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RESUMO 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) tornou-se uma das políticas públicas mais 

estudadas e debatidas no Brasil tanto por seus resultados como carro-chefe da rede de proteção 

social quanto pelos efeitos políticos a ele atribuídos. Criado por Medida Provisória em outubro 

de 2003, o Programa tem um desenho institucional singular que envolve uma dinâmica de 

relações intergovernamentais mais complexa do que