 

é resultado de um longo processo de críticas iniciado após o “Consenso de Washington” 

(GLISZCZYNSKI, 2017). Mesmo antes dos ODS, a Declaração do Milênio, firmada entre 191 

 
7 “a proteção social surgiu nos últimos anos como um eixo que busca integrar uma variedade de medidas voltadas 

para a construção de sociedades mais justas e inclusivas e para garantir padrões mínimos de vida para todos” 

(CECCHINI et al, 2014, p. 8, tradução nossa). 
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nações no ano 2000, estabeleceu uma série de metas para o desenvolvimento que deveriam ser 

alcançadas até 2015. Barrientos e Hulme (2008, p. 9) afirmam que “while all the MDGs can 

contribute to reduced vulnerability and poverty reduction, a number of the MDG targets have 

particular significance for social protection”8. 

 

No contexto dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) e posteriormente dos 

ODSs, Jones e Shahrokh (2013) argumentam que um novo elemento ganhou espaço no debate 

sobre proteção social: a demanda por justiça social como forma de solucionar a questão da 

desigualdade e da exclusão social. Nussbaum (2003, apud JONES; SHAHROKH, 2013) 

entende que as injustiças sociais são fruto das desigualdades estruturais e das relações de poder 

abusivas. Nesse caso, o desenvolvimento de ações de proteção social que possam ir além da 

questão da distribuição de renda é fundamental para promover a igualdade de direitos e 

combater processos de marginalização.  

 

Nesse debate, é preciso identificar os principais atores envolvidos na agenda sobre proteção 

social. Jones e Shahrokh (2013) entendem que há três grupos de atores envolvidos na promoção 

de políticas e programas de proteção social: as agências governamentais, os organismos de 

desenvolvimento e a sociedade civil. Os interesses desses grupos irão variar em termos de 

capacidade de implementação e grau de influência na tomada de decisão e, justamente por isso, 

a estrutura conceitual sobre pobreza e vulnerabilidade que é adotada por esses atores influencia 

diretamente o foco das ações desenvolvidas. 

 

Sobre as agências governamentais, Barrientos e Hulme (2008) falam que os governos nacionais 

desenvolvem e consolidam estratégias de proteção social que são institucionalizadas em 

políticas intersetoriais. Jones e Shahrokh (2013) complementam que a importância das agências 

governamentais reside na sua capacidade de articulação interagências com o objetivo de 

garantir a manutenção e a expansão das ações. Sobre os organismos de desenvolvimento, 

Barrientos e Hulme (2008) defendem que essas organizações, multilaterais e bilaterais, 

tradicionalmente lideram e promovem a agenda de proteção social em países em 

desenvolvimento. De forma geral, Jones e Shahrokh (2013) entendem que os organismos de 

desenvolvimento travam um embate de abordagens, alguns mais ligados à questão dos direitos 

 
8 “enquanto todos os ODMs podem contribuir para a redução da vulnerabilidade e da pobreza, algumas metas do 

ODM têm significado particular para a proteção social” (BARRIENTOS; HULME, 2008, p. 9, tradução nossa).  
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e capacidades e outros com maior preocupação com crescimento econômico e renda. Já sobre 

a sociedade civil, Barrientos e Hulme (2008) entendem que a adesão à proteção social por 

ONGs internacionais é lenta e acontece naquelas organizações preocupadas com a redução da 

pobreza, principalmente. Por fim tratam dos Institutos de Pesquisa, que nos países em 

desenvolvimento enfrentam o desafio de desenvolver uma pesquisa forte e que seja capaz de 

integrar a comunidade acadêmica e as políticas públicas. 

 

Barrientos e Hulme (2008) apontam para a existência de diversas abordagens adotadas pelos 

organismos multilaterais que se colocam como possibilidades para o desenvolvimento 

econômico e social. Em comum, essas abordagens tratam de responder a questões como 

pobreza e vulnerabilidade. Intervenções de proteção social com foco na pobreza se preocupam 

com a baixa resiliência dos indivíduos para enfrentar os impactos de riscos sociais, econômicos 

e naturais, que os impedem de aproveitar oportunidades de crescimento econômico. Quando 

focadas na questão da vulnerabilidade, preocupam-se em entender os riscos potenciais que 

podem levar um grupo à pobreza e como combatê-la. 

 

A utilização do termo “proteção social” é uma constante para os organismos de 

desenvolvimento que trabalham no combate à pobreza e no fomento ao desenvolvimento 

econômico e social. A maior parte dessas organizações não propõe uma definição do termo, 

mas apresenta abordagens sobre como esses organismos compreendem e desenvolvem ações 

de proteção social. O Quadro 1, a seguir, apresenta indicações relevantes sobre como algumas 

dessas instituições trabalham a temática. 

 

Quadro 1 - Abordagens dos Organismos de Desenvolvimento 

Instituição Referência Original Tradução 

Department of 

Economic and 

Social Affairs 

(DESA) 

Social Protection is now a challenge; it is not 

merely a set of economic policies in the 

workplace and in the areas of production. 

Rather, it is also a set of measures in the 

social sphere, which allows substantial 

contributions to the generation of frameworks 

of equality, by reducing the gaps in inequality 

and the eradication of poverty and social 

exclusion (DESA, 2019) 

A proteção é agora um desafio; não é 

meramente um conjunto de políticas 

econômicas no local de trabalho e nas 

áreas de produção. Em vez disso, ela 

também é um conjunto e medidas na 

esfera social, que possibilita 

contribuições substanciais para a 

geração de estruturas de igualdade, ao 

reduzir as lacunas na desigualdade e a 
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erradicação da pobreza e exclusão 

social (DESA, 2019, tradução nossa) 

International 

Labour 

Organization (ILO) 

Universal social protection is a human right 

and a State responsability. As countries begin 

this pursuit of the Sustainable Development 

Goals, there is a increased recognition that 

social protection is fundamental in reducing 

poverty and inequality, in improving human 

capital and productivity and in supporting 

growth and jobs. Social protection responds 

to many of the challenges that we face today 

(ILO, 2018) 

A proteção social universal é um 

direito humano e uma 

responsabilidade do Estado. 

Conforme os países começam sua 

busca pelos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, existe 

um aumento no reconhecimento de 

que a proteção social é fundamental na 

redução da pobreza e desigualdade, na 

melhoria da produtividade e do capital 

humano, e no apoio ao crescimento e 

aos empregos. A proteção social 

responde a muitos desafios que 

enfrentamos hoje (ILO, 2018, 

tradução nossa) 

Food and 

Agriculture 

Organization of the 

United Nations 

(FAO) 

For FAO, social protection is a set of 

interventions whose objective is to reduce 

social and economic risk and vulnerability, 

and to alleviate extreme poverty and 

deprivation (FAO, 2018) 

Para a FAO, a proteção social é um 

conjunto de intervenções cujo 

objetivo é reduzir o risco e a 

vulnerabilidade social e econômica, 

além de aliviar a extrema pobreza e a 

privação (FAO, 2018, tradução nossa) 

World Bank (WB) Social protection systems help the poor and 

vulnerable cope with crises and shocks, find 

jobs, invest in the health and education of 

their children, and protect the aging 

population (WB, 2018) 

Os sistemas de proteção social ajudam 

os pobres e vulneráveis a lidar com 

crises e impactos, encontrar 

empregos, investir na saúde e 

educação de seus filhos e proteger a 

população idosa (WB, 2018, tradução 

nossa) 

Inter-American 

Development Bank 

(IDB) 

The goal of the IDB’s Social Protection and 

Health Division is to promote the social 

inclusion of people who are living in poverty 

and vulnerability, as well as to support 

minimum consumption levels among the 

population living in extreme poverty through 

programs that promote capacity-building 

among four population groups: impoverished 

or vulnerable children; youth; population in a 

O objetivo da Divisão de Proteção 

Social e Saúde e Saúde do BID é 

promover a inclusão social de pessoas 

vivendo na pobreza e vulneráveis, 

bem como prover suporte para níveis 

mínimos de consumo entre a 

população que vive na extrema 

pobreza por meio de programas que 

promovam a construção de 

capacidades para quatro grupos: 
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state of dependence; population in extreme 

poverty (IDB, 2018) 

crianças pobres ou vulneráveis, 

jovens; população em estado de 

dependência; população 

extremamente pobre (IDB, 2018, 

tradução nossa) 

Organization for 

Economic 

Cooperation and 

Development 

(OECD) 

Social protection refers to policies and 

actions which enhance the capacity of poor 

and vulnerable people to escape from poverty 

and enable them to better manage risk and 

shocks. Social protection measures include 

social insurance, social transfers and 

minimum labour standards (OECD, 2009, p. 

12)  

A proteção social se refere a políticas 

e ações que aumentam a capacidade de 

pessoas pobres e vulneráveis de 

escapar da pobreza e as habilitam a 

lidar melhor com riscos e impactos. 

As medidas de proteção social 

incluem a seguridade social, a 

transferência social e normas de 

trabalho mínimas (OECD, 2009, pág. 

12, tradução nossa) 

Economic 

Commission for 

Latin and the 

Caribbean 

(ECLAC) 

Social protection encompasses a wide range 

of policies and activities in different areas that 

are geared toward the exercise of economic, 

social and cultural rights in the labour 

market, and in relation to nutrition, health 

systems, pensions and care provision, as well 

as seeking to ensure decent levels of income 

(ECLAC, 2019) 

A proteção social abrange uma ampla 

gama de políticas e atividades em 

diferentes áreas que são equipadas 

para o exercício dos direitos 

econômicos, sociais e culturais no 

mercado de trabalho, e em relação à 

nutrição, sistemas de saúde, pensões e 

provisão de cuidados, bem como a 

busca por garantir níveis de renda 

decentes (ECLAC, 2019, tradução 

nossa) 

Fonte: organizado pela autora 

 

Hulme et al (2014) entendem que no curto prazo programas de proteção social bem-desenhados 

têm alto potencial para o alívio dos níveis de pobreza relacionada à renda. No médio prazo, 

esses programas permitem que o indivíduo seja capaz de melhorar sua performance, 

produtividade e renda. Por fim, no longo prazo, esses programas podem produzir gerações de 

indivíduos mais saudáveis e educados, resilientes e capazes de aproveitar as oportunidades 

apresentadas pelo sistema, escapando das armadilhas da pobreza. Para Jones e Shahrokh (2013), 

o desenho de ações efetivas de proteção social lida com o desafio de entender os diferentes 

aspectos e manifestações da pobreza e da vulnerabilidade. Os riscos diversos, de natureza 

multidimensional, precisam ser devidamente mitigados com o objetivo de criar maior 

resiliência para o indivíduo que está potencialmente exposto. 
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Segundo Barrientos e Hulme (2008), mais recentemente é possível identificar abordagens 

alternativas para a Proteção Social, que incorporaram e estenderam suas ações para o 

desenvolvimento econômico e social. Na perspectiva de Jones e Shahrokh (2013), a ideia de 

“transformação” proposta por Devereux e Sabates-Wheeler (2014) traz um novo arranjo para a 

estrutura teórica da proteção social, que passa a considerar a justiça social como um resultado 

a ser alcançado e promove uma adição e complementação aos mecanismos de intervenção 

clássicos da provisão, prevenção e promoção. 

 

 

2.3.2 O conceito de proteção social 

 

 

Os pesquisadores Stephen Devereux e Rachel Sabates-Wheeler, do Institute of Development 

Studies, de Sussex, na Inglaterra, são críticos da abordagem encabeçada pelo WB, caracterizada 

por seu foco em riscos e promovendo ações básicas de redes de assistência e seguridade. Em 

contraponto, os autores oferecem um conceito baseado em direitos, necessidades e 

empoderamento a fim de produzir uma estrutura conceitual abrangente que eles denominam 

como “Proteção Social Transformadora” (BARRIENTOS; HULME, 2008). 

 

O conceito “Proteção Social” evoluiu na década de 1990 como uma resposta crítica aos “safety 

nets”9 e sua política de assistência social, predominante nos anos de 1980 e 1990 em países 

pobres e de administração pública enfraquecida. Naquele momento, as redes de proteção foram 

disseminadas principalmente por organismos de desenvolvimento que buscavam atacar a 

pobreza por meio de ações públicas que visavam fortalecer grupos vulneráveis a riscos aos 

meios de subsistência (DEVEREUX; SABATES-WHEELER, 2004). 

 

Segundo Devereux e Sabates-Wheeler (2004), as políticas de proteção até então praticadas 

podem ser entendidas como ações de “proteção econômica”, mas não como “proteção social”, 

uma vez que se preocupam em viabilizar um caminho para sair da pobreza absoluta sem 

necessariamente propor uma transformação social. Esses autores sugerem uma nova 

conceituação para proteção social que identifica alguns elementos, para além da lista de 

 
9 Safety Nets: na concepção promovida pelo World Bank, são programas de transferência não contributiva cujo 

alvo são os pobres ou aqueles vulneráveis à pobreza e a choques econômicos, geralmente são programas 

caracterizados como assistência social ou programas de bem-estar (GROSH et al., 2008) 
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problemas econômicos e choques aos meios de subsistência, que devem permear a discussão, 

tais como: riscos sociais diversos, direitos, deveres, democracia e advocacy10. 

 

O termo “Transformadora” se refere à necessidade de desenvolver políticas que integram o 

indivíduo igualmente à sociedade, permitindo que todos tomem parte dos benefícios gerados 

pelo crescimento e habilitem os excluídos ou grupos marginalizados a reclamarem seus direitos. 

Por meio desse elemento transformador, é possível prover suporte a grupos marginalizados 

economicamente e socialmente, gerar espaços de mobilização democrática com maior 

participação cidadã, transformar atitudes e comportamentos públicos por meio de campanhas 

de sensibilização e conscientização, alterar a estrutura regulatória a fim de proteger minorias 

ou vulneráveis contra discriminação e abuso, balancear as relações de poder entre homens e 

mulheres por meio de alterações regulatórias e ações educativas, entre outras (DEVEREUX; 

SABATES-WHEELER, 2008). 

 

É importante destacar que essa abordagem abrangente não invalida as medidas tradicionais de 

proteção social e não exclui a possibilidade de que mais de uma medida seja adotada ao mesmo 

tempo, afinal uma ação de proteção social pode ter mais de um objetivo. Além disso, as medidas 

de proteção social não se estendem a todas as políticas de desenvolvimento e crescimento 

econômico, mas devem estar conectadas com outras intervenções a fim de potencializar os 

benefícios gerados. Nesse sentido, Devereux e Sabates-Wheeler (2008, p. 70) propõem a 

seguinte definição conceitual: 

 

Social Protection describes all initiatives that transfer income or assets to the poor, 

protect the vulnerable against livelihood risks, and enhance the social status and 

rights of the marginalized; with the overall objectives of extending the benefits of 

economic growth and reducing the economic or social vulnerability of poor, 

vulnerable and marginalized groups.11 

 

Para além da teorização, Devereux e Sabates-Wheeler (2004, 2008) oferecem um esquema 

prático (Esquema 1) sobre proteção social associada às possíveis formas de desenvolvimento 

das políticas públicas, que está estruturado sob os seguintes mecanismos de implementação: a 

 
10 Advocacy: são ações de empresas, grupos, indivíduos ou organizações sociais que se engajam por uma causa. O 

objetivo é lutar pela resolução de um problema ou pela defesa dos direitos de uma entidade ou grupo. É a utilização 

do poder e do status para comunicar melhor e conquistar os objetivos pretendidos. 
11 Proteção Social descreve todas as iniciativas que transferem renda ou recursos aos pobres, protegem os 

vulneráveis contra os riscos à subsistência aprimoram o status social e os direitos dos marginalizados; com os 

objetivos gerais de estender os benefícios do crescimento econômico, reduzir a vulnerabilidade econômica ou 

social dos grupos pobres, vulneráveis e marginalizados (DEVEREUX; SABATES-WHEELER, 2008, p. 70). 
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Provisão se preocupa com intervenções que fornecem alívio da privação; a Prevenção fomenta 

intervenções que procuram evitar a privação; a Promoção objetiva gerar de forma estável 

ganhos reais e capacidades; e a Transformação foca em intervenções que geram equidade social. 

 
 

Fonte: DEVEREUX; SABATES-WHEELER, 2004, p.11 

 

É importante notar que os mecanismos de proteção social podem ser acionados 

simultaneamente em uma mesma ação, ou seja, a sobreposição é possível. Sobre esse esquema, 

é preciso considerar que os mecanismos de provisão e em parte os de prevenção estão ligados 

a intervenções do tipo safety nets, ao passo que os mecanismos de promoção e transformação 

se configuram como um “trampolim” para escapar da pobreza. A linha preta sólida indica uma 

relação direta e positiva entre os mecanismos, a linha tracejada indica uma relação menos óbvia, 

a linha pontilhada indica uma relação fraca e a tracejada grossa indica a possibilidade de um 

efeito reverso de um mecanismo sobre o outro (DEVEREUX; SABATES-WHEELER, 2004). 

 

Na perspectiva de Devereux e Sabates-Wheeler (2004), o alcance das intervenções que 

contribuem para a promoção da proteção social deve ser mais abrangente do que as intervenções 

que caracterizam as políticas de safety nets. Os autores reconhecem a importância das políticas 

de transferência de renda em casos em que os indivíduos estão incapacitados de sobreviver com 

seus próprios recursos. Entretanto, reforçam que os programas de transferência de renda 

promovem “proteção econômica” e respondem a riscos econômicos e aos meios de 

Esquema 1 - Estrutura Conceitual para Proteção Social 
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subsistência. Em complementação a essas ações, o combate à vulnerabilidade social desperta a 

necessidade de novas formas de proteção que podem ocorrer por meio da entrega de serviços 

públicos e por medidas que modificam ou regulam o comportamento de grupos socialmente 

vulneráveis. Nesse cenário, a introdução de um elemento transformador ajuda a desenvolver 

estratégias para lidar com os desafios impostos pela vulnerabilidade. 

 

Jones e Shahrokh (2013) fornecem um esquema conceitual orientado para a justiça social 

(Esquema 2) que busca sintetizar as diferentes vertentes que dialogam no campo da proteção 

social. Esse esquema oferece caminhos que devem ser considerados por designers e 

implementadores de políticas públicas e programas de proteção social que buscam combater a 

pobreza e a vulnerabilidade. Destaca-se a característica multidimensional dos riscos e 

vulnerabilidades, que podem reverberar de várias formas e impactar diferentes dimensões da 

vida. O esquema aponta para a busca de um sistema de proteção social baseado na equidade, 

cujo resultado está no fortalecimento do contrato social, que irá gerar mais bem-estar e 

resiliência. 

 

De mais relevante, esse esquema preocupa-se com os fatores estruturais que influenciam o 

potencial transformativo da proteção social. A disponibilidade fiscal (fiscal space) impacta 

diretamente a capacidade de investimentos em programas de proteção social. A existência de 

um mercado de trabalho (labour market structure) dinâmico, com potencial de crescimento e 

absorção de mão de obra, influencia o sucesso de programas de proteção que buscam viabilizar 

oportunidades de geração de renda. A forma como se desenvolve a economia da assistência 

(care economy) é relevante na definição da viabilidade e demanda por programas específicos 

de proteção social. As instituições sociais (social institutions), na forma de leis, normas ou 

práticas sociais, exercem influência no empoderamento e na provisão de bem-estar, ao mesmo 

tempo também podem funcionar como limitadoras da desigualdade e de diversas formas de 

discriminação. E, as normas e leis internacionais (international laws and norms) impactam a 

adoção de programas que combatem a discriminação e advogam pela justiça social (JONES; 

SHAHROKH, 2013). 
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Fonte: JONES; SHAHROKH, 2013, p. 12. 

Esquema 2 - Proteção Social: Contexto, Estruturas e Resultados 
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A abordagem baseada em justiça social tem como objetivo transformar e fortalecer o papel 

desempenhado pela proteção social nas políticas de desenvolvimento. O elemento 

transformador proporciona a adoção de medidas importantes a favor de populações socialmente 

vulneráveis e marginalizadas mesmo em ambientes de alta restrição fiscal, tomando em conta 

que as intervenções contra a vulnerabilidade econômica exigem recursos que nem sempre estão 

disponíveis. O elemento transformador também funciona de maneira complementar e sinérgica 

com as demais dimensões, como a provisão, a prevenção e a promoção, proporcionando a 

implementação de programas que podem adotar medidas transversais importantes no combate 

à pobreza. O mais importante para o combate à pobreza, pensando no longo prazo, é realizar 

uma combinação positiva entre medidas que promovam a segurança dos meios de subsistência 

e a promoção da autonomia e empoderamento do indivíduo. Esse espectro conceitual fornece 

uma gama de ferramentas úteis que devem ser cuidadosamente consideradas no processo de 

seleção, desenho e implementação das políticas públicas (DEVEREUX; SABATES-

WHEELER, 2008). 

 

 

2.3.3 Proteção social: mecanismos e desafios de implementação 

 

 

A ideia de proteção social configura-se em mecanismos de combate à pobreza que promovem 

iniciativas que garantem as necessidades básicas, a renda ou os direitos de populações em 

situação de vulnerabilidade ou marginalizadas. Consequentemente, para cada um dos 

mecanismos de implementação são associadas categorias de intervenção e a partir destas são 

desenvolvidos programas diferenciados para atender aos variados grupos de vulnerabilidade ou 

marginalizados. Devereux e Sabates-Wheeler (2004; 2008) contribuem também para a 

caracterização dos grupos beneficiários dessas intervenções e sugerem três categorias: 

cronicamente pobres, economicamente em risco e socialmente vulneráveis. É importante 

destacar que todas essas categorizações não são rígidas e que as possibilidades de 

implementação e inclusão de novas categorias é sempre possível e acontecem a partir da 

evolução do debate. 

 

No mecanismo de Provisão (Provision), a intenção é fornecer alívio das privações causadas 

pela pobreza. A medida de intervenção ligada a essa dimensão pode ser denominada como 
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safety nets, que são intervenções caracterizadas pela inclusão social não contributiva, podendo 

manifestar-se como programas de Transferência de Renda Condicionada (Conditional Cash 

Transfer), Assistência Social (Social Assistance) ou Serviços Sociais (Social Services). As 

Transferências de Renda Condicionadas são programas destinados a famílias pobres que 

estabelecem uma série de condicionamentos que devem ser atendidos pelos beneficiários para 

que possam acessar os recursos disponibilizados. A Assistência Social é destinada à parcela da 

sociedade considerada cronicamente pobre, caracterizando-se pelas pensões sociais, pelo 

fornecimento de alimentos ou materiais escolares a famílias pobres, pelo subsídio a preços de 

alimentos, energia e outros serviços básicos. Já programas de Serviço Social são ações 

destinadas a atender indivíduos ou grupos considerados pobres que necessitam de cuidados 

especiais, incluindo garantir o acesso gratuito desse público a serviços públicos básicos como 

educação, saúde e outros (DEVEREUX; SABATES-WHEELER, 2004, 2008). 

 

O mecanismo de Prevenção (Preventive) busca impedir situações de privação que podem 

ocorrer principalmente pela exposição a riscos econômicos. Pode-se denominar como 

Seguridade Social (Social Insurance) a medida de intervenção associada à prevenção. Trata-se 

de intervenções caracterizadas por contribuições compulsórias do beneficiário, privadas ou com 

coparticipação pública, que conferem a este o direito de receber um benefício futuro ou 

contingente (DEVEREUX; SABATES-WHEELER, 2004). Para fins metodológicos, os 

programas foram divididos de duas formas, o Seguro Social de Aposentadoria (Retirement 

Social Insurance), que se refere a programas no qual o trabalhador contribuiu para um sistema 

formal de pensões e, ao atingir determinados critérios, estará apto a acessar os benefícios, e o 

Seguro Social Contingente (Contigent Social Insurance), que se relaciona a programas nos 

quais o trabalhador formal está segurado e recebe benefícios em situações de risco econômico 

como: seguro saúde, benefícios maternidade, seguro desemprego ou benefícios por 

incapacidade, entre outros. 

 

O mecanismo de Promoção (Promotive) tem como objetivo fortalecer e estabilizar a renda real 

e desenvolver as capacidades de famílias e indivíduos. As intervenções chamadas de Medidas 

de Promoção (Promotive Measures) buscam melhorar os meios de subsistências de famílias e 

indivíduos por meio de programas especialmente desenhados para atender a públicos 

específicos, podendo manifestar-se com Geração de Trabalho (Jobs Development), Melhora 

das Capacidades (Enhance Capabilities) e Microcrédito (Microcredit). Geração de Trabalho 
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foca na criação de empregos para jovens junto ao setor privado, na melhoria das condições de 

trabalho e da produtividade e finalmente em ações que conectam as pessoas a potenciais postos 

de trabalho. Em programas de Melhora de Capacidades, o público alvo está na força de trabalho 

jovem, com foco em ações que promovem o desenvolvimento de habilidades cognitivas, 

socioemocionais e técnicas. Nos programas de Microcrédito, o investimento acontece em 

pequenos negócios com a intenção de estabilizar a renda e o consumo (DEVEREUX; 

SABATES-WHEELER, 2004, 2008; WB – JOBS AND DEVELOPMENT, 2019; WB – 

SKILLS DEVELOPMENT, 2019). 

 

O mecanismo de Transformação (Transformative) preocupa-se com o estabelecimento da 

equidade social. As Medidas de Transformação (Transformative Measures) usam a advocacy 

com o objetivo garantir justiça social e proteção contra a exclusão social para grupos 

vulneráveis a riscos sociais, discriminação ou abusos. Os programas de transformação 

acontecem por meio da Operacionalização de Direitos (Operationalising Rights), que tem como 

objetivo garantir os direitos dos indivíduos no mercado de trabalho por meio de mudanças 

regulatórias que promovam a equidade ou por meio da aplicação de legislação que garanta 

condições decentes de trabalho. Já as Campanhas de Sensibilização (Sensitisation Campaigns) 

são ações afirmativas em favor de grupos menos favorecidos que combatem diversas formas de 

discriminação (DEVEREUX; SABATES-WHEELER, 2004, 2008). 

 

A ideia de Devereux e Sabates-Wheeler (2004) era superar impressões negativas e percepções 

limitadas sobre proteção social, normalmente reforçadas na literatura sobre esse tema. Com 

esse propósito, eles identificaram alguns desafios à implementação dos programas de proteção 

social. Primeiro, com a acessibilidade, no sentido de superar as restrições fiscais e prover um 

sistema de proteção efetivo a custos acessíveis. Segundo, com o crescimento econômico, na 

medida em que as políticas de proteção social devem ser capazes de reduzir a pobreza extrema 

e a fome fornecendo as bases para o desenvolvimento das populações menos favorecidas. E, 

terceiro, com a equidade, mais precisamente com as formas de se ampliar o arcabouço teórico 

sobre o tema com o objetivo de incorporar aspectos relacionados a riscos e vulnerabilidade 

social. 

 

Apenas como um lembrete, Plagerson e Ulriksen (2016) alertam para o fato de que, apesar da 

relevância da questão prática, é importante que ela esteja alinhada com os princípios e 
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justificativas que estimularam a escolha de determinado programa para que os resultados 

alcançados sejam satisfatórios. Para as autoras, os princípios morais funcionam como um filtro 

ético que embasam as decisões tomadas. O princípio econômico foca na eficiência e na 

qualidade do gasto, baseia-se em pesquisas e modelos econométricos que proveem suporte às 

decisões. O princípio político é variável e flutua de acordo com os ciclos políticos domésticos, 

entretanto, é o argumento principal na tomada de decisão, pois tem o poder de determinar ou 

vetar a implementação de um programa. O princípio social fornece benefícios e vantagens 

coletivas que são colhidas a partir do combate à pobreza, funciona como argumentos que irão 

despertar uma demanda e é um importante suporte para os princípios econômico e político. 

 

A partir da conceituação e das categorizações apresentadas por Devereux e Sabates-Wheeler, 

da contextualização apresentada por Jones e Shahrokh e das variáveis de financiamento 

informadas por Barrientos, este estudo propõe um esquema (Esquema 3) com o objetivo de 

facilitar a compreensão e a articulação entre os mecanismos de proteção social, as categorias 

de intervenção, os tipos de programas que podem ser implementados e as categorias de 

vulnerabilidade que estão associadas a cada dimensão. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Esquema 3 - Mecanismos, Intervenções e Programas 
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Devereux e Sabates-Wheeler (2004) lembram que, muitas vezes, a discussão sobre a 

implementação das políticas de proteção social é limitada pelo pensamento e pelas estruturas 

de países desenvolvidos. Entretanto, em países em desenvolvimento e principalmente em países 

pobres, existem diversas limitações que restringem as possibilidades de utilização de todo o 

arcabouço de instrumentos que podem formar um sistema de proteção social. Eles apontam para 

limitações na abrangência da seguridade privada e da seguridade social, para a escassez de 

recursos que impede a concretização de medidas formais de proteção social e para a dificuldade 

em incluir as populações rurais e os trabalhadores urbanos informais. Para superar essas 

limitações, é preciso encampar um modelo amplo e criativo, por isso Devereux e Sabates-

Wheeler (2004, p. 8) defendem: “for these reasons, social protection in poor countries needs 

to be conceived of more broadly and creatively than in industrialised countries”12. 

 

Barrientos e Hulme (2008) discorrem sobre alguns problemas que afetam a implementação e a 

qualidade dos programas. É um desafio balancear a escala adequada das ações, principalmente 

em países muito populosos. O escopo dos programas deve adotar uma conceituação ampla, 

considerando que a pobreza crônica apresenta aspectos multidimensionais e exige abordagens 

dinâmicas no seu combate. A integração dos programas de proteção social à estratégia nacional 

de desenvolvimento é fundamental para que as ações sejam desenvolvidas de forma afirmativa, 

produtiva, inclusiva e produzam resultados ampliados no combate à pobreza. As restrições de 

financiamento são um limitador da expansão dos programas de proteção, as baixas taxas de 

crescimento econômico e as restrições fiscais impõem o desafio de garantir a sustentabilidade 

das ações apenas com recursos domésticos. Por fim, o ambiente político determina o quanto da 

demanda por proteção social será traduzida em ações efetivas e sob quais parâmetros serão 

implementadas. 

 

Complementarmente, Jones e Shahrokh (2013) apontam outros desafios ligados ao desenho, à 

implementação e à avaliação desses programas. Primeiro, eles entendem que o desenho deve 

ser precedido de pesquisa detalhada sobre as vulnerabilidades que serão endereçadas pelo 

programa. Segundo, devem ser utilizados métodos que contemplem abordagens quantitativas, 

como pesquisas randomizadas, e abordagens qualitativas, para garantir que a implementação e 

a avaliação dos programas serão realizadas a partir de evidências construídas com a participação 

 
12 “por essas razões, a proteção social nos países pobres precisa ser concebida de maneira mais ampla e criativa do 

que nos países industrializados” (DEVEREUX; SABATES-WHEELER, 2004, p. 8). 
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do público a que se destinam. Terceiro, os desenhos e avaliações devem considerar a análise da 

economia política com o objetivo de identificar as complexas dinâmicas de poder que podem 

influenciar as escolhas políticas que envolvem o programa. 

 

Especificamente sobre o financiamento, Barrientos (2008) entende que os recursos 

provenientes de organismos internacionais de desenvolvimento são importantes para iniciar 

programas de proteção social que, ao se mostrarem efetivos, poderão gradativamente ganhar 

apoio da política doméstica e eventualmente gerar comprometimento e transformação da ação 

em uma política pública governamental. O Estado, na figura dos governos nacionais, continua 

sendo o maior provedor de proteção social, face a suas responsabilidades constitucionais e sua 

capacidade de trabalhar em larga escala. O desafio para os governos nacionais está em garantir 

condições macroeconômicas, crescimento e estabilidade fiscal, gastos públicos sociais, política 

tributária adequada e regulação necessárias para suportar a implementação das categorias de 

intervenção da proteção social. Para superar esse desafio, Barrientos (2008, p. 301) propõe a 

construção de um mix financeiro ideal, composto pelos seguintes elementos: 

 

(i) generating the resources needed to establish and strengthen appropriate social 

protection systems; (ii) ensuring the incentives generated by the financing modalities 

reinforce poverty and vulnerability reduction; (iii) securing legitimacy for social 

protection institutions and policies.13. 

 

Por fim, para Jones e Shahrokh (2013), princípios da cidadania, direitos e empoderamento 

devem ser integrados aos programas de proteção social. Isso deve ser refletido no objetivo dos 

programas, que também devem se preocupar com o desenvolvimento das capacidades 

individuais. As comunidades locais devem estar envolvidas no monitoramento e na avaliação 

das ações a fim de prover melhores informações que irão suportar a tomada de decisão. É 

preciso garantir que os beneficiários do programa tenham acesso completo a todas as 

informações de forma objetiva e transparente. E, é importante estimular o desenvolvimento de 

ações conjuntas entre agências e parceiros envolvidos no combate à pobreza com o objetivo de 

promover sinergias e abordagens inovadoras. 

 

 
13 (i) gerar os recursos necessários para estabelecer e fortalecer sistemas de proteção social apropriados; (ii) 

garantir que os incentivos gerados pelas modalidades de financiamento reforcem a redução da pobreza e da 

vulnerabilidade; (iii) garantir legitimidade para as instituições e políticas de proteção social (BARRIENTOS, 2008, 

p. 301, tradução nossa). 
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2.3.4 Proteção social no Brasil 

 

 

A estruturação do Sistema de Proteção Social brasileiro está diretamente ligada à evolução 

histórica do País e às transformações econômicas e sociais pelas quais passou desde a fundação 

da República. No período da República Velha (1889 – 1930), não é possível falar em proteção 

social porque não havia legislação ou instituições que garantissem intervenções de seguridade 

social, serviços sociais ou assistência social de forma coordenada que visassem ao atendimento 

aos cidadãos de forma universalizada (COSTA; FERREIRA, 2013). 

 

O período de 1930 a 1945, presidido por Getúlio Vargas, foi marcado por políticas de 

desenvolvimento que promoveram uma transformação socioeconômica no Brasil. Junto à 

industrialização, estruturação de instituições e regulações diversas, houve a extensão dos 

direitos sociais baseados no corporativismo. Nesse contexto, ocorreu a fundação do Sistema de 

Proteção Social Brasileiro, com características de ampliação limitada de direitos sociais, 

regulamentando as relações trabalhistas e assegurando direitos sociais básicos como acesso à 

previdência social. Nesse momento, a maior parte da população trabalhadora ainda se 

encontrava no campo e ficou excluída dessa ampliação de direitos, que estava associada 

principalmente aos trabalhadores urbanos (ALMEIDA, 2007). 

 

Durante a democracia populista (1946 – 1963) houve uma expansão das intervenções de 

Seguridade Social, caracterizada como um instrumento político usado pelos governantes a fim 

de se autolegitimar com grupos de trabalhadores de maior relevância política. Nesse momento, 

a massa de trabalhadores na área rural e trabalhadores informais ainda era muito relevante, e 

por isso as medidas de proteção reforçaram a exclusão de grande parte da população (FLEURY, 

2005). 

 

Fleury (2005) ressalta que, no período Militar (1964 – 1985), o Sistema de Proteção Social 

ganhou volume e relevância com o aumento da cobertura a grupos vulneráveis anteriormente 

excluídos, como trabalhadores rurais e autônomos, a criação de fundos e a estruturação de 

programas contributivos como FGTS, PIS-Pasep, Finsocial e outros. Entretanto, essa expansão 

do sistema, inicialmente inclusiva por meio do seguro social e das políticas assistenciais 

institucionalizadas, não foi suficiente para lidar com os novos desafios impostos pelo crescente 
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êxodo rural e urbanização acelerada. Sobre esse período, Almeida (2007) faz as seguintes 

considerações: 

 

Sob o comando dos militares, o Brasil viveu um novo ciclo desenvolvimentista, no 

bojo do qual se expandiram empresas públicas produtoras de bens e serviços, assim 

como as políticas de promoção industrial; o aparato de regulação econômica tornou-

se mais amplo e complexo; e um sistema de proteção social de tipo conservador se 

expandiu, diversificou e atingiu maturidade. Todo esse processo significou 

crescimento e diversificação do aparato estatal comandado pelo governo federal 

(ALMEIDA, 2007, p. 25).  

 

No bojo da abertura política e da reforma do Estado na década de 1980, as reinvindicações 

advindas da sociedade representaram um fator importante na formulação de novas políticas 

sociais que promoveram a reforma do Sistema de Proteção Social, que àquela altura encontrava-

se em declínio e incapacitado de dar respostas eficientes aos desafios econômicos e fiscais que 

assolavam o País (ALBUQUERQUE, 2007). Para Fleury (2005) e Falcão et al (2013), a 

Constituição Federal de 1988 promoveu uma ruptura e instituiu um novo Sistema de Proteção 

Social no Brasil. Foi adotado um modelo baseado na universalização da cidadania, no 

reconhecimento dos direitos sociais, na definição do papel do Estado, na descentralização da 

gestão e no reconhecimento da importância da participação da sociedade. O modelo brasileiro 

é caracterizado por um tripé que assegura direitos à saúde, previdência e assistência social. A 

esse respeito, Fleury (2005) diz que: 

 

Já o nosso modelo constitucional de seguridade articulou três sistemas previamente 

existentes, regidos por lógicas diversas: a saúde pela necessidade, a previdência pela 

condição de trabalho e a assistência pela incapacidade. [...] Neste sentido, os 

princípios orientadores da seguridade social não se aplicam igualmente a todos os 

setores, sendo a universalidade da cobertura e do atendimento o eixo do novo sistema 

de saúde, a uniformidade e equivalência dos benefícios e sua irredutibilidade, a base 

da reforma da previdência social, e a seletividade e distributividade, o princípio 

orientador da política de assistência social (FLEURY, 2005, p. 454).  

 

Para Almeida (2007), a nova legislação promoveu um compartilhamento de responsabilidades 

na provisão de serviços básicos entre o governo federal e as entidades subnacionais. Nas 

décadas recentes, o Sistema de Proteção Social brasileiro passou por transformações profundas, 

focando em ações de redução da pobreza e fortalecendo principalmente as intervenções de 

assistência social. Como destacado por Hulme et al (2014), o fim da década de 1990 foi marcado 

por uma expansão em larga escala nas intervenções de proteção social baseadas em programas 

de transferência de renda. Eles lembram que a ideia de uma transferência de renda condicionada 

à frequência escolar infantil foi proposta originalmente pelo Partido dos Trabalhadores e 
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adotada como experiência por alguns governos subnacionais. Sua implementação em escala 

nacional aconteceu durante o governo Fernando Henrique Cardoso, na forma do projeto Bolsa 

Escola. Após 2002, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto foi ampliado e 

restruturado, tornando-se o Bolsa Família.  

 

Campello (2013) lembra que o Programa Bolsa Família (PBF) foi instituído em consonância 

com a estratégia de desenvolvimento econômico vigente em 2003 e sob os desafios de unificar 

outros programas de transferência de renda ao PBF, desenvolver e consolidar o Cadastro Único 

para Programas Sociais (CadÚnico) e integrar outras agências governamentais ao programa 

para acompanhar o cumprimento das condicionalidades e garantir a oferta de serviços públicos. 

Colin et al (2013) entendem que todo o aparato envolvido na estruturação do PBF, como o 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o CadÚnico, representara avanços importantes 

para a proteção social brasileira. Falcão et al (2013) vão além e argumentam que o programa 

representou uma ruptura no Sistema de Proteção Social brasileiro, até então estruturado em 

bases contributivas, o que impossibilitava os mais necessitados de acessar os benefícios do 

sistema.  

 

O programa alcançou resultados notáveis. Falcão et al (2013) aponta para a existência de 

diversas evidências que comprovam os avanços promovidos pelo programa, lembrando que 

outras condições conjunturais, econômicas e estruturais do período favoreceram a redução da 

pobreza. O programa alcançou excelente cobertura, chegando a aproximadamente 13 milhões 

de famílias atendidas em 2010. Campello (2013) e Falcão et al (2013) entendem que o 

CadÚnico se configurou como uma importante novidade institucional, desenvolvido 

principalmente a partir da cooperação com os entes subnacionais que tinham maior 

conhecimento sobre a realidade local e contribuíram para a construção de uma ferramenta 

sólida. E Campello (2013) também destaca o empoderamento feminino promovido pelo 

programa, haja vista a priorização da mulher como a responsável familiar pelo recebimento e 

gestão do benefício. Sobre o modelo desenvolvido no PBF, Colin et al (2013) fazem as 

seguintes considerações: 

 

Este modelo articula o acesso à renda com a oferta de serviços e oportunidades 

socioassistenciais e a ampliação do acesso a direitos e oportunidades, e tem 

viabilizado o enfrentamento das situações de pobreza e de desigualdades em suas 

multidimensionalidades, o que, por sua vez, materializou melhorias nas condições de 

vida das famílias e indivíduos (COLIN et al, 2013, p. 48).  
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O Plano Brasil sem Miséria representou um amadurecimento e uma ampliação da política 

pública voltada ao combate da extrema pobreza e inclusão social (FALCÃO et al, 2013). Foi 

concebido para enfrentar a pobreza entendida de forma multidimensional, buscando incluir no 

sistema de proteção os indivíduos presos à condição de extrema pobreza e que não encontraram 

nos benefícios do PBF os incentivos suficientes para escapar dessa condição (CAMPELLO; 

FALCÃO, 2014). O CadÚnico foi utilizado como principal instrumento de gestão e ferramenta 

integradora das diversas agências governamentais participantes do plano. O foco estava na 

continuidade das transferências de renda, em ações de inclusão produtiva e na garantia de 

acesso aos serviços públicos (CAMPELLO, 2013).  

 

A ação Brasil Carinhoso, desenvolvida no escopo do Plano Brasil Sem Miséria, merece 

destaque porque representou uma evolução importante ao incluir a primeira infância, e 

posteriormente adolescentes, como beneficiários do programa e promovendo a integração entre 

saúde, educação e assistência social. A ação mudou a forma de cálculo do benefício do PBF 

para famílias que ainda viviam em condição de extrema pobreza, deixando de lado o benefício 

de valor fixo e instituindo um valor variável, embasado na quantia necessária para que cada 

membro da família superasse a linha de pobreza absoluta estipulada pela ação. A ação se 

relaciona com a área da saúde na prevenção de problemas relacionados à primeira infância, 

garantindo a expansão da vacinação, a oferta de sulfato ferroso, a distribuição gratuita de 

medicamentos e sachês nutricionais para creches. Na área da educação, o objetivo foi expandir 

a disponibilidade de vagas para crianças de 0 a 48 meses, o que aconteceu por meio de recursos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e pelo 

financiamento do Ministério da Educação para a construção de novas creches (BACHTOLD et 

al, 2014; HADDAD et al, 2014; FERNANDES, 2014; CAMPELLO, 2013; FALCÃO et al, 

2013). 

 

No escopo do Plano Brasil Sem Miséria, Fernandes (2014) reforça a importância da articulação 

entre diferentes agências governamentais para o sucesso das ações implementadas. O 

Ministério da Educação (MEC) transformou-se em um importante parceiro para a articulação 

da ação. No escopo da renda, o MEC é responsável pelo acompanhamento da condicionalidade 

na área da educação e auxilia no controle de beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada. No que se refere à inclusão produtiva, o Ministério conta com o Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego — Pronatec para ofertar cursos de qualificação 



50 
 

 
 

profissional e atua na ação Brasil Carinhoso, contribuindo para a expansão do acesso aos 

serviços públicos. Fernandes (2014) defende que o enfrentamento de problemas reais requer 

uma abordagem intersetorial, que coordene ações entre diferentes agentes públicos em 

diferentes esferas federativas: “Como se vê, a política educacional se beneficia da política de 

assistência social, ao mesmo tempo em que esta é reforçada pela ampliação do acesso à 

educação. Isto evidencia que o trabalho de forma intersetorial pode – e deve – ser um modelo 

a ser seguido pelo governo como um todo” (FERNANDES, 2014, p. 558). 

Hulme at el (2014) afirmam que os programas de transferências condicionadas apresentaram 

bons resultados na redução da pobreza na América Latina, em especial no Brasil e no México, 

e, de forma transversal, promoveram a inclusão de milhares de crianças no sistema de educação. 

A mecânica desse tipo de programa é importante porque o recurso financeiro em mãos provê 

alívio imediato das condições de privação, além disso esse recuso normalmente é gasto 

localmente, o que estimula uma espiral de consumo crescimento, e as condicionantes 

relacionadas à educação e à saúde fortalecem os indivíduos para que interrompam o processo 

de transmissão intergeracional da pobreza. O sucesso alcançado por esses programas impõe 

agora o desafio da manutenção da erradicação da pobreza, ao passo em que abre caminho para 

a busca por garantias do mínimo social, no sentido de proporcionar inclusão social e ampliar 

perspectivas. Sobre esse novo desafio, Barrientos (2013b) conclui que: 

 

A inclusão social e econômica envolve a melhora das perspectivas dos grupos 

desfavorecidos. Até certo ponto, a evolução dos programas pioneiros de transferência 

de renda para o desenvolvimento humano reflete, cada vez mais, a agenda mais ampla 

das instituições de bem-estar social emergentes nos países em desenvolvimento, que 

certamente, têm um longo caminho pela frente (BARRIENTOS, 2013b, p. 429).  

 

Nesse sentido, Jaccoud (2014) entende que a característica multidimensional das 

vulnerabilidades aponta para novos desafios e proporciona a evolução ou o surgimento de novas 

políticas públicas que continuarão moldando o perfil da proteção social brasileira. Ao mesmo 

tempo, Campello e Falcão (2014) reforçam que, no período de 2002 a 2012, o Brasil alcançou 

bons resultados nas agendas da renda, infância, juventude, inserção profissional, oportunidades 

no campo e gestão pública. Entretanto, alertam que é preciso manter a vigilância sobre as 

estruturas que foram implementadas com sucesso e renovar constantemente as metas e os 

desafios.  
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2.4 Políticas públicas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

 

 

2.4.1 Organismos multilaterais: agenda e formulação de políticas públicas 

 

 

Nesta seção, discute-se o papel desempenhado por organismos multilaterais de 

desenvolvimento na montagem da agenda e na formulação de políticas públicas. Inicialmente, 

é importante esclarecer que qualquer definição de política pública pode ser considerada 

arbitrária, mas, neste estudo, adota-se a definição de política pública apresentada por Leonardo 

Secchi (2010), na qual “política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema 

público” (SECCHI, 2010, p. 2). Nesse sentido, as políticas públicas configuram-se como ações 

ou programas que visam implementar uma determinada orientação que tem como finalidade a 

resolução de um problema público. Nessa definição, chama-se de “problema” a diferença entre 

a realidade e a melhor situação possível. Portanto, essas ações não são necessariamente 

propostas para solucionar uma crise; elas podem ser propostas para aproveitar uma 

oportunidade ou para ajustar uma situação que, potencialmente, poderia levar a uma crise. 

 

A partir dessa conceituação, é importante esclarecer como diferentes correntes acadêmicas 

tratam do papel desempenhado por atores estatais e não estatais influenciando a agenda e a 

formulação de políticas públicas. A abordagem multicêntrica considera a existência de um 

policy network que pode ser composto por organizações multilaterais de desenvolvimento, 

entidades privadas ou não governamentais, que, em parceria com atores estatais ou até mesmo 

sozinhos, podem encabeçar um processo de política pública, enquanto a abordagem estadista, 

adotada nesse estudo, compreende as ações de políticas públicas como atos puramente 

governamentais. Nessa vertente, atores não estatais, como os organismos multilaterais de 

desenvolvimento, estão limitados ao papel de influenciadores (SECCHI, 2010). 

 

Na análise de Secchi (2010), os atores que de forma geral estão envolvidos nos ciclos de 

políticas públicas são: Estado, organizações privadas, organizações não governamentais, 

organismos internacionais e redes de políticas públicas. Para Howlett et al (2013), o processo 

de policy making é caracterizado basicamente pela necessidade de conciliar diferentes objetivos 

políticos em prol da resolução de um problema específico. Esses “objetivos políticos” estão 
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relacionados à natureza e à finalidade dos diversos atores que compõem o universo e os 

subsistemas da política pública (Figura 1). 

 

No processo de policy making, as políticas públicas nascem e são estruturadas de acordo com 

a natureza e as ideias dos atores que defendem a necessidade daquela política. Destaca-se que, 

apesar da existência de um universo e do reconhecimento da capacidade de influência de muitos 

atores, apenas alguns estão aptos a participar do subsistema político. Esse subsistema agrega 

somente aqueles atores que possuem conhecimento ou influência específica sobre área a que se 

relaciona a política que se pretende desenvolver. Mais especificamente, considerando o foco do 

estudo, Howlett et al (2013) consideram que o “sistema internacional” tem cada vez mais 

influência sobre a condução da política doméstica e manifesta-se por meio de organismos 

internacionais e consultorias. Especificamente sobre os organismos internacionais, a 

capacidade de participar do ciclo de políticas públicas depende de sua influência e recursos, 

sejam eles financeiros ou na forma de conhecimento, ficando limitados ao papel de 

influenciadores e eventualmente participantes do subsistema político.  

 

Fonte: Howlett et al, 2013, p. 95. 

 

Figura 1 - Universo e subsistemas da política pública 
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Sobre o ciclo de políticas públicas, Howlett et al (2013) apresentam os estágios (Figura 2) pelos 

quais uma política pública passa a fim de resolver um determinado problema. Nesse modelo, 

os estágios se referem aos passos necessários para uma resolução aplicada do problema. Dessa 

maneira, a montagem da agenda está relacionada com o reconhecimento do problema, enquanto 

a formulação da política se relaciona à apresentação de propostas de solução. O estágio da 

tomada de decisão política se refere à escolha de uma solução entre as apresentadas, seguida 

pela fase de implementação da política, que é a efetivação da solução escolhida. Por fim, todos 

os estágios são permeados pela avaliação da política que consiste na avaliação dos resultados, 

o que pode levar ao cancelamento da política, a aprimoramentos ou a ajustes estruturais e 

administrativos. 

 

Fonte: Howlett et al, 2013, p. 15. 

 

Conforme a Figura 3, os atores não estatais, em especial os organismos internacionais, 

apresentam maior potencial para atuar de forma mais participativa e influente nos estágios da 

montagem da agenda, formulação da política, implementação da política e avaliação da política. 

A montagem da agenda refere-se a um momento em que todos os interessados no “problema 

público” podem demandar uma ação governamental. Durante a formulação da política, 

participam aqueles atores que possuem expertise e capabilities para influenciar e participar da 

construção de propostas de solução destinadas a resolver o problema endereçado pela política 

pública. Na etapa de implementação, eventualmente esses atores podem contribuir com 

financiamento e conhecimento aplicado, que poderão facilitar o processo de traduzir em ação 

planejada. Por fim, o estágio da avaliação é importante para monitorar o funcionamento da ação 

Figura 2 - Resolução aplicada de problemas vs. Estágios no ciclo político 
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e os atores internacionais podem colaborar com os conhecimentos técnicos necessários para 

verificar a eficácia da política pública (HOWLETT et al, 2013). 

 

 

Fonte: Howlett et al, 2013, p. 16. 

 

Apresentado o ciclo de políticas públicas e o papel desempenhado pelo sistema internacional, 

cabe explicar quem são os componentes desse sistema. São considerados componentes do 

sistema internacional as instituições internacionais, os regimes internacionais e as organizações 

internacionais. As organizações internacionais são caracterizadas pela junção de dois (bilateral) 

ou mais (multilateral) Estados sob um mesmo guarda-chuva de objetivos, que precisam realizar 

um encontro plenário ao menos uma vez a cada 10 anos, contar com um secretariado 

permanente e precisam ser materializadas, no sentido de haver uma sede física e corpo 

administrativo. Esses organismos internacionais podem atuar em diversas áreas, passando por 

geopolítica, economia, meio ambiente, social e outras. A primeira estrutura desse sistema foi a 

Liga das Nações, criada em 1919. Em 1945, nasceu a Organização das Nações Unidas (ONU) 

que se desenvolveu sob uma estrutura de agências especializadas, o Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que começou a operar em 1946, e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), que iniciou suas operações formalmente em 1947 

(RITTBERGER et al, 2019). 

 

Dolowitz e Marsh (1999) reforçam que os organismos internacionais são criados pelos países 

de forma voluntária, regidos por meio de tratados, constituídos por uma estrutura própria e 

independente, que têm o objetivo de gerar cooperação entre seus membros, funcionar como 

uma arena de resolução de conflitos e atuar globalmente ou regionalmente na resolução de 

Figura 3 - Par de ampulhetas: do ciclo e dos atores 
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problemas específicos. São atores importantes no campo da geração e compartilhamento de 

conhecimento. Organizações como ONU, OEDC e Banco Mundial funcionam como 

disseminadoras e coordenadoras de ideias e diretrizes globais. Os autores apontam que o grande 

diferencial desses organismos reside em seu corpo funcional altamente preparado e experiente, 

normalmente migrados de altos postos do serviço público. 

 

Para Sagasti e Prada (2006), as organizações financeiras de desenvolvimento são organizações 

internacionais nascidas de uma intersecção entre o sistema financeiro internacional e o sistema 

internacional de desenvolvimento. Os bancos multilaterais são organizações singulares entre as 

organizações financeiras, os recursos utilizados em suas ações são provenientes do mercado de 

capital privado e dos países membros. Esses recursos são empregados na concessão de 

empréstimos a países membros e ao setor privado, em cooperações técnicas, em assessorias 

políticas, em serviços especializados e até mesmo em doações. O objetivo dos bancos 

multilaterais é promover o desenvolvimento por meio da mobilização de recursos que serão 

emprestados a países em desenvolvimento sob condições especiais, por meio da melhoria da 

capacidade institucional e transferência de conhecimento para os clientes e por meio de 

assistências técnicas que irão promover as melhores práticas e a inovação.   

 

Segundo Nagaire Woods (2006), os bancos multilaterais podem ser entendidos como 

globalizers, ou seja, aliam a capacidade de produzir e propor ideias com o poder necessário 

para persuadir os países mutuários a implementá-los. Uma crítica que pode ser endereçada aos 

bancos multilaterais é que eles atuariam de forma impositiva sobre os países membros, 

estabelecendo políticas econômicas conservadoras voltadas para reformas estruturais, 

crescimento econômico e restrição fiscal, um “pacote de conselhos” unidimensional. Nessa 

crítica, o investimento dos bancos multilaterais estaria voltado para a vertente econômica do 

desenvolvimento, priorizando preparar os países mutuários para acessar o mercado global de 

forma competitiva. Principalmente a restrição fiscal seria a responsável por impedir o 

desenvolvimento social ao limitar a capacidade de gastos sociais e prover políticas 

universalizadas. 

 

Admite-se, portanto, que os bancos multilaterais exercem considerável influência sob o ciclo 

de políticas públicas dos países em desenvolvimento. São instituições que cumprem papel 

importante no financiamento do desenvolvimento econômico e social e na provisão de inovação 
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institucional. Na América Latina e no Caribe o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) tem ocupado lugar relevante nas brechas deixadas por instituições globais como o Fundo 

Monetário Internacional e o Banco Mundial. O BID caracterizou-se recentemente por conciliar 

a provisão de recursos financeiros, de conhecimento e de bens públicos. Além disso, tem 

participado ativamente da interação com outros organismos de financiamento ao 

desenvolvimento, como empresas privadas e fundos de investimento, promovendo operações 

complexas para a melhoria da infraestrutura econômica e social (SAGASTI; PRADA, 2006). 

 

 

2.4.2 O Banco Interamericano de Desenvolvimento 

 

 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é um banco multilateral de 

desenvolvimento com atuação regional, criado em 1959 para atender às demandas de 

desenvolvimento dos países da América Latina e Caribe, do qual o Brasil é sócio fundador e 

detentor de importante capital acionário — atualmente 11,354%14 do poder de voto (COSTA 

et al, 2014). O BID é um banco de desenvolvimento regional integrado por países membros 

regionais desenvolvidos não mutuários15, por países membros regionais em desenvolvimento 

mutuários16 e por países membros não regionais17 e não mutuários. 

 

Essa estrutura de capital permite que recursos gerados nos países desenvolvidos beneficiem 

ações nos países que estão em processo de desenvolvimento. A manutenção da solidez do banco 

é mantida pelo equilíbrio entre o capital subscrito (integrado) e o capital exigível, garantindo 

uma espécie de poupança que permite extensas operações de crédito. O BID tem uma carteira 

forte e diversificada na América Latina, inclusive superando o volume de operações do Banco 

Mundial, oferecendo sustentação para planejamento e financiamento de ações de 

 
14 De acordo com o Relatório Anual do BID 2018, o Brasil é detentor de 11,354% do número total de votos, tem 

U$ 672,9 milhões em capital subscrito junto ao capital ordinário do BID e um capital adicional de U$ 325,5 

milhões (BID – Relatório Anual 2018, p. 26). 
15 Os Estados Unidos e o Canadá são os países regionais não mutuários, com o maior volume de capital subscrito 

e detentores de 30.006% e 4,001% do número total de votos, respectivamente (BID – Relatório Anual 2018, p. 

26). 
16 Os membros regionais em desenvolvimento compõem um conjunto de 26 países mutuários, detentores de 50% 

do número total de votos, sendo que Brasil (11,354%), Argentina (11,354%) e México (7,299%) são os mais 

expressivos dentre eles (BID – Relatório Anual 2018, p. 26). 
17 O grupo de países membros não regionais e não mutuários é formado por 20 países da Ásia e da Europa, 

detentores de 15,980% do total de votos (BID – Relatório Anual 2018, p. 26). 
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desenvolvimento da infraestrutura regional e com crescente participação em operações do setor 

social (OCAMPO, 2006). 

 

O BID apresenta um fluxo constante e considerável nas suas operações: atualmente, a carteira 

de empréstimos do banco gira em torno de US$ 63 bilhões. Além de um Capital Ordinário de 

US$ 105 bilhões, o banco também administra cerca de 50 Fundos fiduciários, cujos recursos 

são provenientes de doadores soberanos e não soberanos, que maximizam o potencial de 

financiamento para os países mutuários. As operações de financiamento do BID acontecem via 

empréstimos, cooperação técnica, subsídios, garantias e investimentos (equity) que são 

oferecidas aos diversos níveis do setor público dos países mutuários, ao setor privado e a 

organizações do terceiro setor (IDB – FINANCE, 2019). 

 

Os empréstimos com garantia soberana, potencial dívida assumida por ente soberano e, 

portanto, sob controle governamental, são destinados ao setor público dos países membros 

mutuários. Focam em geração de bens, obras ou serviços que promovam o desenvolvimento. 

Desdobram-se em empréstimos para investimento, específicos para os casos de desastre natural, 

empréstimos baseados em política, destinados a reformas políticas ou mudanças institucionais, 

e empréstimos especiais para o desenvolvimento. Também existem os empréstimos sem 

garantia soberana, destinados a projetos do setor privado que promovam o desenvolvimento. 

Essas operações acontecem por meio de empréstimos e associações nos quais o BID conta com 

a parceria de outros investidores para compartilhar os riscos, e a Iniciativa Oportunidades para 

a Maioria (Opportunities for the Majority) fornece financiamento para modelos de negócios 

que melhorem de forma sustentável a vida de comunidades de baixa renda (IDB – FINANCE, 

2019). 

 

As cooperações técnicas podem ser desenvolvidas de maneira não reembolsável, quando são 

realizadas via doação, reembolsável de cooperação contingente, quando o empréstimo a que a 

cooperação técnica está atrelada é proveniente de outra instituição ou reembolsável, quando o 

valor referente é tratado como um empréstimo. O financiamento para cooperações técnicas é 

importante pois elas promovem fortalecimento institucional, pesquisas, transferência de 

conhecimento, diagnósticos e avaliações de resultado. Esse financiamento se concretiza por 

meio de suporte operacional, utilizado na preparação, execução ou avaliação de empréstimos 

ou garantias. Também pode acontecer como uma operação de suporte ao cliente, solicitada pelo 
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setor público ou setor privado, destinada a responder a necessidades identificadas pelos próprios 

clientes e que necessitam de soluções rápidas e técnicas. Por fim, as cooperações técnicas 

baseadas em pesquisa e disseminação incluem todos os produtos de conhecimento e a 

disseminação de atividades originados no banco e que servem de suporte para o setor público e 

privado (IDB – FINANCE, 2019). 

 

O BID também oferece um tipo de financiamento tratado como subsídios, que são recursos não 

reembolsáveis destinados a intervenções de menor escala realizadas pelo setor público ou 

privado. Realizam este tipo de financiamento o Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIM), 

que apoia projetos que ampliem a participação de pequenos e médios empresários na economia, 

e o Programa de Empreendedorismo Social, que subsidia projetos que promovam soluções 

sustentáveis para problemas socioeconômicos de populações vulneráveis (IDB – FINANCE, 

2019). 

 

Nas operações de Garantias, o BID atua na salvaguarda de empréstimos realizados pelo setor 

público ou setor privado junto a fontes financeiras privadas. As garantias, quando realizadas 

junto ao setor público, acontecem de forma soberana e têm como objetivo auxiliar o país 

mutuário a obter melhores condições em empréstimos realizados junto às instituições 

financeiras. As garantias não soberanas são estendidas ao setor privado e a governos estaduais 

e municipais sem garantia do governo, disponibilizando garantias parciais de crédito e de risco 

político. Por fim, os investimentos diretos (equity investments) não são realizados pelo BID; 

eles acontecem via FUMIM e Bid Invest, que são entidades membros do Grupo BID. O FUMIM 

financia fundos de investimento e instituições de microfinanças que atuam junto a micro e 

pequenas empresas na LAC. Já o BID Invest é uma instituição independente que investe em 

projetos privados, participação em grupos de fundos de investimento e participação em capital 

de empresas (limitado a 33%) (IDB – FINANCE, 2019). 

 

A carteira de clientes do BID é bem diversificada, atuando junto ao poder público nas diversas 

esferas, ultimamente com foco nos governos subnacionais, com o setor privado e a sociedade 

civil organizada. É importante lembrar que esse tipo de instituição pertence aos Estados 

acionistas e que a condução de seus programas e ações deve refletir suas preferências, por isso 

os membros possuem influência direta sob a elaboração da estratégia institucional e das 

estratégias país. Mas cabe lembrar que cada vez mais o BID procura dar respostas positivas a 
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uma ampla gama de interesses divergentes vindos do setor privado e da sociedade civil, o que 

também acaba influenciando a construção da estratégia (SAGASTI; PRADA, 2006). 

 

Sobre a estratégia institucional, o ano de 2010 representou um marco na história do BID, 

quando em julho daquele ano o Conselho de Governadores optou pelo aumento de capital do 

banco, adicionando cerca de US$ 70 bilhões ao Capital Ordinário, que passou a trabalhar com 

um montante de US$ 170 bilhões. Durante o conselho, aprovou-se o documento intitulado Ninth 

General Capital Increase of the Resources of the Inter-American Development Bank (IDB-9), 

que, além de alterar o capital ordinário, endossou o núcleo central da Estratégia Institucional 

(Institucional Strategy – IS) do banco para os anos seguintes, quando se elegeram como 

objetivos gerais a promoção do crescimento sustentável e a redução da pobreza e da 

desigualdade. Além disso, ficou definido que a IS passaria a ser revista a cada quatro anos a 

fim de contemplar a emergências de novos desafios no contexto da LAC (IDB – FINANCE, 

2019). 

 

A operacionalização dessa estratégia estabeleceu as cinco prioridades institucionais do BID, 

que são: política social para a equidade e produtividades; infraestrutura para competitividade e 

bem-estar social; instituições para o crescimento e bem-estar social; integração regional e global 

competitiva; proteger o meio ambiente, responder às mudanças climáticas, promover energias 

renováveis e garantir a segurança alimentar. Mais recentemente, durante a revisão da IS no ano 

de 2016 (UIS), estabeleceram-se objetivos de política estratégica intersetoriais, baseados na 

identificação dos principais desafios ao desenvolvimento: inclusão social e igualdade como 

resposta à exclusão social e à desigualdade; produtividade e inovação como resposta aos 

baixos índices de produtividade e inovação; e integração econômica em resposta à limitada 

integração da região (IDB – ABOUT US, 2019). 

 

A UIS de 2016 contribuiu para a melhoria contínua da IS e complementou a estratégia com a 

identificação e inclusão de três problemas transversais que precisam ser considerados nas ações 

que envolvem os objetivos de política estratégica. Primeiro, sobre igualdade de gênero e 

diversidade, identificou-se a necessidade de garantir justiça para os desassistidos ou excluídos, 

com foco em mulheres, minorias e incapacitados. Segundo, sobre mudança climática e 

sustentabilidade ambiental, identificou-se que a perda de biodiversidade e os danos ao 

ambiente ameaçam os esforços de redução da pobreza e da desigualdade. Terceiro, sobre 
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capacidade institucional e estado de direito, entendeu-se que instituições capacitadas, éticas 

e fortes são essenciais para garantir a entrega de benefícios sociais, promover o crescimento e 

garantir a justiça social (IDB – ABOUT US, 2019). 

 

O BID também prepara uma Estratégia País para cada país mutuário. Os objetivos da Estratégia 

País são construídos tendo como base o contexto econômico e social e as orientações de cada 

país, normalmente são documentos mais diversificados e que englobam todas as áreas de 

atuação. Para o BID, o Brasil tem uma economia doméstica considerável, com um nível de 

consumo crescente, é dotado de uma vasta oferta de commodities que propicia um bom nível 

de diversificação econômica e institucionalmente é capaz de realizar reformas e ajustes 

estruturais que possam responder a choques e turbulências. Entretanto, ainda existem desafios 

que precisam ser superados, como pobreza, desigualdade, desemprego e outros. A Estratégia 

País para o Brasil referente aos anos de 2016 a 2018 elegeu o aumento da produtividade e da 

competitividade, a redução da desigualdade, a melhoria dos serviços públicos e o 

fortalecimento das instituições nos três níveis de governo como áreas estratégicas para o 

desenvolvimento. Para isso, as abordagens de implementação deveriam promover o 

fortalecimento das parcerias público-privadas, o desenvolvimento sustentável em áreas urbanas 

e a redução das desigualdades regionais (IDB CSB 2016 – 2018, 2018). 

 

Recentemente o BID divulgou a nova Estratégia País para o Brasil (IDB Group Strategy with 

Brazil 2019 – 2022) baseada em 4 prioridades: melhorar o clima para os negócios e as 

lacunas de infraestrutura sustentável para melhorar a competitividade; promover a 

integração nacional e internacional para impulsionar a capacidade produtiva; construir 

um setor público mais eficaz que promova a sustentabilidade fiscal; reduzir a 

desigualdade social e de oportunidades melhorando a eficiência das políticas públicas. 

Além disso, em alinhamento com a IS foram estabelecidos desafios transversais a serem 

superados: gênero e diversidade, sustentabilidade ambiental e mudança climática e inovação e 

transformação digital. Para essa nova Estratégia País, as medidas de implementação serão 

desenvolvidas a partir de modelos de negócios próprios e individualizados para cada tipo de 

cliente (IDB CSB 2019 – 2022, 2019). 

 

O BID tem uma preocupação direta com a redução da pobreza e da desigualdade, atacando-as 

em suas raízes tradicionais no que se refere à promoção de medidas de inclusão social e 



61 
 

 
 

melhoria de oportunidades, como também de maneira transversal ao fomentar ações ligadas ao 

empoderamento feminino e à participação das minorias. Institucionalmente, o Setor Social está 

ligado à Vice-Presidência para Setores e Conhecimento, sua estrutura é composta pela Divisão 

de Educação, pela Divisão de Proteção Social e Saúde, pela Divisão de Gênero e Diversidade 

e pela Unidade de Mercados de Trabalho (IDB – SOCIAL SECTOR, 2018). 

 

O Setor Social do banco prioriza ações que promovem o desenvolvimento de capacidades, o 

ensino efetivo e a aprendizagem de maneira universal, que melhoram as condições de saúde e 

diminuem os riscos de empobrecimento ligados a problemas de saúde, que buscam ofertar 

serviços sanitários sustentáveis e universais, que permitem o acesso de vulneráveis e pobres a 

programas integrais e de qualidade, ao fomento de políticas de geração de emprego e de 

seguridade social com vistas à melhor qualidade dos sistemas de pensões, a ações de prevenção 

social e aprimoramento dos sistemas de justiça, no apoio ao desenvolvimento de populações 

indígenas e pessoas afrodescendentes e promove a igualdade de gênero e o empoderamento 

(IDB – SOCIAL SECTOR, 2018). 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Neste trabalho, fez-se uso da Abordagem Qualitativa com o objetivo de observar a estrutura do 

financiamento do BID na área de proteção social no Brasil entre 2010 e 2018, verificando a 

evolução das operações, a efetividade dos projetos em relação às estratégias do banco, a 

aderência das ações à demanda pública por financiamento e a identificação de novas 

oportunidades. A análise foi realizada com base na perspectiva de Devereux e Sabates-Wheeler 

(2004) sobre proteção social e sob a justificativa de Costa de que o financiamento realizado por 

bancos multilaterais, como o BID, influencia no aperfeiçoamento e desenvolvimento de 

políticas públicas  

 

A opção por uma pesquisa qualitativa propiciou extrapolar os limites de variáveis pré-definidas, 

superar a simples extração de dados disponíveis no banco de projetos do BID, complementar 

esses dados com a avaliação de especialistas via método Delphi e realizar uma análise 

interpretativa desses dados em relação ao referencial teórico. Optou-se por uma análise 

temática, destinada a entender as características do financiamento social do BID a partir do 

objeto dos projetos apoiados pelo banco e considerando a perspectiva de especialistas sobre 

esse conjunto de informações. 

 

Foram utilizados dois métodos para viabilizar a pesquisa. O método da Análise de Conteúdo, 

por meio da Técnica da Coleta e Análise de Dados, proporcionou a construção de um banco de 

dados estruturado, que reuniu e classificou informações sobre 68 operações. Esse método 

permitiu verificar a evolução das operações, entender a estrutura do financiamento social do 

banco no Brasil no período de 2010 a 2018 e consequentemente avaliar o quanto desses recursos 

foram destinados à temática da proteção social. A partir do referencial teórico, das informações 

geradas no banco de dados e do conteúdo da nova Estratégia País Brasil do BID, utilizou-se o 

método Delphi, que reuniu um grupo de 13 especialistas para que, de forma interativa e 

anônima, pudessem debater sobre o tema apresentado e refinar suas opiniões. A visão dos 

especialistas permitiu verificar a efetividade dos projetos em relação às estratégias, a aderência 

da carteira de financiamento social às demandas sociais brasileiras do período e a identificação 

de novas oportunidades. 
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Considerando a tipologia de Vergara (2014) para a classificação de pesquisas, no que diz 

respeito aos fins, este estudo é classificado como exploratório, pois não fez uso da formulação 

de hipóteses e o conhecimento sistematizado sobre o tema foi construído ao longo da pesquisa. 

Também é metodológico, pois utilizou o método da Análise de Conteúdo para a coleta e 

categorização de informações, além do método Delphi, para a coleta de impressões de 

especialistas, análise e conclusão. Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa documental, pois 

baseou-se na análise de contratos e informações complementares disponibilizadas pelo BID, e 

bibliográfica, pois se ancorou em ampla revisão de conteúdo de diversos temas tratados no 

estudo. 

 

 

3.1 Análise de Conteúdo 

 

 

A Análise de Conteúdo, na concepção de Bardin (2011), constitui uma técnica para interpretar 

dados coletados em pesquisas qualitativas, que pode ser aplicada em diferentes tipos de discurso 

e informações. O objetivo é compreender as características e estruturas formadas pelos dados 

disponíveis, buscando encontrar um sentido associado entre as informações e a estrutura teórica 

que embasa a observação. A Análise de Conteúdo é definida da seguinte forma: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 

(BARDIN, 2011, p. 47)  

 

A operacionalização da Análise de Conteúdo via Técnica de Coleta e Análise de Dados prevê 

o cumprimento de algumas etapas fundamentais que devem ser realizadas conforme esquema 

apresentado adiante (Esquema 4). Na fase da Pré-Análise será feita uma organização geral, 

quando se estabelecerá o fluxo de trabalho e os procedimentos adotados para as etapas 

seguintes. Nessa etapa toma-se contato pela primeira vez com os documentos objeto da análise, 

com a forma de obtenção dos documentos e com os indicadores de interpretação. Esses últimos 

irão suportar a escolha das categorias que são provenientes do referencial teórico e de questões 

que norteiam a pesquisa, culminando na codificação de registro dos dados (BARDIN, 2011) 
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Fonte: Adaptado de Bardin (2011) 

 

Na fase de Exploração do Material escolhem-se as unidades de codificação, baseando-se nas 

características comuns que reúnem um determinado grupo de dados. Depois passa-se para a 

classificação que pode se dar pela congruência semântica das informações coletadas. A 

categorização acontece quando é possível correlacionar as unidades de codificação com a 

classificação, esquematizando o material em blocos de categorias que devem obedecer ao 

referencial teórico utilizado (BARDIN, 2011) 

 

Finalmente, na fase da Análise de Resultados é feito o tratamento dos dados por meio da 

inferência e a interpretação, assim os dados brutos serão transformados em dados válidos e 

dotados de significado. A inferência é o passo no qual verifica-se os polos de atração do 

conteúdo, quando é possível tirar conclusões das relações entre conteúdo e categorias de 

análise. Depois passa-se à interpretação dos conceitos, quando se verifica a existência de um 

tema comum ou semelhança entre os dados, que os unifique sob determina categoria, e, às 

inferências, que buscam descortinar o sentido verdadeiro do conteúdo. Na fase de interpretação 

é muito importante sempre manter o referencial teórico em mente, pois ele é o responsável por 

dar embasamento e significado ao estudo (BARDIN, 2011) 

 

Esquema 4 - Fases da Análise de Conteúdo 
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3.1.1 Banco de dados: coleta e análise de dados 

 

 

Para a construção do Banco de Dados foi utilizado o método da Análise de Conteúdo, que 

buscou coletar informações sobre os projetos sociais financiados pelo banco, categorizar as 

ações e interpretar as relações entre as variáveis estabelecidas na pesquisa, para que os dados 

encontrados fossem analisados à luz do referencial teórico sobre “Proteção Social”. Foi aplicada 

a Técnica da Coleta e Análise de Dados Secundários, que foram coletados no banco de projetos 

do BID, disponibilizados no site do banco, no link: <https:www.iadb.org/em/projects>. 

 

Na fase de preparação ou pré-análise, foram identificadas as diferentes informações que 

poderiam ser utilizadas na pesquisa. Foram realizadas diferentes modelagens no banco de 

projetos (endereço acima) para entender quais eram as informações e documentos normalmente 

disponibilizados e áreas de busca que seriam relevantes para a pesquisa. Neste momento 

estabeleceram-se as variáveis e atributos que iriam orientar a formatação do banco de dados 

bruto (raw data base), começando pela definição das colunas, descrição do atributo buscado 

em cada coluna e finalmente a fonte de informação de onde cada atributo poderia ser extraída, 

conforme mostra a Figura 4.  

 

Durante a fase de Exploração do Material realizou-se a coleta de dados propriamente dita. Nessa 

etapa foram coletados dados sobre 74 operações de financiamento social (investimentos sociais, 

saúde e educação), fornecidos a partir de pesquisa realizada no banco de projetos do BID, 

utilizando os caminhos de seleção apresentados na Figura 5. O material extraído do site foi 

salvo separadamente, do mais recente para o mais antigo, com o número de cada projeto e sob 

a seguinte codificação: Resume, TC Abstract, TC Document ou Others Documents. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir desse material, foram extraídas as informações para preenchimento do banco de dados. 

Nesse momento identificou-se que algumas operações apareciam de forma duplicada e outras 

não disponibilizavam os documentos necessários para análise. O BID foi formalmente 

Figura 4 - Raw Database Attributes 

Figura 5 - Data Selection 
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contatado sobre essas operações, que inicialmente somavam 22 inconsistências, e a partir das 

respostas sobre cada operação constatou-se que 4 estavam realmente duplicadas, para outras 2 

operações o banco não pôde fornecer as informações antes da conclusão da pesquisa e para 

outras 16 operações as inconsistências foram solucionadas, inclusive estimulando a atualização 

do próprio banco de projetos do BID. Portanto, o universo de operações analisadas somou 68 

projetos. 

 

Nessa etapa também foi definido o Sistema de Unidades de Análise, que levou à etapa de 

codificação, com o objetivo de padronizar informações e conferir significados relevantes para 

a conclusão do estudo. Estabeleceu-se que aos dados coletados seriam inferidos os códigos 

constantes na figura abaixo (Figura 6), levando em consideração categorias de classificação 

importantes para entender a natureza dos clientes e os tipos de financiamento no que diz respeito 

à estrutura de operações do BID, e os mecanismos, as categorias de intervenção e os tipos de 

programa fundamentados na abordagem sobre proteção social definida por Devereux e Sabates-

Wheller (2004; 2008), exaustivamente detalhados no referencial teórico.  

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A fase de Análise de Resultados começou com o tratamento dos dados, que foram interpretados 

a partir de critérios semânticos e contextuais associados a cada mecanismo da proteção social. 

As informações coletadas como “objeto do projeto” foram as mais relevantes para a 

classificação de cada operação, enquanto as demais informações ajudaram a contextualizar e 

interpretar a atuação social do BID no período de 2010 a 2018.  

Figura 6 - Coding Database Attributes 
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Finalmente, com o Coding Database preenchido e com as informações devidamente 

classificadas sob todas as categorias pré-definidas, foi possível definir as operações 

consideradas válidas, ou seja, aqueles que constituíram o Cleaned Database e serviram de base 

para a análise final dos resultados e para a formação do Social Protection Database, constituído 

apenas por projetos que promoveram iniciativas de proteção social. Para realizar essa validação 

foram examinadas 68 operações, delas foram expurgadas 4 que apresentaram status de 

“cancelado”. Portanto, o universo final de operações válidas somou 64 projetos e destes 38 

foram classificadas como ações de proteção social. 

 

 

3.2 O método Delphi 

 

 

O método Delphi é uma técnica de investigação que possibilita reunir e promover a interação 

entre um grupo de especialistas, que estão separados geograficamente, e que irão expressar sua 

opinião de maneira anônima durante o processo da pesquisa, com o objetivo de encontrar e 

tentar gerar um consenso fundamentado entre eles. O método se qualifica como uma ferramenta 

importante para compreender temas complexos, que exigem profundidade e alto grau de 

conhecimento sobre o que se pretende tratar. Por isso, as informações geradas ao final do 

processo estão qualificadas e podem embasar importantes tomadas de decisão (MARQUES; 

FREITAS, 2018) 

 

Marques e Freitas (2018) sugerem que o processo de implementação do método Delphi passa 

por algumas etapas que devem ser preparadas e implementadas com máxima atenção, inclusive 

fazendo-se o registro de cada etapa. O processo começa com a definição da modelagem 

(mecânica) que será utilizada durante a pesquisa, definindo: o número de especialistas e os 

critérios para consenso e encerramento da pesquisa. Passa-se à escolha do grupo de especialistas 

que devem ser contatados e convidados formalmente a compor o grupo, reforçando que eles 

devem ser munidos de informações básicas sobre a temática da pesquisa e sobre a mecânica do 

processo.  

 

Parte-se então para a construção e revisão do Questionário 1, que pode contar com questões 

abertas ou fechadas, e deve ser enviado aos especialistas. Após coletadas todas as respostas, 
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deverá ser feita uma Sumarização, realizada a partir de uma análise qualitativa e quantitativa 

das respostas. A partir dessa sumarização constrói-se o Questionário 2, que poderá repetir ou 

incluir novas questões. Esse novo questionário será enviado aos especialistas que terão a 

oportunidade de tomar conhecimento sobre as respostas proferidas pelos demais participantes 

para manter ou alterar sua visão sobre o tema. Novamente será realizada a Sumarização que 

poderá ou não levar a um novo questionário. Não há limitação para o processo de feedback e 

envio de novos questionários, ou seja, o número de rodadas necessárias para a conclusão da 

pesquisa está submetido aos critérios previamente definidos pelo pesquisador (MARQUES; 

FREITAS, 2018) 

 

Marques e Freitas (2018) informam que não existem regras bem definidas sobre os critérios 

para determinar o consenso e o fim da pesquisa, portanto o mais importante é que pesquisador 

definida qual será a regra ou mix de regras utilizadas antes do início da pesquisa. Há diversas 

propostas na literatura sobre o tema. Osborne et al (2003 apud MARQUES; FEITAS, 2018) 

entendem que há convergência quando dois terços dos participantes apontam para uma mesma 

direção sobre um determinado item. Rowe e Wright (1999 apud MARQUES; FREITAS, 2018) 

defendem que é possível medir o consenso olhando para a variância das respostas ao longo das 

rodadas, nesse caso, quanto menor a variância maior é o consenso. Pizzani et al (2009 apud 

MARQUES; FREITAS, 2018) entendem que ao utilizar a escala de Likert e ao se obter 

mediana, moda e média igual ou superior a 4 (quatro) pode-se entender que o consenso foi 

obtido. E, Grishan (2009 apud MARQUES; FREITAS, 2018) aponta que ao se escolher uma 

escala, alcançar cerca de 80% de convergência de respostas representa um consenso.  

 

O método Delphi não possui uma estrutura de aplicação rígida, entretanto, guarda algumas 

características gerais que devem ser consideradas. O anonimato é a característica que garante 

ao especialista minimizar possíveis restrições ou constrangimentos do ambiente e superar 

algum viés institucional, expressando suas opiniões baseadas em sua experiência e 

conhecimentos. Já o feedback sobre as respostas de cada especialista garante a todos os 

participantes uma visão geral sobre as demais opiniões, de forma a confirmar sua própria 

opinião ou eventualmente embasar alguma mudança de perspectiva. Um processo de feedback 

bem-sucedido parte da capacidade sumarizar as respostas e fundamentações apresentadas pelos 

especialistas a fim de apresentar de forma compreensível o conjunto de informações fornecidas 
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pelo grupo. E, também, deve possibilitar ao especialista a revisão ou alteração de suas respostas 

(LINSTONE; TUROFF, 2002 apud MARQUES; FREITAS, 2018) 

 

 

3.2.1 Método Delphi: Coleta e Tratamento de Dados 

 

 

Para esse estudo, o processo para a aplicação do método Delphi obedeceu ao esquema 

(Esquema 5) apresentado abaixo. Além disso, definiu-se previamente os critérios de 

encerramento da pesquisa: 1) a pesquisa poderia ser encerrada após a segunda rodada, se os 

critérios de consenso fossem atendidos para todas as questões; 2) obrigatoriamente a pesquisa 

seria encerrada ao fim da terceira rodada, com ou sem a obtenção de consenso. 

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

A escolha dos especialistas foi baseada em algumas características não cumulativas: expersite 

na área de proteção social; relevância no cenário das políticas públicas sociais brasileiras; 

experiência de atuação em projetos financiados pelo BID; e conhecimento teórico e prático 

sobre o funcionamento de bancos de desenvolvimento. Foram convidados 19 especialistas e 

Esquema 5 - Processo Pesquisa Método Delphi 
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dentre eles, 13 aceitaram participar da pesquisa. Foi previamente informado aos especialistas 

que o anonimato estava garantido e que nenhuma de suas respostas seria identificada 

individualmente durante o processo de aplicação do método e após o encerramento da pesquisa. 

Além disso, ficou definido que no resultado do estudo o nome dos especialistas poderia ser 

divulgado, ficando claro que sua participação se dava por seu histórico profissional e não como 

um representante de ideias das instituições onde atuam. 

 

Os formulários de questionamento foram formulados em arquivo do tipo Excel. Por se tratar de 

um pequeno número de especialistas, portanto um grupo mais gerenciável, não foi necessário 

o investimento em formulários online. Dessa maneira, em todas as rodadas o formulário foi 

enviado aos especialistas por e-mail, que responderam aos e-mails com os formulários 

devidamente preenchidos. 

 

A rodada 1 (Figura 7) teve início com a elaboração do Questionário 1, que foi construído com 

8 questões fechadas e 9 questões abertas. As questões fechadas tratavam do tema “Proteção 

Social” e tinham como objetivo expor os conceitos utilizados no referencial teórico desse estudo 

para verificar se havia um entendimento entre os especialistas sobre o tema. Para essas questões 

pediu-se que os especialistas atribuíssem valores de 1 a 10, sendo 1 “Discordo Totalmente” e 

10 “Concordo Totalmente”. Para essa parte não foi definido critério de consenso, pois o objetivo 

era apenas mensurar o conhecimento dos especialistas sobre as definições, sem a necessidade 

de novas rodadas. As questões abertas foram divididas em 2 grupos e os especialistas poderiam 

responder livremente sobre todas elas. O primeiro grupo, com 5 questões, focou nas 

informações obtidas no banco de dados em busca de entender a atuação social do BID no 

período de 2010 a 2018. E, o segundo, composto por 4 questões, buscou identificar novas 

oportunidades de atuação para o BID, considerando a previsão dos especialistas sobre as 

demandas sociais brasileiras e a nova estratégia institucional do banco. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Figura 7 - Dados da Rodada 1 
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Na Sumarização 1 (Figura 8), o primeiro passo foi verificar os valores atribuídos às questões 

fechadas e aplicar estatística básica para a verificação do entendimento dos especialistas sobre 

os conceitos apresentados. O segundo passo foi compilar as respostas às questões abertas, 

procurando realizar uma análise semântica sobre as respostas a fim de estabelecer semelhanças 

e a partir daí construir um conjunto de afirmações que responderiam à cada questão. Dessa 

forma, garantimos que as respostas dadas surgem necessariamente do corpo de especialistas, 

consequentemente, as rodadas seguintes, caracterizadas por questionários estruturados, contam 

com menor possibilidade de contaminação do viés do pesquisador. 

 

Fonte – Elaborado pela autora 

 

A rodada 2 (Figura 9) teve início com a elaboração do Questionário 2, que foi construído a 

partir das respostas dadas pelos especialistas para o questionário aberto da rodada anterior. O 

Questionário 2, do tipo estruturado, foi concebido para ser respondido utilizando a Escala de 

Likert (Quadro 2). Nesta etapa, o processo de feedback foi realizado da seguinte forma: para 

cada uma das questões originais foram apresentadas as principais respostas emitidas pelos 

especialistas, aqui transformadas em afirmações, totalizando 40 afirmações. Portanto, os 

especialistas deveriam atribuir valores, utilizando a Escala de Likert, para cada uma das 

afirmações e foram orientados a justificar suas respostas quando atribuíssem valor igual ou 

menos que 4. O critério definido para obtenção de consenso foi: a média e a mediana deveriam 

alcançar valor igual ou superior a 4. 

 

Figura 9 - Dados da Rodada 2 

Fonte: elaborado pela autora 

Figura 8 - Dados da Sumarização 1 
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Quadro 2 - Escala de Likert 

Escala de Likert 

Concordo Totalmente 5 

Concordo Parcialmente 4 

Indiferente 3 

Discordo Parcialmente 2 

Discordo Totalmente 1 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Antes do início da Sumarização 2 (Figura 10), cumpre informar que um dos especialistas não 

respondeu ao questionário da segunda rodada, portanto os valores de média e mediana foram 

calculados a partir do novo número de participantes, 12. O passo seguinte foi verificar os 

valores atribuídos a cada questão e aplicar estatística básica para a verificação do consenso. O 

segundo passo foi compilar os comentários realizados pelos especialistas que atribuíram nota 

igual ou inferior a 4 para as afirmações, procurando realizar uma análise semântica sobre os 

comentários a fim de estabelecer semelhanças e a partir daí construir um novo conjunto de 

afirmações que seriam levadas à rodada 3, última rodada, com o objetivo de esclarecer dúvidas 

finais e encerrar a pesquisa. 

 

Figura 10 - Dados da Sumarização 2 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A Rodada 3 (Figura 11) teve início com a elaboração do Questionário 3, que foi construído a 

partir dos comentários realizados pelos especialistas durante a rodada anterior. O Questionário 

3, do tipo estruturado, foi concebido para ser respondido utilizando a Escala de Likert. Nesta 

etapa, o processo de feedback foi realizado da seguinte forma: foram apresentados os principais 

comentários emitidos pelos especialistas que emitiram nota igual ou inferior a 4, aqui 

transformados em afirmações, totalizando 17 afirmações. Portanto, os especialistas deveriam 
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atribuir valores, utilizando a Escala de Likert, para cada uma das afirmações e foram orientados 

a justificar suas respostas quando atribuíssem valor igual ou menos que 4. O critério definido 

para obtenção de consenso foi: a média e a mediana deveriam alcançar valor igual ou superior 

a 4. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Na Sumarização 3 (Figura 12), o primeiro passo foi verificar os valores atribuídos a cada 

questão e aplicar estatística básica para a verificação do consenso. O segundo passo foi compilar 

os comentários realizados pelos especialistas que atribuíram nota igual ou inferior a 4 para as 

afirmações, procurando realizar uma análise semântica sobre os comentários a fim de 

estabelecer semelhanças e compilar os principais pontos levantados pelos especialistas. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Conforme estabelecido nos critérios para encerramento da pesquisa, a conclusão da terceira 

rodada determinou o encerramento da aplicação do método, independentemente da obtenção 

ou não do consenso. Nesta etapa, o objetivo foi retornar às questões abertas da Rodada 1 e a 

partir do consenso encontrado para as afirmações avaliadas nas Rodadas 2 e 3 estabelecer quais 

seriam as respostas consensualmente satisfatórias a essas questões, consolidando os dados 

obtidos na pesquisa. 

 

 

 

Figura 11 - Dados da Rodada 3 

Figura 12- Dados da Sumarização 3 
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Gráfico 1 - Financiamento Social Informações Gerais 2010 - 2018 

4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Banco de dados: panorama do financiamento social 

 

 

A construção do banco de dados teve como fonte as informações e documentos disponibilizados 

no banco de projetos do BID. A partir do referencial teórico sobre “welfare state” definiu-se 

que os projetos classificados pelo banco como característicos de “investimento social”, 

“educação” e “saúde”, comporiam o universo das operações de financiamento social. 

Considerando o período estipulado para a pesquisa (2010 – 2018) e os dados válidos, 

identificou-se que esse universo era composto por 64 projeto que somam um valor total de US$ 

1.665.493.000,00 (um bilhão, seiscentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e 

três mil dólares). 

 

O financiamento social do BID (Gráfico 1) no período investigado foi caracterizado por um 

maior volume de projetos aprovados na área de investimento social, seguida da educação e 

depois pela saúde. Ao mesmo tempo, quando ao se falar em recursos financeiros, a área da 

saúde recebeu o maior volume, cerca de US$ 897.690.000,00 (oitocentos e noventa e sete 

milhões, seiscentos e noventa mil dólares), seguida pela educação, com um financiamento de 

US$ 438.960.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões, novecentos e sessenta mil dólares), 

e com o menor volume de recursos apareceram os investimentos sociais, somando US$ 

328.843.000,00 (trezentos e vinte e oito milhões, oitocentos e quarenta e três mil dólares). 

 

  

Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 
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Gráfico 2 - Financiamento Social Distribuição das Operações 

Tabela 1 - Financiamento Social Distribuição Financeira 

Considerando os tipos de operações realizadas pelo Grupo BID, o financiamento social foi 

realizado a partir de empréstimos, cooperações técnicas e equity. O Gráfico 2 mostra a 

distribuição das operações de acordo com cada área de concentração. Das 64 operações de 

financiamento social realizadas pelo BID, 41 aconteceram via cooperação técnica, foram 

concedidos 22 empréstimos e foi realizada somente uma operação de investimento do tipo 

equity. Destaca-se que a maior parte das operações de cooperação técnica foram realizadas para 

projetos da área de investimento social, ao passo que o volume de empréstimos foi similar para 

as três áreas no que diz respeito ao número de projetos. Porém, essa similaridade sobre os 

empréstimos não se repetiu na perspectiva do volume financeiro, uma vez que os recursos 

destinados à área de saúde representam 54,50% do valor total, vide Tabela 1. 

 

 

 Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 
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Os Gráficos 3 e 4 mostram a distribuição do financiamento social considerando as operações 

de cooperação técnica e os empréstimos no período de 2010 a 2018. Sobre as cooperações 

técnicas, verificou-se que para as três áreas de distribuição o pico aconteceu no ano de 2012. 

Destaca-se que o financiamento para a área de saúde, via cooperação técnica, não manteve uma 

constância, ao ponto em que nos anos de 2011, 2013 e 2015 nenhuma operação desse tipo 

ocorreu. Sobre os empréstimos, para as três áreas o pico ocorreu no ano de 2013. O destaque, 

neste caso, são os financiamentos para educação, que apresentaram um pico no ano de 2013 e 

uma redução significativa a partir de 2014. A única operação de equity aconteceu no ano de 

2012. 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 
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Gráfico 3 - Financiamento Social Cooperação Técnica vs. Tempo 
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Gráfico 5 - Financiamento Social Cliente vs. Tipo de Operação 2010 - 2018 

A análise da base de clientes do BID no Brasil, tratando da contratação de produtos financeiros 

voltados para a área social, mostrou uma diversificação interessante. A pesquisa mostrou que 

27,2% das operações foram realizadas com os estados (subnational), 15,23% das operações 

foram contratadas com municípios (municipality) e 11,17% com órgãos do governo federal 

(federal). As organizações não-governamentais (NGO) e o setor privado (private) alcançaram 

o mesmo percentual, de 5,8%, e, ocorreu a contratação de 1,2% de projetos realizados em 

conjunto entre municípios e estados. O Gráfico 5 mostra a relação entre a base de clientes e os 

tipos de operação contratadas. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 

 

É importante informar que junto às organizações não-governamentais prevaleceu a contratação 

de cooperações técnicas não-reembolsáveis do tipo suporte ao cliente. Com os municípios as 

cooperações técnicas também foram em sua maioria não-reembolsáveis do tipo suporte ao 

cliente, porém com a realização de duas ações de pesquisa e disseminação de conhecimento. 

Das operações de cooperação técnica com governos estaduais, 3 foram do tipo suporte 

operacional, 1 de pesquisa e disseminação e 12 do tipo suporte ao cliente. Por fim, todas as 

cooperações técnicas realizadas com o governo federal foram não-reembolsáveis do tipo 

suporte ao cliente. 

 

Ainda sobre o perfil dos clientes, destaca-se no Gráfico 6 a relação entre a base de clientes e 

suas demandas por área de projeto. No caso do governo federal os projetos de investimento 
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social são maioria, com destaque para a atuação ativa de órgãos ligados ao trabalho e ao 

emprego. Entre os estados há um equilíbrio entre investimentos sociais e educação, sendo que 

nos investimentos sociais as ações foram pulverizadas em medidas relacionadas a trabalho, 

inclusão social e promoção da diversidade, enquanto na área de educação o foco esteve na 

melhora e expansão da cobertura. Já os municípios, mostraram equilíbrio entre investimentos 

sociais e saúde, neste último, com o objetivo de expandir e melhorar a rede de atendimento à 

saúde. 

 

Gráfico 6 - Financiamento Social Cliente vs. Área 

Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 

 

Analisando essa mesma relação sob a ótica dos recursos financeiros (Tabela 2) é possível 

verificar o quanto percentual de concentração é alterado. Utilizando essa análise, os maiores 

mutuários do BID no período de 2010 a 2018 são os governos estaduais, que concentram 

73,20% do total de recursos contratados ou 73,90% dos empréstimos. No outro extremo, o 

governo federal e as organizações não-governamentais não alcançaram juntos 1% do volume 

financeiro contratado. 
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Gráfico 7 - Financiamento Social Distribuição Geográfica dos Projetos 

Tabela 2 – Financiamento Social Distribuição Financeira (Cliente vs. Operação) 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 

 

Finalmente, os gráficos a seguir devem ser considerados conjuntamente, pois mostram a 

distribuição geográfica dos projetos (Gráfico 7) e dos recursos financeiros (Gráfico 8) no Brasil. 

Nesses gráficos a tipologia do cliente não é relevante, a intenção foi mostrar quais foram as 

áreas beneficiadas com recursos do BID. O estado de São Paulo é o que apresenta maior número 

de projetos (18), maior volume de recursos financeiros contratados (US$ 471.810.000,00) e 

maior número de empréstimos (7). 

 

 
  

Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados. 
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O estado do Ceará aparece como o segundo estado com maior número de projetos (11), com 

destaque para o número de cooperações técnicas (8). Além disso, na comparação entre os dados, 

é importante observar que quando se fala em número de projetos o estado do Rio de Janeiro 

aparece em destaque (10 projetos), entretanto não recebeu um volume relevante de recursos 

financeiros. De forma oposta, os estados da Bahia (3 projetos), Amazonas (3 projetos) e Pará 

(2 projetos) contrataram um baixo número de projetos, mas ganham maior realce na análise de 

recursos financeiros pois realizaram operações de empréstimos. 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 

 

Na análise da distribuição regional dos projetos e dos recursos cabe informar que alguns 

contratos celebrados pelo BID possuíam mais de um ente beneficiário, ou seja, eventualmente 

com dois ou mais estados ou até composições em que participavam estados e municípios. 

Nesses contratos a destinação exata do recurso para cada parte beneficiária não estava 

especificada nos documentos observados, por isso fez-se a opção de trabalhar com a frequência 

em que cada região geográfica fazia parte de um contrato e foi atribuído o valor integral do 

contrato a cada região. A tabela a seguir (Tabela 3) apresenta a frequência com que as regiões 

Gráfico 8 - Financiamento Social Distribuição dos Recursos Financeiros 
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foram beneficiadas com recursos do banco e forma como essas operações financeiras 

aconteceram. 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 

 

 

4.2 Banco de dados: panorama do financiamento à proteção social 

 

 

As informações sobre o financiamento às intervenções de proteção social foram extraídas do 

banco de dados a partir de uma análise aprofundada sobre o financiamento social. Nesse 

processo, cada projeto validado como financiamento social foi avaliado detalhadamente a partir 

de seu “objeto”, e outros documentos complementares, para entender se a ação proposta poderia 

ser classificada como uma intervenção de proteção social. Os projetos que compuseram o 

espectro do financiamento do BID à proteção social também foram classificados quanto ao tipo 

de programa desenvolvido e grupo de vulnerabilidade atendido. 

 

Após esse processo, constatou-se que os projetos classificados como intervenções de proteção 

social representam 59,37% do número de projetos financiados e 23,04% do valor aprovado. O 

gráfico a seguir (Gráfico 9) ilustra a participação dos projetos de proteção social em relação ao 

financiamento social do BID. É importante destacar que as áreas originais do financiamento 

social (investimentos sociais, saúde e educação) foram superadas nessa etapa, pois aqui importa 

saber se a ações originadas nessas áreas podem ou não ser classificadas como proteção social. 

Essa classificação foi feita com base no referencial teórico e nas características que compõem 

Tabela 3 – Distribuição Regional das Operações 
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as intervenções, os programas de proteção social e os grupos de vulnerabilidade associados a 

cada ação. 

 

Gráfico 9 - Proteção Social Participação no Financiamento Social 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 

 

Os dados mostram que 38 projetos foram classificados como ações de proteção social e que 

todos os mecanismos foram contemplados. Notou-se que 16 projetos apresentavam 

características próprias de “promoção”, com objetivos de buscavam fortalecer a renda real e 

desenvolver as habilidades. Outros 11 projetos estavam ligados à “provisão”, cujos objetivos 

se conectavam com formas de fornecer alívio da privação gerada pela pobreza. As 

características de transformação apareceram com maior evidência em 9 projetos, almejando 

empoderamento, diversidade e equidade social. Finalmente, 2 projetos foram caracterizados 

como ações de “prevenção”, preocupados principalmente com os riscos associados a uma 

potencial privação. O gráfico 10 mostra a relação entre a quantidade de projetos aprovados por 

área e os valores designados para cada área. 
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Gráfico 10 - Proteção Social Projetos vs. Volume Financeiro 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 

 

É possível notar que um menor volume de recursos foi destinado aos mecanismos de prevenção 

e transformação, enquanto o maior número de projetos desenvolvidos no mecanismo de 

promoção não se traduziu em um valor considerável de recursos financeiros, que foram 

destinados em sua maior parte ao mecanismo de provisão. A tabela 4 detalha os valores 

destinados a cada mecanismo e mostra a representação percentual de cada um em relação ao 

financiamento total em proteção social. Essas discrepâncias estão ligadas novamente ao tipo de 

produto financeiro adquirido junto ao banco, conforme mostra o gráfico 11, por exemplo, a 

maioria das intervenções de promoção foram realizadas mediante operações de cooperação 

técnica, já as intervenções do tipo safety net contaram com empréstimos volumosos nos anos 

de 2013, 2014, 2016 e 2018. 

 

Tabela 4 - Proteção Social Mecanismos vs. Financiamento 

Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 
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Gráfico 11 - Proteção Social Mecanismos vs. Operações Financeiras 

Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 

 

Também é importante observar a evolução temporal das ações de proteção social no período 

analisado, 2010 a 2018 (Gráfico 12). Seguindo a mesma tendência do financiamento social, o 

volume de ações de proteção social apresenta uma tendência crescente até o ano de 2014, 

entretanto, a partir de 2015 a tendência foi de redução para o número de projetos aprovados. 

Nesse período, houve anos, como o de 2017, com a aprovação de apenas 2 projetos. O ano de 

2018 parece marcar uma retomada na contratação de operações para ações do tipo safety net, 

medidas de proteção e medidas de transformação. 

 

Gráfico 12 - Proteção Social Distribuição Temporal das Intervenções 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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A decupagem dos dados também procurou verificar como os mecanismos e categorias de 

intervenção em proteção social foram implementados, ou seja, quais os tipos de programa foram 

financiados para que os benefícios da proteção social chegassem às populações vulneráveis e 

marginalizadas. A tabela 5 mostra os tipos de programas de proteção social apoiados pelo BID 

e a distribuição de projetos e valores por tipo de programa. Os programas de assistência social 

(social assistance) e serviços sociais (social services) receberam o maior volume de recursos 

financeiros, são programas em sua maioria destinados à melhora da estrutura e da rede de 

atendimento do SUAS e do SUS. As intervenções de seguridade social (social insurance) foram 

contempladas apenas com programas do tipo retirement social insurance, foram 2 operações 

de cooperação técnica realizadas com o governo federal, que tinham como objetivo avaliar e 

fortalecer o sistema de aposentadoria do funcionalismo público. 

  

Tabela 5 - Proteção Social Tipos de Programa vs. Distribuição dos Recursos 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base no banco de dados 

 

Medidas de promoção foram desenvolvidas nas três tipologias de programas possíveis. Os 

projetos preocupados com a “melhorias das capacidades” (enhance capabilities) foram maioria, 

com destaque para a demanda por apoio e recursos vinda de organizações não governamentais 

e empresas privadas, como o Instituto Aliança, o Galpão Aplauso, a PUPA e o SESI. Os projetos 

de “desenvolvimento de trabalho” (jobs development) tinham como objetivo potencializar as 
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políticas ativas de geração de trabalho ou de intermediação de emprego, como o SINE. Os 

programas de microcrédito foram todos contratados por clientes do setor privado, com o 

objetivo de compor fundos de investimento e disponibilizar recursos que pudessem ser 

investidos em pequenos negócios buscando estabilizar a renda e o consumo. O produto 

financeiro contratado pela Vox Capital foi a única operação de equity identificada em toda a 

pesquisa. 

 

Sobre as medidas de transformação, os programas de “operacionalização de direitos” 

(operationalising rights) focaram principalmente na garantia de direitos, prevenção ao racismo 

e promoção da igualdade racial, com destaque para os projetos aprovados em 2013 e 2014, pela 

Secretaria Especial para Políticas de Promoção da Igualdade Racial da cidade de São Paulo e 

Secretaria de Políticas para Promoção da Igualdade Racial do governo federal, respectivamente. 

Já os projetos qualificados como “campanhas de sensibilização” (sensitisation campaings) 

estavam ligados a causas diversas, como a promoção da diversidade, a inclusão social a partir 

de atividades inovadoras e o empoderamento feminino. 

 

Os três grupos de vulnerabilidade identificados por Devereux e Sabates-Wheeler (2004; 2008) 

foram contemplados no financiamento à proteção social. A distribuição aconteceu da seguinte 

maneira: o grupo “cronicamente pobre” foi público-alvo de 11 projetos e recebeu 30% dos 

recursos; o grupo “economicamente em risco” foi público-alvo de 8 projetos e recebeu 4% dos 

recursos; e, o grupo “socialmente vulnerável” foi público-alvo de 19 projetos e recebeu 66% 

dos recursos.  

 

Sobre a estrutura interna do BID e a forma como as operações foram conduzidas, os dados 

relataram algumas notas interessantes. O Setor Social conduziu a maioria das operações 

realizadas, com algumas operações eventualmente conduzidas pelo Setor de Capacidade 

Institucional e Finanças. Quando se analisa no nível das Divisões há uma maior variedade, com 

projetos sob responsabilidade das divisões de Mercado de Trabalho (Labor Markets), Gênero e 

Diversidade (Gender and Diversity), Proteção Social e Saúde (Social Protection & Health), 

Capacidade Institucional do Estado (Institutional Capacity of the State) e Educação 

(Education). Também foram aprovadas operações conduzidas pela Iniciativa Oportunidades 

para a Maioria (Opportunities for the Majority Initiative) e pelo MIF. 
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4.3 Delphi: resultados da rodada 1 

 

 

Como mencionado, o questionário da Rodada 1 de aplicação do método Delphi, que pode ser 

consultado no Apêndice B, foi estruturado em 3 grupos de questões. O Grupo 1 visou medir o 

entendimento e a anuência dos especialistas sobre os conceitos teóricos e abordagens utilizadas 

na pesquisa. Para isso, os conceitos foram apresentados em forma de afirmação e os 

especialistas puderam dar notas de 1 (Discordo Totalmente) a 10 (Concordo Totalmente) e se 

achassem necessário também poderiam apresentar suas próprias observações no campo 

“comentários”. O Grupo 2, que tratou dos aspectos do financiamento social do BID no Brasil 

de 2010 a 2018, e o Grupo 3, que tratou das perspectivas para atuação social do BID no Brasil, 

apresentaram questões abertas nas quais os especialistas deveriam responder e dissertar 

livremente sobre as perguntas formuladas. 

 

As respostas objetivas colhidas no Grupo 1 foram tabuladas e receberam tratamento estatístico 

simples, conforme Tabela 6. Para esta etapa calculou-se o percentual de especialistas que 

responderam entre 7 e 10, o que representaria um grau de anuência relevante e conhecimento 

sobre os conceitos e abordagens, a média e a mediana. Aqui estabeleceu-se que era possível 

afirmar a existência de uma concordância do grupo sobre conceitos utilizados na pesquisa 

quando o percentual de especialistas anuentes fosse igual ou superior e 80% e a média e 

mediana fossem iguais ou superiores a 8, cumulativamente. 

 

Tabela 6 - Tabela Resultados Delphi Rodada 1 Grupo 1 

Questão % (7/10) Média Mediana 

1.1 84,62% 8,23 8 

1.2 92,31% 9,38 10 

1.3 84,62% 8,85 10 

1.4 76,92% 8,54 10 

1.5 92,31% 8,77 9 

1.6 84,62% 8,92 10 

1.7 84,62% 8,69 10 

1.8 92,31% 9,08 10 

Ver descrição das questões no Apêndice B 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 
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A questão 1.2, que tratou sobre os mecanismos de proteção social (provisão, prevenção, 

promoção e transformação) e a respectiva finalidade de cada um, foi a que apresentou maior 

grau de concordância, com percentual de anuência de 92,31% do grupo, média de 9,38 e 

mediana de 10. A questão 1.8 que apresentou as características da vulnerabilidade, ficou em 

segundo lugar, com 92,3% de percentual de anuência do grupo, média de 9,08 e mediana de 10. 

As questões 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 e 1.7 também atenderam ao critério de concordância estabelecido. 

Dessa forma, concluiu-se que os conceitos apresentados são amplamente conhecidos pelos 

especialistas. Notadas algumas críticas e sugestões pertinentes, houve convergência entre os 

especialistas. 

 

A única questão que não alcançou os critérios de concordância estabelecidos foi a 1.4, que 

apesar de alcançar a média de 8,54 e uma mediana de 10, ficou com percentual de anuência do 

grupo em 76.92%. A questão apresentava as características do mecanismo de prevenção, 

definindo sua finalidade e formas de implementação. Sobre os comentários para essa questão, 

justificando a discordância, o que mais se destaca diz que “prevenção não está diretamente 

relacionada com ações de alívio a pobreza, mas sim com ações que são desempenhadas para 

evitar que a pessoa ou a família estejam em situação de insegurança social. Ou seja, são o 

conjunto de políticas para identificar, antecipadamente, situações de risco social e agir sobre 

elas”. 

 

Sobre as questões que obtiveram concordância, alguns comentários se destacam. Por exemplo, 

sobre a questão 1.1, foi afirmado que “apesar da proteção social ter muitos aspectos 

relacionados à questão econômica e transferência de renda e recursos, o conceito de proteção 

social vai além disso, incorporando a melhoria da qualidade de vida, dos laços sociais e do 

sentimento de pertencimento na sociedade”. Sobre a questão 1.5 que tratou do mecanismo de 

promoção, o principal comentário argumenta que “a sociedade, principalmente os públicos mais 

vulneráveis de baixa qualificação, necessita compreender que o futuro não está na 

empregabilidade, mas sim no empreendedorismo, como geração de valor de forma autônoma e 

independente”. Finalmente, sobre a questão 1.6 que apresenta o mecanismo de proteção social 

transformadora, surgiu uma ressalva relevante, falando que “o risco de colocar ele no mesmo 

nível que os anteriores é que é transversal, ou seja, poderia ser um elemento constitutivo dos 

demais mecanismos”. 
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As perguntas do Grupo 2 focaram nos aspectos do financiamento social do BID no Brasil de 

2010 a 2018. Foram elaboradas a partir dos resultados obtidos no banco de dados estruturado 

na primeira parte da pesquisa e podem ser consultadas no Apêndice B. O objetivo era entender 

as seguintes questões: (i) a quais fatores os especialistas atribuíam a retração do financiamento 

social do BID no Brasil a partir de 2015; (ii) quais eram as possíveis explicações para a baixa 

diversificação na base de clientes do BID; (iii) quais foram as característica que levaram alguns 

estados ou municípios a se destacarem e se tornarem parceiros recorrentes do BID; (iv) quais 

eram os aspectos em que a estratégia institucional e a Estratégia País estavam alinhadas com as 

demandas sociais brasileiras no período de 2010 a 2018; e (v) quais foram as principais 

dificuldades encontradas pelos clientes para conseguir investimentos de maior volume para 

projetos de baixo retorno financeiro mas de alto grau de desenvolvimento social e humano. 

 

As perguntas do Grupo 3 focaram nas oportunidades e desafios para o crescimento do 

financiamento social do BID no Brasil nos próximos anos. Foram elaboradas a partir de notícias 

e pesquisas recentes que relatam o aumento da pobreza e da desigualdade no país e na Estratégia 

País para o Brasil 2019 – 2022. Também podem ser consultadas no Apêndice B. O objetivo era 

entender as seguintes questões: (i) quais são as principais demandas do Brasil em termos de 

desenvolvimento de uma política social efetiva nesse próximo ciclo; (ii) quais são as impressões 

dos especialistas sobre a nova proposta de Estratégia País levando em consideração os desafios 

sociais brasileiros; (iii) se o BID deveria privilegiar algum dos mecanismos de proteção social 

em seu financiamento futuro; e (iv) quais medidas o banco poderia adotar a fim de fomentar 

seu portfólio social, aumentar o volume investido e diversificar a base de clientes no Brasil.  

 

 Todas as respostas foram detalhadamente analisadas. Primeiro destacou-se o foco da resposta 

de cada especialista, com a marcação do trecho da resposta no qual eles objetivamente 

responderam à pergunta. Após essa etapa, esses trechos foram separados e sobre eles fez-se 

uma análise semântica para identificar similaridades e verificar a frequência em que elas 

apareciam, chegando ao grupo de “respostas potenciais”. Com a identificação dessas 

similaridades, foram elaboradas afirmações, ou seja, frases que responderiam de forma objetiva 

às perguntas e que comporiam o grupo de “afirmações finais” que formaram o conjunto de 

sentenças que seriam avaliadas na Rodada 2. As Tabelas 7 e 8 resumem esse processo. 
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Tabela 7 - Sumarização Rodada 1 Grupo 2 

Questão Respostas Potenciais Afirmações Finais 

2.1 7 6 

2.2 6 3 

2.3 6 4 

2.4 7 3 

2.5 5 3 
Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

Tabela 8 - Sumarização Rodada 1 Grupo 3 

Questão Potenciais Respostas Afirmações Finais 

3.1 9 4 

3.2 5 4 

3.3 5 3 

3.4 10 10 
Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

 

 4.4 Delphi: resultados da rodada 2 

 

 

Como explicado anteriormente, o questionário da Rodada 2 de aplicação do método Delphi, 

que pode ser consultado no Apêndice C, deu seguimento aos grupos de questões 2 e 3. O 

objetivo da Rodada 2 foi medir o consenso dos especialistas sobre as afirmações que poderiam 

ser consideradas como respostas objetivas às perguntas realizadas na rodada anterior. Nessa 

rodada os especialistas foram instruídos a utilizar a Escala de Likert, na qual o 1 representa 

“discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”, e foram instruídos a justificar suas respostas 

no campo “comentários” quando atribuíssem conceito igual ou inferior a 4. 

 

As respostas objetivas colhidas na Rodada 2 foram tabuladas e receberam tratamento estatístico 

simples. Seguindo os critérios pré-definidos, foi considerada a obtenção de consenso quando a 

média e a mediana alcançaram valores iguais ou superiores a 4. Também foi calculado o 

percentual de especialistas que atribuíram valores entre 4 e 5, com o objetivo de medir o 

percentual de afinidade com as afirmações. E foi calculado o Desvio Padrão afim de perceber 

a variação entre as respostas. Ao final, os comentários foram compilados e nos casos onde a 

afirmação não alcançou o consenso, eles foram utilizados como base para a formulação do 

questionário da Rodada 3. 
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Conforme mostra a Tabela 9, na análise da questão 2.1.1, fatores que explicam a retração do 

financiamento social do BID no Brasil a partir de 2015, as seguintes afirmações atenderam aos 

critérios de consenso: (1) Redirecionamento das operações a estados e municípios, que possuem 

maior demanda por infraestrutura; (3) Baixa demanda e baixa capacidade de endividamento de 

estados e municípios para a contração de operações devido ao ajuste fiscal; e (4) Crise 

financeira e recessão econômica que levou à diminuição da arrecadação e crise fiscal. As 

afirmações 2, 5 e 6 não atenderam aos critérios e os motivos de discordância foram direcionados 

para a Rodada 3.  

 

Tabela 9 - Sumarização Delphi Rodada 2 Questão 2.1.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 4,00 4,0 33,33% 0,85 
2 3,50 3,5 29,17% 1,17 
3 4,50 5,0 41,67% 0,80 
4 4,00 4,0 33,33% 1,28 
5 3,75 4,5 37,50% 1,48 
6 2,67 2,5 20,83% 1,30 

Ver descrição das afirmações no Apêndice C 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

A Tabela 10 mostra que na análise da questão 2.2.1, explicações para a baixa diversificação na 

base de clientes do BID, as seguintes afirmações atenderam aos critérios de consenso: (1) 

Exigência estatutária em realizar operações com garantia soberana; e (3) O BID possui um fluxo 

de aprovação de operações complexo, que exige alta capacidade institucional. A afirmação 2 

não atendeu aos critérios e o principal motivo de discordância foi direcionado para a Rodada 3.  

 

Tabela 10 - Sumarização Delphi Rodada 2 Questão 2.2.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 4,00 4,5 66,67% 1,21 
2 3,58 3,5 50,00% 1,24 
3 4,50 5,0 83,33% 0,80 

Ver descrição das afirmações no Apêndice C 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

A Tabela 11 mostra que na análise da questão 2.3.1, características que levam alguns estados e 

municípios a se destacarem e se tornarem parceiros recorrentes do BID, as seguintes afirmações 

atenderam aos critérios de consenso: (1) A obtenção de financiamentos externos está 

condicionada à capacidade financeira/fiscal; (2) A obtenção de financiamentos externos está 

condicionada à capacidade operacional para executar os projetos; e (4) Os estados e municípios 



93 
 

 
 

devem estabelecer uma trajetória satisfatória junto ao BID, de continuidade e estabilidade, 

criando um histórico positivo. A afirmação 3 não atendeu aos critérios e o principal motivo de 

discordância foi direcionado para a Rodada 3. 

 

Tabela 11 - Sumarização Delphi Rodada 2 Questão 2.3.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 4,75  5,0  91,67% 0,62  

2 4,58  5,0  91,67% 0,67  

3 3,75  4,5  58,33% 1,48  

4 4,00  4,5  75,00% 1,35  

Ver descrição das afirmações no Apêndice C 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

A Tabela 12 mostra que na análise da questão 2.4.1, aspectos que indicam alinhamento entre a 

estratégia institucional e Estratégia País do BID com as demandas sociais brasileiras, as 

seguintes afirmações atenderam aos critérios de consenso: (1) Os documentos de estratégia 

institucional e Estratégia País foram negociados pelo BID com o país membro e refletiu suas 

demandas e prioridades; e (2) A inclusão das questões transversais ampliou significativamente 

as possibilidades de atuação do BID, alinhando a estratégia aos ODS, amplamente apoiados 

pelo Brasil. A afirmação 3 não atendeu aos critérios e o principal motivo de discordância foi 

direcionado para a Rodada 3. 

 

Tabela 12 - Sumarização Delphi Rodada 2 Questão 2.4.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 4,33  5,0  83,33% 0,98  

2 4,08  4,0  75,00% 0,79  

3 3,92  4,0  66,67% 1,00  

Ver descrição das afirmações no Apêndice C 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

A Tabela 13 mostra que na análise da questão 2.5.1, principais dificuldades encontradas pelos 

clientes para conseguir investimentos de maior volume para projetos de baixo retorno financeiro 

mas de alto grau de desenvolvimento humano, as seguintes afirmações atenderam aos critérios 

de consenso: (1) Dificuldade financeira para obter o financiamento devido ao limitado espaço 

fiscal e priorizações; e (2) Dificuldade operacional para executar os projetos dessa natureza e 
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gerir os recursos. A afirmação 3 não atendeu aos critérios e os motivos de discordância foram 

direcionados para a Rodada 3.  

 

Tabela 13 - Sumarização Delphi Rodada 2 Questão 2.5.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 4,50  5,0  91,67% 0,67  

2 4,33  4,5  91,67% 0,89  

3 3,83  4,0  58,33% 1,27  

Ver descrição das afirmações no Apêndice C 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

A Tabela 14 mostra que na análise da questão 3.1.1, principais demandas do Brasil em termos 

de desenvolvimento de uma política social efetiva, as seguintes afirmações atenderam aos 

critérios de consenso: (1) Melhorar a eficiência da gestão social, aperfeiçoando as políticas de 

distribuição de renda e melhorar a qualidade dos serviços públicos; (2) Melhorar a economia e 

retomar o crescimento estável e sustentável; e (3) Realizar as reformas da previdência, tributária 

e política a fim de equilibrar as contas e investir mais em políticas sociais. A afirmação 4 não 

atendeu aos critérios e os motivos de discordância foram direcionados para a Rodada 3. 

 

Tabela 14 - Sumarização Delphi Rodada 2 Questão 3.1.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 4,75  5,0  100,00% 0,45  
2 4,33  5,0  75,00% 0,89  
3 4,00  4,5  58,33% 1,13  
4 3,67  4,0  58,33% 1,07  

Ver descrição das afirmações no Apêndice C 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

A Tabela 15 mostra que na análise da questão 3.2.1, principais impressões dos especialistas 

sobre a nova Estratégia País do BID para o Brasil face aos desafios sociais brasileiros, as 

seguintes afirmações atenderam aos critérios de consenso: (2) A nova estratégia ressalta a 

importância da retomada do crescimento econômico, da redução da desigualdade e da 

construção de um setor público mais efetivo e comprometido com os desafios sociais 

brasileiros; (3) Destacam-se na nova estratégia as políticas inclusivas, de diversidade, de 

inovação e de sustentabilidade que poderão reverberar em ações positivas para a sociedade; e 

(4) Destaca-se a sustentabilidade fiscal do setor público pois torna os governos mais fortes e 

aptos a priorizar questões sociais. A afirmação 1 não atendeu aos critérios e o principal motivo 

de discordância foi direcionado para a Rodada 3. 
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Tabela 15 - Sumarização Delphi Rodada 2 Questão 3.2.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 3,67  4,0  58,33% 1,23  
2 4,33  4,5  83,33% 0,78  
3 4,00  4,0  75,00% 0,95  
4 4,17  4,5  75,00% 1,03  

Ver descrição das afirmações no Apêndice C 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

A Tabela 16 mostra que na análise da questão 3.3.1, necessidade do BID privilegiar no futuro 

alguns dos mecanismos de proteção social (provisão, prevenção, promoção e transformação), 

as seguintes afirmações atenderam aos critérios de consenso: (1) O financiamento do BID 

deveria se modular à heterogeneidade dos perfis territoriais brasileiros atendendo a diferentes 

formas de vulnerabilidade; e (2) Apoiar ações relacionadas ao mecanismo de promoção é 

fundamental, principalmente em um entendimento no qual as novas formas de trabalho e 

geração de renda estejam contempladas. A afirmação 3 defendia que é um risco entender o 

mecanismo de transformação no mesmo nível que os demais, pois este possui uma característica 

de transversalidade, ou seja, poderia ser um elemento constitutivo dos demais mecanismos. 

Essa afirmação não atendeu aos critérios de consenso, entretanto, identificou-se que o 

especialista que originou essa afirmação na primeira rodada atribuiu conceito 3 a ela, 

representando matematicamente o ponto de divergência. Devido a essa alteração de perspectiva 

ou erro material, nenhum comentário de discordância sobre essa questão foi direcionado para a 

Rodada 3. Dessa forma, a resposta à Questão 3.3 foi obtida durante a Rodada 2. 

 
Tabela 16 - Sumarização Delphi Rodada 2 Questão 3.3.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 4,25  5,0  83,33% 1,22  

2 4,42  4,5  91,67% 0,67  

3 3,92  4,0  66,67% 1,16  

Ver descrição das afirmações no Apêndice C 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

Por fim, a análise da Tabela 17 mostra que na questão 3.4.1, medidas que o banco poderia adotar 

a fim de fomentar seu portfólio social, aumentar o volume investido e diversificar a base de 

clientes no Brasil, as seguintes afirmações atenderam aos critérios de consenso: (4) O BID 

deveria apostar em formas alternativas de investimentos, como os Endowments, Negócios 

Sociais e Fundos Estruturais com regras simplificadas de acesso; (5) O BID deveria estruturar 

um portfólio de ações sociais que sejam replicáveis e escaláveis; (6) O BID deveria adequar as 
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linhas de apoio e financiamento ao contexto econômico e social brasileiro; e (8) O BID deveria 

atuar no fomento à colaboração entre os entes federados, conforme previsto no Art. 23 da 

Constituição Federal. As afirmações 1, 2, 3, 7, 9 e 10 não atenderam aos critérios e os motivos 

de discordância foram direcionados para a Rodada 3.  

 

Tabela 17 - Sumarização Delphi Rodada 2 Questão 3.4.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 3,92  4,5  58,33% 1,31  

2 3.83 4,0  66,67% 1,34  

3 3,83  4,5  58,33% 1,34  

4 4,17  4,0  83,33% 0,94  

5 4,58  5,0  91,67% 0,67  

6 4,75  5,0  100,00% 0,45  

7 3,50  3,0  41,67% 1,17  

8 4,00  4,0  66,67% 0,85  

9 3,42  4,0  58,33% 1,24  

10 3,50  3,5  50,00% 1,38  

Ver descrição das afirmações no Apêndice C 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

 

4.5 Delphi: resultados da rodada 3 

 

 

O questionário da rodada 3 de aplicação do método Delphi, que pode ser consultado no 

Apêndice D, encerrou a pesquisa sobre os grupos de questões 2 e 3. O objetivo da rodada 3 foi 

medir o consenso dos especialistas sobre os comentários que justificaram as discordâncias sobre 

as afirmações da rodada anterior. Nessa rodada os especialistas foram instruídos a utilizar a 

Escala de Likert, na qual o 1 representa “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”, e 

foram instruídos a justificar suas respostas no campo “comentários” quando atribuíssem 

conceito igual ou inferior a 4. 

 

As respostas objetivas colhidas na rodada 3 foram tabuladas e receberam tratamento estatístico 

simples. Seguindo os critérios pré-definidos, foi considerada a obtenção de consenso quando a 
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média e a mediana alcançaram valores iguais ou superiores a 4. Também foi calculado o 

percentual de especialistas que atribuíram valores entre 4 e 5, com o objetivo de medir o 

percentual de afinidade com as afirmações. E foi calculado o Desvio Padrão afim de perceber 

a variação entre as respostas. Ao final, o consenso sobre esse novo grupo de afirmações foi 

importante para excluir definitivamente uma potencial resposta avaliada na rodada 2 ou incluir 

uma nova perspectiva como resposta ou ressalva à questão original. 

 

Conforme mostra a Tabela 18, na análise da questão 2.1.1.1, fatores que explicam a retração do 

financiamento social do BID no Brasil a partir de 2015, as seguintes afirmações atenderam aos 

critérios de consenso: (2) O cenário de baixa governabilidade e instabilidade do país devido à 

possibilidade de impeachment trouxe dúvidas em relação à continuidade administrativa, isso 

provocou uma paralização nos processos de obtenção de recursos junto a organismos de 

desenvolvimento, influenciando na concretização de contratos com o BID. Dessa forma, a 

sentença 2 será considerada como uma das afirmações que respondem à questão original de 

forma consensual. As afirmações 1 e 3 não atenderam aos critérios de consenso e foram 

descartadas.  

 

Tabela 18 - Sumarização Delphi Rodada 3 Questão 2.1.1.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 3,18  3,0  36,36% 1,33  

2 4,09  4,0  72,73% 1,04  

3 3,91  5,0  54,55% 1,30  

Ver descrição das afirmações no Apêndice D 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

A Tabela 19 mostra que na análise da questão 2.2.1.1, explicações para a baixa diversificação 

da base de clientes do BID, a única afirmação derivada da rodada anterior não atendeu aos 

critérios de consenso e foi descartada.  

 

Tabela 19 - Sumarização Delphi Rodada 3 Questão 2.2.1.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 3,64  4,0  63,64% 1,21  

Ver descrição das afirmações no Apêndice D 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

Já a Tabela 20 mostra que na análise da questão 2.3.1.1, características que levam estados ou 

municípios a se destacarem e se tornarem parceiros recorrentes do BID, a única afirmação 
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derivada da rodada anterior atendeu aos critérios de consenso e será considerada como uma das 

afirmações que respondem à questão original de forma consensual. 

 

Tabela 20 - Sumarização Delphi Rodada 3 Questão 2.3.1.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 4,00  4,0  72,73% 1,00  

Ver descrição das afirmações no Apêndice D 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

A Tabela 21 mostra que na análise da questão 2.4.1.1, aspectos que indicam alinhamento entre 

a estratégia institucional e a Estratégia País do BID com as demandas sociais brasileiras, a única 

afirmação derivada da rodada anterior não atendeu aos critérios de consenso e foi descartada.  

 

Tabela 21 - Sumarização Delphi Rodada 3 Questão 2.4.1.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 3,45  3,0  45,45% 1,04  

Ver descrição das afirmações no Apêndice D 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

A análise da questão 2.5.1.1, de acordo com a Tabela 22, principais dificuldades encontradas 

pelos clientes para conseguir investimentos para os mecanismos de proteção social, as seguintes 

afirmações atenderam aos critérios de consenso: (1) Não há escassez de indicadores a ponto de 

impedir os estudos de viabilidade dos projetos sociais que solicitam recursos ao BID. Dessa 

forma, a sentença 1 será considerada como uma das afirmações que respondem à questão 

original de forma consensual. A afirmação 2 não atendeu aos critérios de consenso e foi 

descartada. 

 

Tabela 22 - Sumarização Delphi Rodada 3 Questão 2.5.1.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 4,18  5,0  72,73% 1,08  
2 3,73  4,0  63,64% 1,19  

Ver descrição das afirmações no Apêndice D 

 Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

A Tabela 23 mostra a análise da questão 3.1.1.1, principais demandas do Brasil em termos de 

desenvolvimento de uma política social efetiva, as seguintes afirmações atenderam aos critérios 

de consenso: (2) Não há clima na atualidade para o desenvolvimento de um novo ciclo baseado 

em patamares emancipatórios e transformadores. Dessa forma, a sentença 2 será considerada 
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como uma das afirmações que respondem à questão original de forma consensual. A afirmação 

1 não atendeu aos critérios de consenso e foi descartada. 

 

Tabela 23 - Sumarização Delphi Rodada 3 Questão 3.1.1.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 3,64  3,0  45,45% 1,21  
2 4,09  4,0  81,82% 0,94  

Ver descrição das afirmações no Apêndice D 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

Já a Tabela 24 mostra que na análise da questão 3.2.1.1, principais impressões sobre a nova 

estratégia do BID para o Brasil face os desafios sociais brasileiros, a única sentença derivada 

da rodada anterior atendeu aos critérios de consenso e será considerada como uma das 

afirmações que respondem à questão original de forma consensual. 

 

Tabela 24 - Sumarização Delphi Rodada 3 Questão 3.2.1.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 4,45  5,0  81,82% 1,04  

Ver descrição das afirmações no Apêndice D 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

Finalmente, a análise da Tabela 25 mostra que na questão 3.4.1.1, medidas que o banco 

poderiaadotar a fim de fomentar seu portfólio social, aumentar o volume investido e diversificar 

a base de clientes no Brasil, as seguintes afirmações atenderam aos critérios de consenso: (1) A 

articulação do BID com estados e municípios a fim de aumentar a demanda por financiamento 

para a área social podem ser mais frutíferas do que com o governo federal; e (2) O 

financiamento não reembolsável do BID é bastante limitado para o Brasil e deveria ser focado 

na preparação de operações de financiamento e na criação de uma carteira de projetos 

financiáveis. Pode-se destacar que majoritariamente os especialistas discordaram sobre a 

afirmação: (4) o BID deveria apoiar os governos estaduais na implementação da Base Nacional 

Comum Curricular uma vez que o país possui capacidade institucional para implementar suas 

próprias políticas. As afirmações 3, 5 e 6 não atenderam aos critérios de consenso e foram 

descartadas. 
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Tabela 25 - Sumarização Delphi Rodada 3 Questão 3.4.1.1 

Afirmação Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão 

1 4,00  4,0  72,73% 1,00  

2 4,18  4,0  90,91% 0,87  

3 2,27  2,0  9,09% 1,01  

4 2,00  2,0  0,00% 0,89  

5 3,09  3,0  45,45% 1,22  

6 2,91  3,0  27,27% 1,30  

Ver descrição das afirmações no Apêndice D 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas respostas dos especialistas 

 

As respostas que atendem satisfatoriamente às 9 questões abertas originais serão discutidas na 

próxima seção. E a tabulação consolidada das afirmações que obtiveram consenso e 

compuseram a resposta final está disponível no Apêndice E. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Analisando os resultados da pesquisa, pôde-se verificar a evolução das operações de 

financiamento social, e consequentemente de proteção social, no período de 2010 a 2018 a 

partir do banco de dados. O financiamento social do BID foi alicerçado nas áreas de 

investimentos sociais, saúde e educação, com projetos de escopo variado, passando por ações 

sociais tradicionais, de infraestrutura e melhoria dos serviços básicos ofertados por entes 

públicos. Nesse período de 8 anos, o financiamento social alcançou o valor de US$ 

1.665.493.000,0018, sendo que o valor concedido em empréstimos significou 98% do montante 

aprovado. O setor público concentrou cerca de 99% dos recursos contratados e os estados foram 

os principais clientes do banco no período, considerando a quantidade de projetos e o volume 

de recursos. Verificou-se, também, a existência de uma concentração de operações em alguns 

estados brasileiros, como São Paulo e Ceará. 

 

Como um banco multilateral de desenvolvimento, o BID possui todas as características dadas 

por Sagasti e Prada (2006), contando com um capital ordinário formado por recursos de capital 

exigível dos países membros e recursos provenientes de mercados de capitais internacionais. 

Os produtos ofertados aos clientes variam entre operações de empréstimos, cooperações 

técnicas, concessão de subsídios, fornecimento de garantias e realização de investimentos. E, 

dada a base de clientes formada principalmente por entes públicos, o banco cumpre com seu 

papel de fomentar o desenvolvimento dos países membros-mutuários. A característica de baixa 

diversificação na base de clientes foi explicada pelos especialistas como decorrente da própria 

estrutura do banco, que exige a garantia soberana na maioria das operações, e devido ao fluxo 

de aprovação de operações complexo, que exige alta capacidade institucional do cliente. 

 

Os dados permitem inferir que o BID é um importante ator das políticas públicas no Brasil. 

Considerando o subsistema da política pública definido por Howlett et al (2013), é possível 

localizar o BID como um ator do “sistema internacional”, que por meio de sua influência, 

expertise e recursos financeiros consegue influenciar o ciclo de políticas públicas nas etapas de 

montagem da agenda, formulação da política e monitoramento e avaliação das ações. Além 

 
18 Projetos válidos: valor acumulado de aprovações após o descarte dos projetos cancelados e dos projetos com 
dados incompletos. 
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disso, pode-se entender que a atuação do banco junto a organizações não governamentais e 

privadas reforça a ideia de Secchi (2010) de que outros atores, além do governo, tratam do 

enfrentamento de problemas públicos com ações paralelas ou complementares às políticas 

governamentais. 

 

O maior volume de recursos destinados às áreas da saúde e da educação, com o objetivo de 

melhorar a estrutura e expandir a rede de atendimento, remete a Shapiro et al (2006) que 

apontou para a existência de um gargalo ligado ao modelo latino americano de oferta de 

serviços universalizados nessas áreas. É importante destacar o considerável financiamento para 

ações de geração de trabalho e renda, com menor ênfase na questão do emprego formal e no 

sistema de seguridade contributiva. Essas características, em conjunto, apontam na direção de 

um apoio do BID para a superação do “truncade welfare state” no Brasil. 

 

No que se refere à proteção social, a análise dos projetos apoiados pelo BID mostrou que o 

banco contemplou em suas operações o financiamento a todos os mecanismos de proteção 

social definidos por Devereux e Sabates-Wheeler (2004; 2008). Conforme destacado por 

Robinson (2010) a ideologia dos partidos políticos pode influenciar nas políticas sociais 

adotadas e no público beneficiário dessas políticas. Essa relação pode ser verificada no período 

de 2010 a 2014, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, no qual o BID apoiou mais 

fortemente ações do tipo safety nets desenvolvidas principalmente por meio de programas de 

assistência social que buscavam melhorar a estrutura do SUAS e expandir a rede de atendimento 

da assistência social. Destaca-se que 81% das ações destinadas à população considerada como 

cronicamente pobre aconteceu nesse período, marcado pela consolidação do Bolsa Família e 

implementação do Plano Brasil Sem Miséria.  

 

Tal como haviam alertado Haggard e Kaufman (2008), Devereux e Sabates-Wheeler (2008), 

Jones e Shahkrokh (2013) a disponibilidade fiscal dos governos impacta diretamente em sua 

capacidade de realizar investimentos sociais, em especial nos programas de proteção social. As 

respostas dos especialistas em relação aos fatores que levaram à retração do financiamento do 

BID a partir de 2014 estão ligadas principalmente à disponibilidade de espaço fiscal dos entes 

públicos que buscam recursos do banco. Foi um período marcado pelo início da crise financeira 

e da recessão econômica que levou à diminuição da arrecadação e crise fiscal. Também era um 

cenário de baixa governabilidade e instabilidade política devido à possibilidade de 
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impeachment da presidente Dilma Roussef. Nesse mesmo período houve um redirecionamento 

das operações para estados e municípios, que apresentam maior demanda por infraestrutura do 

que por programas sociais.  

 

A disponibilidade fiscal também foi atribuída pelos especialistas como a principal característica 

que levou os estados de São Paulo e Ceará (considerando o estado e municípios) a liderar a base 

de clientes quando se olha para o número de cooperações técnicas, de empréstimos e para o 

valor total financiado. Além da maior capacidade financeira e disponibilidade fiscal, esses 

estados, na visão dos especialistas, também agregam maior capacidade operacional para 

executar os projetos e a contínua relação com o BID estabeleceu uma trajetória satisfatória junto 

ao banco, criando um histórico positivo que favoreceu a estabilidade e a continuidade da 

relação. Sobre a relação recorrente com alguns clientes, foi feita a ressalva de que a capacidade 

de articulação política dos entes públicos em torno da obtenção da garantia soberana é um ponto 

importante, mas que pode ser superado pela qualidade técnica do mutuário. 

 

Finalmente, o espaço para endividamento, a priorização dos clientes por operações de 

infraestrutura e a incapacidade operacional para gerir os recursos e executar os projetos foram 

as principais dificuldades encontradas pelos clientes para maximizar financiamentos de maior 

volume para ações de proteção social. Em consonância com o argumento de Barrientos (2008), 

o Brasil não foi capaz de garantir as condições macroeconômicas favoráveis para o crescimento, 

a estabilidade e a alta arrecadação a partir de 2014, impactando na capacidade das instituições 

em obter os recursos necessários para o contínuo investimento em ações de proteção social que 

pudessem consolidar a política de redução da pobreza e da vulnerabilidade iniciada no governo 

de Fernando Henrique Cardoso e desenvolvida durante a gestão de Luís Inácio Lula da Silva e 

Dilma Rousseff.   

 

A efetividade dos projetos em relação à estratégia institucional e Estratégia País foi 

verificada por meio da análise de cada projeto e sua aderência às estratégias. A análise dos 

documentos disponibilizados pelo BID mostrou que, com poucas exceções, os projetos 

aprovados no período de 2010 a 2018 guardaram relação com as propostas de estratégias 

institucional e país, seja apontando para os desafios aos quais o projeto estava destinado a 

superar ou informando a qual objetivo político estava alinhado. No que diz respeito à IS e aos 

objetivos gerais do banco, os projetos estavam alinhados principalmente com a diretriz de 
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“redução da pobreza e da desigualdade”. Sobre a forma de operacionalização da IS os projetos 

estabeleciam como prioridade a “política social para a equidade e produtividade”. Já sobre os 

objetivos de política estratégica, o foco esteve na “inclusão social e igualdade” como forma de 

superar a exclusão social e a desigualdade. Em menor número, foram identificados projetos 

alinhados com a “melhora da capacidade institucional”, em consonância com os problemas 

transversais adicionados na UIS 2016. E, foram apoiados projetos relacionados à “igualdade de 

gênero e diversidade”, entretanto cumpre informar que esses projetos são anteriores à UIS 2016. 

 

No que tange à Estratégia País Brasil as três áreas estratégicas foram contempladas, “aumento 

da produtividade e da competitividade”, “redução da desigualdade e a melhoria dos serviços 

públicos” e o “fortalecimento das instituições nos três níveis de governo”. O que basicamente 

diferenciou o alinhamento dos projetos foram suas áreas prioritárias, ou seja, os projetos de 

investimento social normalmente estavam voltados para questões como redução da 

desigualdade, promoção da inclusão social e produtiva e redução da violência e da segurança. 

Os projetos da área de educação preocupavam-se basicamente com a melhora da qualidade dos 

serviços e com a expansão da cobertura para a primeira infância. E, os projetos de saúde 

priorizavam o desenvolvimento e a melhora da rede de atendimento, com atenção especial ao 

acesso de mães e crianças ao sistema de saúde. 

 

Na análise das estratégias institucional e país, principalmente no que se refere às metas de 

redução da pobreza, inclusão social e empoderamento, é possível verificar um alinhamento 

sobre a perspectiva de pobreza defendida por Sen (2000), na qual o foco está na privação das 

capacidades básicas e das liberdades necessárias para que o indivíduo supere restrições de 

naturezas diversas. Tal como colocado por Banerjee et al (2006) o BID extrapola a abordagem 

da renda e adota a uma visão que também inclui direitos. E, a análise do público beneficiado 

pelos projetos apoiados pelo banco, no período de 2010 a 2018, coaduna com a visão de Braun 

e Gatzweiler (2014), de que há diferentes grupos posicionados à margem do sistema, com 

necessidades e restrições diferentes, mas todos marginalizados. 

 

Considerando a visão de Costa et al (2014) sobre o funcionamento dos bancos de 

desenvolvimento, as ações financiadas pelo BID têm como objetivo apoiar o crescimento do 

país membro-mutuário, tornando-o competitivo no mercado internacional e capaz de 

desenvolver ações que geram desenvolvimento social e econômico para suas populações. Nesse 
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sentido, a forma como o banco implementa essas estratégias é fundamental para influenciar e 

aperfeiçoar o desenvolvimento de políticas públicas da sua base de clientes, garantindo a 

execução de experiências inovadoras, replicáveis, monitoráveis e avaliáveis. Dessa forma, 

investigou-se a aderência das ações apoiadas pelo BID à demanda pública por 

financiamento considerando a visão dos especialistas das políticas sociais brasileiras que 

puderam expor sua visão sobre as diretrizes institucionais que vigoraram no período de 2010 a 

2018 e examinar a nova Estratégia País desenvolvida para o período de 2019 a 2022.  

 

A análise dos especialistas indicou que no período de 2010 a 2018 a IS e a Estratégia País 

estiveram alinhadas às demandas sociais brasileiras em dois aspectos. Ponderou-se, que devido 

à natureza do BID e à forma como as estratégias são planejadas, ambos os documentos foram 

negociados pelo banco com o governo brasileiro, consequentemente refletindo a demanda e 

prioridades públicas nos objetivos de política estratégia. Além disso, a inclusão das questões 

transversais ampliou significativamente as possibilidades de atuação do BID no período, 

principalmente considerando o alto comprometimento que o governo brasileiro mantinha com 

a implementação de medidas que alavancasse os ODS. De forma menos consensual, alguns 

especialistas enxergam que a atuação do banco nos eixos da saúde, educação e redução da 

desigualdade guardam um importante alinhamento com as políticas públicas governamentais 

apoiadas até 2014. Enquanto outros entendem que a implementação das estratégias focou mais 

na temática da infraestrutura do que propriamente nos temas sociais tradicionais.  

 

Sobre a nova Estratégia País Brasil 2019 a 2022, os especialistas entendem que a nova estratégia 

ressalta a importância da retomada do crescimento econômico, da redução da desigualdade e 

da construção de um setor público mais efetivo e comprometido com os desafios sociais 

brasileiros. Consequentemente a sustentabilidade fiscal do setor público destacou-se enquanto 

prioridade estratégica por fortalecer os governos e sua capacidade de abarcar questões sociais 

dentre as suas preferências. Finalmente, na nova Estratégia País destacam-se os desafios 

transversais de diversidade, inovação e sustentabilidade que poderão reverberar em ações 

positivas para a sociedade.  

 

Com o intuito de identificar novas oportunidades para a atuação social do BID buscou-se 

primeiro verificar junto aos especialistas das políticas sociais quais são as principais demandas 

do Brasil em termos de desenvolvimento de uma política social efetiva. A melhoria da 
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eficiência da gestão social e da qualidade dos serviços públicos, junto ao aperfeiçoamento das 

políticas de distribuição de renda figuram como o principal desafio. Entretanto, no que se refere 

às atuais demandas sociais brasileiras, é consenso entre os especialistas de que não há clima na 

atualidade para o desenvolvimento de um novo ciclo investimentos sociais baseado em 

patamares emancipatórios e transformadores. 

 

Os especialistas apontam para a necessidade de retomada do crescimento econômico de forma 

estável e sustentável, considerando a realização das reformas da previdência, tributária e 

política como ponto chave para a obtenção de equilíbrio político e principalmente fiscal para se 

gerar maior capacidade de investimento em políticas sociais. Nesse ponto, a visão dos 

especialistas parece conflitar com a visão de Deaton (2006), pois enxergam no crescimento 

econômico um caminho para a promoção do bem-estar, ao passo que para o autor crescimento 

e redução da pobreza não estão diretamente relacionados. 

 

Buscou-se também entender se o BID deve privilegiar algum dos mecanismos de proteção 

social nesse novo ciclo. E na opinião dos especialistas destacou-se uma abordagem interessante 

que propõe que o financiamento para proteção social poderia se modular à heterogeneidade dos 

perfis territoriais brasileiros, atendendo a diferentes formas de vulnerabilidade. De toda forma, 

os especialistas entendem que as medidas de promoção são fundamentais e devem ser 

priorizadas, principalmente quando permitirem um entendimento no qual as novas formas de 

trabalho e geração de renda estejam contempladas. 

 

Ao mesmo tempo, Barrientos (2008) indica que em ambientes de alta restrição fiscal ações 

relacionadas ao mecanismo de transformação, favorecendo populações socialmente 

vulneráveis, deve prevalecer devido à menor demanda por recursos financeiros. Entretanto, 

identificou-se entre os especialistas uma ressalva importante sobre as medidas de 

transformação. Tais medidas são caracterizadas por uma transversalidade que eventualmente 

pode ser mais importante como um elemento constitutivo de programas realizados nos demais 

mecanismos do que como um mecanismo isolado. 

 

Finalmente, solicitou-se aos especialistas que identificassem quais medidas o BID poderia 

adotar a fim de fomentar seu portfólio social nesse novo ciclo. Houve consenso para que o BID 

focasse seu financiamento não-reembolsável em ações de preparação de operações de 
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empréstimos ou na criação de uma carteira de projetos mais atrativa. Reforçando seu papel 

como fomentador da inovação, o BID precisa apostar em formas alternativas de investimento, 

como endowments, negócios sociais e fundos estruturais com regras simplificadas de acesso. E, 

foi feita a recomendação para que o banco atue como um fomentador da colaboração entre os 

entes federados, conforme previsto no Art. 23 da Constituição Federal, buscando a promoção 

do equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.  

 

Finalmente, identificaram que a adoção de uma agenda liberal pela atual gestão federal se 

configura como um desafio ao fomento de ações ligadas ao espectro da proteção social. A 

princípio, o combate à desigualdade não parece ser o foco do trabalho do governo federal. 

Assim, a fim de superar tal desafio e maximizar suas ações na área social, o BID teria que focar 

na relação com estados e municípios, estimulando-os a aumentar a demanda por financiamento 

para a área social. Paralelamente, o banco necessita adequar suas linhas de financiamento ao 

contexto econômico brasileiro e consequentemente estruturar um portfólio social com ações 

que sejam replicáveis e escaláveis. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O estudo mostrou que ações de proteção social estão inseridas no contexto das políticas sociais 

e no desenvolvimento do welfare state. Essas ações se desdobram em propostas de intervenções 

preocupadas com populações pobres e vulneráveis, com programas que buscam combater às 

diversas formas de marginalização. O fomento a intervenções de proteção social é prioridade 

para diversos organismos internacionais como a ILO, a DESA, o WB e o BID, sendo que sua 

implementação poderá variar de acordo com o foco que cada instituição, transitando entre o 

fortalecimento de proteções básicas, construção de capital humano ou empoderamento de 

grupos discriminados. 

 

O debate sobre proteção social ainda precisa evoluir no Brasil. Até 2014, a expectativa era que 

o Plano Brasil Sem Miséria estabeleceria a formação de uma geração resiliente e mais 

capacitada a aproveitar as oportunidades para interromper a transmissão intergeracional da 

pobreza. Entretanto, a crise econômica e o cenário político instável estagnaram a política social 

brasileira. De toda forma, com o início de um novo ciclo político, e independentemente da 

política social que se pretenda implementar, é importante que os formuladores das políticas 

públicas sejam capazes de integrar as diferentes categorias de intervenção de proteção social e 

convertê-las em ações efetivas. 

 

Como apontado pela academia e por especialistas das políticas sociais, não existe uma fórmula 

estruturada ou mais adequada para a implementação de programas de proteção social. Tais 

intervenções podem acontecer sob diferentes arranjos de welfare state, o que irá diferenciá-los 

é a abrangência e o público alvo das intervenções. Entretanto, esse estudo faz um esforço de 

consolidar algumas características básicas que devem ser consideradas pelos atores das políticas 

públicas no desenho e implementação de programas mais efetivos. 

 

1. Equidade: a escolha do público alvo ou dos beneficiários deve ser caracterizada pela 

equidade; 

2. Realidade: a identificação do tipo de pobreza e vulnerabilidade que se quer combater 

deve estar baseada na captura da realidade local; 
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3. Informação: o público alvo deve ser munido de informações verdadeiras para aderirir 

ou não ao programa, exercitando plenamente suas liberdades; 

4. Comprometimento: os programas devem promover o comprometimento dos 

beneficiários, com a finalidade estimulá-los a escapar das armadilhas da pobreza; 

5. Sustentável: os formuladores devem garantir o financiamento e a sustentabilidade fiscal 

dos programas a fim de evitar descontinuidades por falta de recursos; 

6. Evidências: as decisões sobre o programa devem ser embasadas em evidências, 

minimizando as descontinuidades de cunho político; 

7. Transparência: todo o processo deve ser transparente, a fim garantir a auditoria e 

monitoramento por parte dos órgãos de controle e da sociedade. 

 

Tratando especificamente do caso do BID, viu-se que os organismos internacionais de 

desenvolvimento, em especial os bancos multilaterais possuem um conjunto de características 

que os qualificam a atuar como um ator do subsistema das políticas públicas, influente nas 

etapas de agendamento, formulação das políticas e monitoramento e avaliação. A partir de seu 

corpo técnico altamente qualificado e do capital disponível para diferentes formas de 

financiamento, o BID mostra potencial para atuar de forma inovadora, seja aumentando sua 

base de clientes públicos ou por meio do BID Invest, que pode desempenhar papel importante 

ao diversificar a base de clientes e ofertar produtos interessantes para o setor privado. 

 

Nesse contexto, o estudo se propôs a entender as características recentes do financiamento do 

BID à proteção social com vistas a potencializar as perspectivas de atuação no novo ciclo 

iniciado em 2019. Para isso, analisou o financiamento social do BID no período de 2010 a 2018 

com o objetivo de verificar a evolução das operações, a efetividade dos projetos em relação à 

estratégia institucional e à Estratégia País, a aderência das ações à demanda pública por 

financiamento social e a identificação de novas oportunidades de atuação. A reunião desses 

dados e informações permitiu responder à pergunta da pesquisa, identificando as principais 

perspectivas para uma atuação mais efetiva do BID na área de Proteção Social no Brasil a partir 

da visão dos especialistas das políticas sociais e da pertinência da diretriz institucional de 

redução da pobreza e da desigualdade.  

 

Na visão dos especialistas das políticas sociais, a perspectiva de uma atuação mais efetiva do 

BID na área social e consequentemente em ações de proteção social, começa com a recuperação 
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da economia brasileira e com a realização das reformas que poderão gerar maior estabilidade 

econômica e equilíbrio fiscal. A concretização desse cenário pode gerar um ambiente no qual 

os entes públicos, principais e potenciais clientes do banco obtenham margem de 

endividamento capaz de suportar a demanda por infraestrutura e contemplar políticas sociais 

tradicionais. 

 

A ressalva a esse cenário está justamente no desmonte das políticas sociais brasileiras, que 

foram extremamente exitosas desde 1998, com o segundo governo de Fernando Henrique 

Cardoso e ganharam expansão, projeção e reconhecimento internacional durante o governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva. Após a consolidação do Bolsa Família como uma política de estado, 

a expectativa era que novos recursos poderiam ser destinados a um novo ciclo baseado em 

patamares emancipatórios e transformadores, no sentido de uma proteção social transformadora 

apregoada por Devereux e Sabates-Wheeler. Entretanto, atualmente, parece não haver clima 

para o desenvolvimento de políticas públicas sociais que priorizem a integração do indivíduo à 

sociedade ou mesmo para ações do tipo buttom up, nas quais a sociedade seja capaz sensibilizar 

ou transformar atitudes e comportamentos públicos. 

 

Quanto à pertinência da diretriz institucional do banco de combate à redução da pobreza e da 

desigualdade, é possível identificar que existe o desafio de conciliar essa diretriz com a nova 

Estratégia País para o Brasil, que parece apontar para um alinhamento com a agenda liberal 

adotada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. A nova Estratégia País privilegia a 

necessidade de promover melhoras no ambiente de negócios, fomentando a infraestrutura, a 

competitividade, a integração nacional e internacional e construindo um setor público eficaz e 

fiscalmente responsável. Ao mesmo tempo, com o reconhecimento de desafios transversais 

ligados a temas como gênero e diversidade, sustentabilidade ambiental e mudança climática e 

inovação e transformação digital, o banco aponta para a adoção de políticas inclusivas que 

poderão se desdobrar em ações que efetivas de inclusão social e promoção da equidade. 

 

Para se tornar mais efetiva, a atuação social do BID teria que adequar suas linhas de apoio e 

financiamento ao contexto econômico e social brasileiro, estruturando um portfólio social 

atrativo e diversificado, que considere as necessidades regionais e locais, que desenvolva 

projetos que possam ser replicados com outros clientes e que tenham potencial ganhar em escala 

e autonomia. Nesse sentido, as ações de proteção social poderiam modular o financiamento à 
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heterogeneidade dos perfis territoriais brasileiros e consequentemente combater a pobreza e a 

vulnerabilidade de forma multidimensional. O banco também precisa promover uma maior 

articulação com governos estaduais e municipais, instigando esses potenciais clientes a 

aumentarem sua demanda por financiamentos sociais.  

 

Finalmente, é importante destacar que o contexto econômico brasileiro mudou, para além da 

crise econômica e fiscal, alguns passos foram dados para trás no que se refere ao combate à 

pobreza e à desigualdade. A mais recente Pesquisa Mensal por Amostra de Domicílios (PNAD) 

Contínua do IBGE, divulgada em outubro de 2019, alerta para o fato de que a desigualdade de 

renda atingiu o maior patamar registrado desde 2012, e que o número de famílias beneficiadas 

pelo Bolsa Família também foi reduzido a 13,7% dos domicílios brasileiros. Não é possível 

afirmar que há uma relação de causa e efeito, mas é importante pensar que o Banco Mundial 

divulgou, em abril de 2019, um relatório sobre o Brasil informando que desde 2014 o número 

de pessoas vivendo em situação de pobreza cresceu cerca de 3% desde 2014 e atualmente 

contabiliza 21% da população. 

 

Portanto, nesse contexto de restrições, desafios e ajustes à nova realidade política e econômica, 

a atuação do BID precisa desenvolver operações desenhadas para entender e superar todas as 

limitações identificadas no decorrer da pesquisa. A título de continuidade dessa pesquisa, o 

acompanhamento da atuação do banco no ciclo que compreende o período de 2019 a 2022 

permitirá uma análise sobre a implementação efetiva da nova Estratégia País. Paralelamente, 

também é possível expandir a análise da atuação social do banco para além das fronteiras 

brasileiras, promovendo um estudo comparado sobre o financiamento social nos países da 

América Latina e Caribe. Por fim, dada sua capacidade de disseminação do conhecimento, 

inovação e poder de influência sobre a agenda e formulação de políticas públicas, o banco 

precisa atuar de forma ativa na reestruturação e fortalecimento da política social brasileira, 

conciliando a agenda liberal do governo federal, com as demandas sociais brasileiras e com as 

estratégias do próprio banco. 
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APÊNDICE A – LISTA DE ESPECIALISTAS 

 

 

I. Carta Convite 

 

Assunto: Dissertação Proteção Social / Convite Para Participação em Pesquisa 

 

Prezad@ XXXX, 

 

A sua atuação no desenvolvimento de políticas públicas de Proteção Social é notável e gostaria 

convidá-lo a compartilhar esse conhecimento em pesquisa para dissertação desenvolvida no 

escopo do Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública, da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, sob a orientação do 

professor José Henrique Paim. 

 

A pesquisa propõe realizar uma análise sobre o financiamento do BID no Brasil na área da 

Proteção Social com o objetivo de verificar a evolução das operações, a efetividade dos projetos 

em relação às diretrizes institucionais do banco, a aderência das ações à demanda pública por 

financiamento e a identificação de novas oportunidades para sua atuação. 

 

O convite é para que responda a um questionário que será aplicado usando a Técnica Delphi. 

Ao responder o questionário será solicitado o preenchimento de um cadastro, que possui função 

apenas gerencial. Suas respostas individuais serão protegidas por anonimato e manuseadas por 

um técnico, por essa pesquisadora e pelo orientador. O resultado será amplamente divulgado 

pela dissertação e periódicos científicos, por isso solicito sua autorização para identificar sua 

participação como um dos especialistas participantes da pesquisa. 

 

Agradeço pela atenção e aguardo resposta ao convite. 

 

Atenciosamente. 

 

Daniela Leonardo de Contaldo 

(21) 98126-3336 
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II. Lista de Especialistas Participantes 

 

Tiago Falcão Silva Ministério da Cidadania 

Narlon Guitierre Nogueira Ministério da Economia 

Ricardo Henriques Instituto Unibanco 

Nabil Moura Kadri BNDES 

Fabiana Bentes Sou do Esporte 

Daniela Arantes Alves Lima BNDES 

Adenil Vieira Instituto Aliança 

Carlos Eduardo Lampert Costa Ministério da Economia 

Francisco José Ochoa BID 

Carlos Pignatari AMBEV 

Bruno Sasson Prefeitura de Niterói 

Gustavo Cezário SEBRAE 

Leonardo Prudente Ministério da Economia 
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APÊNDICE B – PESQUISA DELPHI RODADA 1 

 

 

Assunto: Proteção Social_BID / Questionário Delphi / Pesquisa de Mestrado 

 

Prezad@ XXXX, boa tarde. 

 

Conforme informei anteriormente, este questionário destina-se à pesquisa de dissertação no 

escopo do Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública da FGV. 

 

Agradeço antecipadamente sua participação, que é essencial para o sucesso deste projeto. Por 

favor responda com o maior detalhamento possível! Sua identidade não será associada às suas 

respostas, protegendo, assim, o sigilo de suas opiniões. 

 

O prazo ideal para receber suas respostas é até dia 06/09/2019. 

 

Abraços. 

Daniela Leonardo 

(21) 98126-3336 
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I. Questionário Rodada 1 

 

Grupo Cód. Questão Grau de 

Anuência 

Comentários 

 

1 

 

Considerando uma escala de 1 a 10, na qual 1 representa “Discordo totalmente” e 10 representa 

“Concordo Totalmente”, qual o seu grau de anuência para cada uma das afirmações? Por favor 

explique sua resposta, se seu grau de anuência for 9 ou abaixo de 9. 

C
o

n
ceito

s 

1.1 Proteção Social descreve todas as iniciativas que transferem 

renda ou recursos para os pobres, protegem os vulneráveis 

contra os riscos à subsistência, melhoram o status social e 

garantem os direitos dos marginalizados; com os objetivos 

gerais de estender os benefícios do crescimento econômico e 

reduzir a vulnerabilidade econômica ou social dos grupos 

pobres, vulneráveis ou marginalizados. 

  

 1.2 Os mecanismos de entrega da Proteção Social podem ser 

entendidos nas seguintes dimensões: Proteção, quando fornece 

alívio da privação; Prevenção, ao buscar impedir a privação; 

Promoção, que objetiva aumentar a renda e capabilities; e 

Transformação, que aborda preocupações com equidade, 

empoderamento e direitos. 

  

1.3 O mecanismo de Proteção caracteriza-se principalmente pelo 

"safety net" que são intervenções de inclusão social não-

contributivas, podendo manifestar-se como programas de 

Conditional Cash Transfer, Assistência Social ou Serviços 

Sociais Básicos. 

  

1.4 O mecanismo de Prevenção lida diretamente com o alívio da 

pobreza, caracterizando-se por ações que potencialmente 

previnem a privação, baseadas principalmente pelas 

intervenções de seguridade social contributivas que visam um 

benefício futuro, no caso da aposentadoria, ou contingente, no 

caso do seguro desemprego, benefícios da maternidade e outros 

desse tipo. 

  

1.5 O mecanismo de Promoção busca fortalecer a renda e 

desenvolver capabilities de famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade econômica e social por meio de programas de 

geração de emprego, capacitação técnica e microcrédito. 

  

1.6 O mecanismo de Transformação preocupa-se com questões de 

justiça social e exclusão. As ações transformadoras acontecem 

por meio de ações coletivas pelos direitos de determinado grupo, 
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pela operacionalização de estruturas regulatórias de proteção a 

grupos vulneráveis e por meio de campanhas de sensibilização 

em temas de igualdade social. 

1.7 Pobreza - privação aguda de renda ou de consumo, caracterizada 

pela privação de uma ou mais capacidades que são necessárias 

para conquistar um mínimo de funcionalidade na sociedade. 

  

1.8 Vulnerabilidade - caracterizada pelo aspecto multidimensional 

da fragilidade material ou moral diante dos riscos que emergem 

do contexto sócio-político e econômico.  

  

 

Grupo Cód. Questão Comentários 

 

2 

 

No período de 2010 a 2018 o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou U$ 

1.658.705.000,00 para 55 projetos (Gráfico 1) de característica social realizados no Brasil. Desse 

montante, U$ 1.642.480.000,00 foram disponibilizados via modalidade de empréstimo para 22 

projetos. Os demais U$ 16.225.000,00 foram disponibilizados via modalidade de cooperação técnica 

para 33 projetos. Sobre a natureza dos projetos investigados (Gráfico 2), observou-se o seguinte 

cenário: 22 projetos de Investimentos Social receberam 19% dos recursos por meio de 8 empréstimos 

e 14 cooperações técnicas; 15 projetos de Saúde receberam 54% dos recursos por meio de 8 

empréstimos e 7 cooperações técnicas; 18 projetos de Educação receberam 26% dos recursos por meio 

de 6 empréstimos e 12 cooperações técnicas. Temporalmente, os maiores volumes de aprovação de 

empréstimos ocorreram nos anos de 2013 e 2014 e de cooperações técnicas ocorreram nos anos de 

2012 e 2014. Além disso, os governos estaduais foram os maiores beneficiários do financiamento BID 

(Gráfico 5), somando U$ 4.440.000,00 em cooperações técnicas e U$ 1.213.740,00 em empréstimos. 

Nesse mesmo período o BID financiou 3 empréstimos para o Setor Privado, totalizando U$ 

12.000.000,00 e as ONG's foram as entidades que receberam maior volume de recursos em 

cooperação técnica, totalizando U$ 6.350.000,00 em 5 projetos. 

A
tu

a
çã

o
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ID
 2

0
1

0
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 2
0

1
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2.1 Considerando o cenário acima descrito e os gráficos 3 e 4, a quais fatores 

você atribui a retração do financiamento social do BID no Brasil a partir 

de 2015? 

 

2.2 A pesquisa mostra que 85% das parcerias foram realizadas com o setor 

público, nas esferas federal, estadual ou municipal. Outros 9% das parcerias 

foram realizadas com o setor não governamental e 5% com o setor privado. 

Quais são as possíveis explicações para essa baixa diversificação na base 

de clientes do BID? 

 

2.3 A análise geográfica do financiamento social do BID revela que os estados 

de São Paulo e do Ceará (tendo como cliente o estado ou municípios do 

estado) foram as regiões que mais receberam projetos, 14 e 10 

respectivamente (Gráfico 6). As demais regiões receberam projetos de forma 
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mais pulverizada, à exceção do centro-oeste, onde nenhum dos estados 

recebeu recursos do BID. Diante disso, você entende que existe algum tipo 

de característica que leve alguns estados ou municípios a se destacarem 

e se tornarem parceiros recorrentes do BID? 

2.4 No ano de 2010 o BID lançou o documento institucional intitulado IDB's 

Ninth General Capital Increase (IDB-9) que elegeu desafios prioritários a 

serem combatidos na LAC, são eles: exclusão social e desigualdade; baixa 

produtividade e inovação; e integração econômica limitada. Esse documento 

passou por revisões em 2014 e 2016, acrescendo a esses desafios questões 

transversais prioritárias como: igualdade de gênero e diversidade; mudança 

climática e sustentabilidade ambiental; e capacidade institucional do estado. 

Identificamos que os projetos analisados estão relacionados com os objetivos 

de redução da desigualdade e aumento da produtividade, em especial, estão 

alinhados à Estratégia País (Brasil) com objetivos diversificados e que 

normalmente guardam paridade com a natureza do projeto, tais como 

inclusão social, expansão e melhoria da rede de atendimento à saúde e 

promoção da cobertura na área da educação. Em que aspectos a estratégia 

institucional e a Estratégia País estavam alinhadas com as demandas 

sociais brasileiras no período de 2010 a 2018? 

 

2.5 Dos 55 projetos analisados, 31 podem ser classificados como ações de 

Proteção Social. Essas ações somam U$ 365.580.000,00 em empréstimos 

para 9 projetos e U$ 11.745.000,00 em 22 projetos de cooperação técnica. 

Em números absolutos foram celebrados um número significativo de 

cooperações técnicas em relação ao número de empréstimos. Quais são as 

principais dificuldades encontradas pelos clientes para conseguir 

investimentos de maior volume para projetos de baixo retorno 

financeiro, mas de alto grau de desenvolvimento social e humano? 
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Grupo Cód. Questão Comentários 

 

3  

O
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3.1 Uma recente pesquisa publicada pela FGV Social mostra que a renda da 

metade mais pobre da população brasileira caiu recorrentemente nos últimos 

17 trimestres, ou seja, desde 2014, contraindo cerca de 17% e afetando 

principalmente jovens entre 20 e 24 anos e pessoas com menor grau de 

instrução. O percentual da população considerada pobre também aumentou 

de 8,3% para 11,1%. Nesse cenário, as políticas públicas sociais, que em 

algum momento lograram sucesso na redução da desigualdade e da pobreza 

parecem não contingenciar os atuais desafios. Nesse cenário, quais são as 

principais demandas do Brasil em termos de desenvolvimento de uma 

política social efetiva? 

 

3.2 No documento "IDB Group Strategy with Brazil 2019 - 2022" propõe uma 

nova Estratégia País baseada em 4 prioridades: (i) melhorar o ambiente de 

negócios e estreitar as lacunas de uma infraestrutura sustentável visando 

maior competitividade; (ii) promover a integração internacional e nacional 

afim de impulsionar a capacidade produtiva; (iii) construir um setor público 

mais efetivo e que promova a sustentabilidade fiscal; (iv) reduzir a 

desigualdade social e de oportunidades melhorando a eficiências das políticas 

públicas. A nova estratégia ainda dá apoio a questões transversais como: 

gênero e diversidade; sustentabilidade ambiental e mudança climática; e 

inovação e transformação digital. Quais são suas impressões sobre essa 

nova proposta tomando em consideração os desafios sociais brasileiros? 

 

3.3 Falando exclusivamente sobre os mecanismos de Proteção Social (Proteção, 

Prevenção, Promoção e Transformação), na sua opinião o financiamento 

futuro do BID deve privilegiar algum? Se sim, quais e por que? Se não, 

por que? 

 

3.4 Considerando que o BID é um banco de desenvolvimento e sua diretriz 

institucional que visa combater a exclusão social e a desigualdade, quais 

medidas o banco deveria adotar a fim de fomentar seu portfólio social, 

aumentar o volume investido e diversificar a base de clientes no Brasil? 
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II. Gráficos da Rodada 1 

 

Gráfico 1: 

 

Gráfico 2: 

 

 

Gráfico 3:  
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Gráfico 4: 

 

 

Gráfico 5: 

 

 

Gráfico 6: 
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APÊNDICE C – PESQUISA DELPHI RODADA 2 

 

 

Assunto: Proteção Social_BID / Questionário Delphi / Pesquisa de Mestrado 

 

Preazad@ XXXX, boa noite. Como vai? 

 

segue anexo o questionário referente à 2ª etapa da pesquisa. Nessa etapa temos apenas 

afirmações que deverão ser avaliadas pelos especialistas usando escala de 1 a 5. 

 

O prazo ideal para receber sua resposta é até dia 20/09/2019. 

 

Abraços. 

Daniela Leonardo 

(21) 98126-3336 
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I. Questionário Rodada 2 

 

Instruções: A segunda rodada de avaliação apresenta somente questões fechadas. Para cada 

questão serão apresentadas afirmações extraídas da primeira rodada da Pesquisa. Você deverá 

avaliar cada afirmação considerando uma escala de 1 a 5, na qual 1 representa “Discordo 

totalmente”, 2 representa "Discordo Parcialmente", 3 representa "Indiferente", 4 representa 

"Concordo Parcialmente" e 5 representa “Concordo Totalmente”. Nos casos em que o seu grau 

de anuência for igual ou menor que 4 utilize o campo "comentários" para apresentar breve 

justificativa. 

 

Grupo Cód. Questão Grau de 

Anuência 

Comentários 

 

2  

 

2.1.1 

 

Os itens apresentados a seguir foram atribuídos pelos especialistas como fatores da retração 

do financiamento social do BID no Brasil a partir de 2015. O quanto você está de acordo 

com cada um desses fatores?  
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1 Redirecionamento das operações a estados e municípios, que 

possuem maior demanda por infraestrutura 

  

2 Priorização, por parte do governo Federal, de alocar 

investimentos em setores de infraestrutura social e econômica 

  

3 Baixa demanda e baixa capacidade de endividamento de estados 

e municípios para a contração de operações devido ao ajuste 

fiscal 

  

4 Crise financeira e recessão econômica que levou à diminuição 

da arrecadação e crise fiscal 

  

5 Cenário de baixa governabilidade e instabilidade do país   

6 Dificuldade no relacionamento com o BID devido à exagerada 

burocracia e tratamento assimétrico ao governo brasileiro 

  

2.2.1 Os itens indicados a seguir foram atribuídos pelos especialistas como explicações para a 

baixa diversificação na base de clientes do BID. O quanto você está de acordo com cada 

uma dessas explicações? 

1 Exigência estatutária em realizar operações com garantia 

soberana 

  

 2 O setor público possui maior capacidade para agilizar o 

desenvolvimento, pois trabalha em maior escala e com mais 

mecanismos de controle 
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3 O BID possui um fluxo de aprovação de operações complexo, 

que exige alta capacidade institucional. 

  

2.3.1 Os itens indicados a seguir foram atribuídos pelos especialistas como características que 

levam alguns estados ou municípios a se destacarem e se tornarem parceiros recorrentes 

do BID. O quanto você está de acordo com cada uma dessas características? 

1 

 

A obtenção de financiamentos externos está condicionada à 

capacidade financeira/fiscal 

  

2 A obtenção de financiamentos externos está condicionada à 

capacidade operacional para executar os projetos 

  

3 A obtenção de financiamentos externos está condicionada à 

capacidade de articulação política para aprovar a garantia 

soberana 

  

4 Os estados e municípios devem estabelecer trajetória satisfatória 

junto ao BID, de continuidade e estabilidade, criando um 

histórico positivo 

  

2.4.1 Os itens indicados a seguir foram atribuídos pelos especialistas como os aspectos que 

indicam alinhamento entre a estratégia institucional e Estratégia País do BID com as 

demandas sociais brasileiras. O quanto você está de acordo com cada um desses aspectos? 

1 Os documentos de estratégia institucional e Estratégia País 

foram negociados pelo BID com o país membro e refletiu suas 

demandas e prioridades 

  

2 A inclusão das questões transversais ampliou significativamente 

as possibilidades de atuação do BID alinhando a estratégia aos 

ODS, amplamente apoiados pelo Brasil 

  

3 Os eixos da saúde, educação e redução da desigualdade foram 

os que mostraram maior alinhamento com a política pública 

brasileira na época 

  

2.5.1 Os itens indicados a seguir foram atribuídos pelos especialistas como as principais 

dificuldades encontradas pelos clientes para conseguir investimentos de maior volume 

para projetos de baixo retorno financeiro, mas de alto grau de desenvolvimento social e 

humano. O quanto você está de acordo com cada uma dessas dificuldades? 

1 Dificuldade financeira para obter o financiamento devido ao 

limitado espaço fiscal e priorizações 

  

2 Dificuldade operacional para executar projetos dessa natureza e 

gerir os recursos 

  

3 A escassez de indicadores e avaliações em projetos socias 

dificultam o processo com o BID que exige estudo de 

viabilidade e de retorno financeiro 
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Grupo Cód. Questão Grau de 

Anuência 

Comentários 

 

3  

 

3.1.1 Os itens indicados a seguir foram atribuídos pelos especialistas como as principais demandas 

do Brasil em termos de desenvolvimento de uma política social efetiva. O quanto você 

está de acordo com cada uma dessas demandas? 
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1 Melhorar a eficiência da gestão social, aperfeiçoando as 

políticas de distribuição de renda e melhorar a qualidade dos 

serviços públicos 

  

2 Melhorar a economia e retomar o crescimento estável e 

sustentável 

  

3 Realizar as reformas da previdência, tributária e política afim de 

equilibrar as contas e investir mais em políticas sociais 

  

4 É necessário iniciar um novo ciclo, baseado em uma mudança 

estrutural com a definição de patamares emancipatórios e 

transformadores 

  

3.2.1 Os itens indicados a seguir foram atribuídos pelos especialistas como as principais 

impressões sobre a nova Estratégia País do BID para o Brasil face os desafios sociais 

brasileiros. O quanto você está de acordo com cada uma dessas impressões? 

1 A nova Estratégia País reflete prioridades do governo brasileiro, 

que se alcançadas irão colaborar para atender aos desafios 

sociais brasileiros 

  

2 A nova estratégia ressalta a importância da retomada do 

crescimento econômico, da redução da desigualdade e da 

construção de um setor público mais efetivo e comprometido 

com os desafios sociais brasileiros 

  

3 Destacam-se na nova estratégia as políticas inclusivas, de 

diversidade, de inovação e de sustentabilidade que poderão 

reverberar em ações positivas para a sociedade 

  

4 Destaca-se a sustentabilidade fiscal do setor público pois torna 

os governos mais fortes e aptos a priorizar questões sociais 

  

3.3.1 Sobre a necessidade de o BID privilegiar no futuro algum dos mecanismos de Proteção Social 

(Prevenção, Proteção, Promoção e Transformação) as opiniões foram muito pulverizadas. 

Nesse sentido, apresentamos a seguir algumas afirmações relevantes que devem ser 

consideradas pelo BID na definição das ações apoiadas. O quanto você está de acordo com 

cada uma dessas afirmações? 

1 O financiamento do BID deveria se modular à heterogeneidade 

dos perfis territoriais brasileiros atendendo a diferentes formas 

de vulnerabilidade 
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2 Apoiar ações relacionadas ao mecanismo de Promoção é 

fundamental, principalmente em um entendimento no qual as 

novas formas de trabalho e geração de renda estejam 

contempladas 

  

3 É um risco entender o mecanismo de Transformação no mesmo 

nível que os demais, pois este possui uma característica de 

transversalidade, ou seja, poderia ser um elemento constitutivo 

dos demais mecanismos 

  

3.4.1 Os itens indicados a seguir foram atribuídos pelos especialistas como as medidas o banco 

deveria adotar a fim de fomentar seu portfólio social, aumentar o volume investido e 

diversificar a base de clientes no Brasil. O quanto você está de acordo com cada uma dessas 

medidas? 

1 O BID deveria atuar de forma mais articulada com o Governo 

Federal a fim de aumentar a demanda por financiamento para a 

área social 

  

2 O BID deveria reforçar sua atuação via financiamento não 

reembolsável para organizações do terceiro setor focadas no 

combate à exclusão social 

  

3 O BID deveria focar nos estados e municípios aptos a contratar 

com o banco, concedendo financiamento para infraestrutura 

condicionado a ações de desenvolvimento social 

  

4 O BID deveria apostar em formas alternativas de investimentos, 

como os Endowments, Negócios Sociais, Fundos Estruturais 

com regras simplificadas de acesso 

  

5 O BID deveria estruturar um portfólio de ações sociais que 

sejam replicáveis e escaláveis 

  

6 O BID deveria adequar as linhas de apoio e financiamento ao 

contexto econômico e social brasileiro 

  

 7 O BID deveria apoiar os governos estaduais na implementação 

da Base Nacional Comum Curricular, do currículo do Ensino 

Médio e dos seus Itinerários Formativos 

  

8 BID deveria atuar no fomento à colaboração entre os entes 

federados, conforme previsto no Artigo 23 da Constituição 

Federal 

  

9 O BID deveria buscar maior inserção em canais e eventos que o 

torne mais conhecido entre potenciais clientes 

  

10 O BID deveria trabalhar para aumentar o nível de governança 

institucional no poder público e no setor privado afim de 

aumentar a potencial base de clientes 
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APÊNDICE D – PESQUISA DELPHI RODADA 3 

 

 

Assunto: Proteção Social_BID / Questionário / Pesquisa Mestrado 

 

Prezad@ XXXX, boa tarde. 

 

Segue anexo o formulário referente à 3ª rodada (última) da pesquisa, bem mais curto. 

 

Seria muito importante que eu recebesse as respostas no máximo até domingo, pois preciso 

entregar o resultado final da pesquisa até dia 07/10. 

 

Obrigada. 

Daniela Leonardo 

(21) 98126-3336 
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I. Questionário Rodada 3 

 

Instruções: A terceira rodada de avaliação apresenta somente questões fechadas. Para cada 

questão serão apresentadas afirmações extraídas da primeira e da segunda rodada da Pesquisa. 

Você deverá avaliar cada afirmação considerando uma escala de 1 a 5, na qual 1 representa 

“Discordo totalmente”, 2 representa "Discordo Parcialmente", 3 representa "Indiferente", 4 

representa "Concordo Parcialmente" e 5 representa “Concordo Totalmente”. 

 

Grupo Cód. Questão Grau de 

Anuência 

Comentários 

 

2  

 

2.1.1.1 

 

Sobre os fatores da retração do financiamento social do BID no Brasil a partir de 2015 

os especialistas discordaram sobre algumas afirmações. Seguem avaliações realizadas pelos 

especialistas sobre os fatores apresentados. O quanto você está de acordo com essas 

avaliações? Nos casos em que o seu grau de anuência for igual ou menor que 4 utilize o 

campo "comentários" para apresentar breve justificativa. 

A
tu

a
çã

o
 d

o
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ID
 2

0
1
0

 a
 2

0
1
8
 

1 A orientação do Governo Federal para alocar recursos 

provenientes de organismos de desenvolvimento em ações de 

"infraestrutura econômica e social" reduziu a demanda por 

investimentos do BID para projetos tradicionais da área social. 

  

2 O cenário de baixa governabilidade e instabilidade do país 

devido à possibilidade do impeachment trouxe dúvidas em 

relação à continuidade administrativa, isso provocou uma 

paralização nos processos de obtenção de recursos junto a 

organismos de desenvolvimento, influenciando na 

concretização de contratos com o BID. 

  

3 A existência de alto grau de burocracia na contratação com o 

BID e o tratamento assimétrico que o banco dá ao Governo 

brasileiro não foram fatores consensualmente contestados no 

que se refere à sua veracidade. Entretanto, apontou-se que 

esses fatores não explicam e não estão diretamente 

relacionados à retração do financiamento social à partir de 

2015. 

  

2.2.1.1 Sobre as explicações para a baixa diversificação na base de clientes do BID os 

especialistas discordaram sobre uma afirmação. Segue avaliação realizada pelos 

especialistas para as explicações apresentadas. O quanto você está de acordo com essa 

avaliação? No caso em que seu grau de anuência for igual ou menor que 4 utilize o campo 

"comentários" para apresentar breve justificativa. 
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1 O Setor Público possui maior condição de dar mais escala, 

porém está longe de agilizar o desenvolvimento dadas suas 

amarras burocráticas. 

  

2.3.1.1 Sobre as características que levam alguns estados ou municípios a se destacarem e se 

tornarem parceiros recorrentes do BID os especialistas discordaram sobre uma 

afirmação. Segue avaliação realizada pelos especialistas para as características apresentadas. 

O quanto você está de acordo com essa avaliação? No caso em que o seu grau de anuência 

for igual ou menor que 4 utilize o campo "comentários" para apresentar breve justificativa. 

1 

 

Embora a articulação política seja importante no processo de 

aprovação de financiamentos externos, ela não é determinante 

para aprovação da garantia soberana, cujos critérios são 

técnicos. 

  

2.4.1.1 Sobre os aspectos que indicam alinhamento entre a estratégia institucional e Estratégia 

País do BID com as demandas sociais brasileiras os especialistas discordaram sobre uma 

afirmação. Segue avaliação realizada pelos especialistas para os aspectos apresentados. O 

quanto você está de acordo com essa avaliação? No caso em que o seu grau de anuência for 

igual ou menor que 4 utilize o campo "comentários" para apresentar breve justificativa. 

1 A estratégia institucional e as estratégias país que vigoraram 

no período de 2010 a 2018 focaram mais no tema da 

necessidade de infraestrutura (hiato de infraestrutura) do que 

propriamente nos temas de investimentos sociais. 

  

2.5.1.1 Sobre as principais dificuldades encontradas pelos clientes para conseguir 

investimentos de maior volume para projetos de baixo retorno financeiro, mas de alto 

grau de desenvolvimento social e humano os especialistas discordaram sobre uma 

afirmação. Seguem avaliações realizadas pelos especialistas para as principais dificuldades 

apresentadas. O quanto você está de acordo com essas avaliações? Nos casos em que o seu 

grau de anuência for igual ou menor que 4 utilize o campo "comentários" para apresentar 

breve justificativa. 

1 Não há escassez de indicadores a ponto de impedir os estudos 

de viabilidade dos projetos sociais que solicitam recursos ao 

BID. 

  

2 Os indicadores e estudos podem ser desenvolvidos durante a 

negociação com o BID. 

  

 

Grupo Cód. Questão Grau de 

Anuência 

Comentários 

 

3  



136 
 

 
 

 

3.1.1.1 Sobre as principais demandas do Brasil em termos de desenvolvimento de uma política 

social efetiva os especialistas discordaram sobre uma afirmação. Seguem avaliações 

realizadas pelos especialistas para as principais demandas apresentadas. O quanto você está 

de acordo com essas avaliações? Nos casos em que o seu grau de anuência for igual ou 

menor que 4 utilize o campo "comentários" para apresentar breve justificativa. 

O
p

o
rtu

n
id

a
d

es 

1 Um novo ciclo, baseado em uma mudança estrutural, com a 

definição de patamares emancipatórios e transformadores é 

mais uma consequência da melhoria da eficiência da gestão 

social e da retomada do crescimento do que uma demanda em 

termos de desenvolvimento de política social. 

  

2 Não há clima na atualidade para o desenvolvimento de um 

novo ciclo baseado em patamares emancipatórios e 

transformadores. 

  

3.2.1.1 Sobre as principais impressões sobre a nova Estratégia País do BID para o Brasil face 

os desafios sociais brasileiros os especialistas discordaram sobre uma afirmação. Segue 

avaliação realizadas pelos especialistas para as principais impressões apresentadas. O 

quanto você está de acordo com essa avaliação? No caso em que o seu grau de anuência for 

igual ou menor que 4 utilize o campo "comentários" para apresentar breve justificativa. 

1 A adoção de uma agenda liberal por parte da atual gestão 

federal está menos vinculada a aspectos sociais. Nesse 

contexto, a desigualdade profunda não parece ser o principal 

foco de trabalho para essa gestão. 

  

3.4.1.1 Sobre as medidas que o banco deveria adotar a fim de fomentar seu portfólio social, 

aumentar o volume investido e diversificar a base de clientes no Brasil os especialistas 

discordaram sobre algumas afirmações. Seguem as avaliações realizadas pelos especialistas 

para as medidas que o banco deveria adotar. O quanto você está de acordo com essas 

avaliações? Nos casos em que o seu grau de anuência for igual ou menor que 4 utilize o 

campo "comentários" para apresentar breve justificativa. 

1 A articulação do BID com estados e municípios a fim de 

aumentar a demanda por financiamento para a área social 

podem ser mais frutíferas do que com o governo federal. 

  

2 O financiamento não reembolsável do BID é bastante limitado 

para o Brasil e deveria ser focado na preparação de operações 

de financiamento e na criação de uma carteira de projetos 

financiáveis. 

  

3 Sobre a possibilidade de financiamento para infraestrutura 

condicionado à ações de desenvolvimento social, o banco não 

possui legitimidade e mandato para fazer condicionamentos 

cruzados. 
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4 O BID não deveria apoiar os governos estaduais na 

implementação da Base Nacional Comum Curricular uma vez 

que o país possui capacidade institucional para implementar 

suas próprias políticas públicas. 

  

5 O BID já é bastante conhecido no Brasil e possui uma rede de 

contatos significativa. A maior inserção em canais e eventos 

que o torne mais conhecido entre potenciais clientes não é uma 

medida relevante para o fomento do portfólio social. 

  

6 Não há correlação entre o nível de governança institucional no 

poder público e no setor privado com o aumento potencial base 

de clientes 
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APÊNDICE E – TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS COM CONSENSO 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.1

Respostas Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão

1
Baixa demanda e baixa capacidade de endividamento de estados e municípios para a 

contração de operações devido ao ajuste fiscal 4,50 5,00 83,33% 0,80

2

O cenário de baixa governabilidade e instabilidade do país devido à possibilidade do 

impeachment trouxe dúvidas em relação à continuidade administrativa, isso provocou uma 

paralização nos processos de obtenção de recursos junto a organismos de desenvolvimento, 

influenciando na concretização de contratos com o BID. 4,09 4,00 72,73% 1,04

3
Crise financeira e recessão econômica que levou à diminuição da arrecadação e crise 

fiscal 4,00 4,00 83,33% 1,28

4
Redirecionamento das operações a estados e municípios, que possuem maior demanda por 

infraestrutura 4,00 4,00 66,67% 0,85

A quais fatores você atribui a retração do financiamento social do BID no Brasil a partir de 2015?

2.2

Respostas Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão

1
O BID possui um fluxo de aprovação de operações complexo, que exige alta capacidade 

institucional. 4,50 5,00 83,33% 0,80

2 Exigência estatutária em realizar operações com garantia soberana 4,00 4,50 66,67% 1,21

Quais são as possíveis explicações para essa baixa diversificação na base de clientes do BID?

2.3

Respostas Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão

1 A obtenção de financiamentos externos está condicionada à capacidade financeira/fiscal 4,75 5,00 91,67% 0,62

2
A obtenção de financiamentos externos está condicionada à capacidade operacional para 

executar os projetos 4,58 5,00 91,67% 0,67

3
Os estados e municípios devem estabelecer trajetória satisfatória junto ao BID, de 

continuidade e estabilidade, criando um histórico positivo 4,00 4,50 75,00% 1,35

4

Embora a articulação política seja importante no processo de aprovação de financiamentos 

externos, ela não é determinante para aprovação da garantia soberana, cujos critérios são 

técnicos. 4,00 4,00 72,73% 1,00

Você entende que existe algum tipo de caracaterística que leve alguns estados ou municípios a se destacarem e se tornarem parceiros

recorrentes do BID?

2.4

Respostas Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão

1
Os documentos de estratégia institucional e estratégia país foram negociados pelo BID com 

o país membro e refletiu suas demandas e prioridades 4,33 5,00 83,33% 0,98

2
A inclusão das questões transversais ampliou significativamente as possibilidades de 

atuação do BID alinhando a estratégia aos ODS, amplamente apoiados pelo Brasil 4,08 4,00 75,00% 0,79

Em que aspectos a estratégia institucional e a estratégia país estavam alinhadas com as demandas sociais brasileiras no período de 2010

a 2018?

2.5

Respostas Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão

1
Dificuldade financeira para obter o financiamento devido ao limitado espaço fiscal e 

priorizações 4,50 5,00 91,67% 0,67

2 Dificuldade operacional para executar o projetos dessa natureza e gerir os recursos 4,33 4,50 91,67% 0,89

3
Não há escassez de indicadores a ponto de impedir os estudos de viabiliadade dos projetos 

sociais que solicitam recursos ao BID. 4,18 5,00 72,73% 1,08

Quais são as principais dificuldades encontradas pelos clientes para conseguir investimentos de maior volume para projetos de baixo

retorno financeiro mas de alto grau de desenvolvimento social e humano?
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3.1

Respostas Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão

1
Melhorar a eficiência da gestão social, aperfeiçoando as políticas de distribuição de renda e 

melhorar a qualidade dos serviços públicos 4,75 5,00 100,00% 0,45

2 Melhorar a economia e retormar o crescimento estável e sustentável 4,33 5,00 75,00% 0,89

3
Não há clima na atualidade para o desenvolvimento de um novo ciclo baseado em patamares 

emancipatórios e transformadores. 4,09 4,00 81,82% 0,94

4
Realizar as reformas da previdência, tributária e política afim de equilibrar as contas e 

investir mais em políticas sociais 4,00 4,50 58,33% 1,13

Quais são as principais demandas do Brasil em termos de desenvolvimento de uma política social efetiva?

3.2

Respostas Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão

1

A adoção de uma agenda liberal por parte da atual gestão federal está menos vinculada a 

aspectos sociais. Nesse contexto, a desigualdade profunda não parece ser o principal foco 

de trabalho para essa gestão. 4,45 5,00 81,82% 1,04

2

A nova estratégia ressalta a importância da retomada do crescimento econômico, da 

redução da desigualdade e da construção de um setor público mais efetivo e comprometido 

com os desafios sociais brasileiros 4,33 4,50 83,33% 0,78

3
Destaca-se a sustentabilidade fiscal do setor público pois torna os governos mais fortes e 

aptos a priorizar questões sociais 4,17 4,50 75,00% 1,03

4
Destacam-se na nova estratégia as políticas inclusivas, de diversidade, de inovação e de 

sustentabilidade que poderão reverberar em ações positivas para a sociedade 4,00 4,00 75,00% 0,95

Quais são suas impressões sobre essa nova proposta tomando em consideração os desafios sociais brasileiros? 

3.3

Respostas Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão

1

Apoiar ações relacionadas ao mecanismo de Promoção é fundamental, principalmente em 

um entendimento no qual as novas formas de trabalho e geração de renda estejam 

contempladas 4,42 4,50 91,67% 0,67

2
O financiamento do BID deveria se modular à heterogeneidade dos perfis territoriais 

brasileiros atendendo a diferentes formas de vulnerabilidade 4,25 5,00 83,33% 1,22

Falando exclusivamente sobre os mecanismos de Proteção Social (Proteção, Prevenção, Promoção e Transformação), na sua opinião o

financiamento futuro do BID deve privilegiar algum?

3.4

Respostas Média Mediana % (4/5) Desv. Padrão

1
O BID deveria adequar as linhas de apoio e financiamento ao contexto econômico e social 

brasileiro 4,75 5,00 100,00% 0,45

2 O BID deveria estruturar um portfólio de ações sociais que sejam replicáveis e escaláveis 4,58 5,00 91,67% 0,67

3

O financiamento não reembolsável do BID é bastante limitado para o Brasil e deveria ser 

focado na preparação de operações de financiamento e na criação de uma carteira de 

projetos financiáveis. 4,18 4,00 90,91% 0,87

4
 O BID deveria apostar em formas alternativas de investimentos, como os Endowments, 

Negócios Sociais, Fundos Estruturais com regras simplicadas de acesso 4,17 4,00 83,33% 0,94

5
A articulação do BID com estados e municípios a fim de aumentar a demanda por 

financiamento para a área social podem ser mais frutíferas do que com o governo federal. 4,00 4,00 72,73% 1,00

6
 BID deveria atuar no fomento à colaboração entre os entes federados, conforme previsto no 

Artigo 23 da Constituição Federal 4,00 4,00 66,70% 0,85

Quais medidas o banco deveria adotar a fim de fomentar seu portfólio social, aumentar o volume investido e diversificar a base de

clientes no Brasil?


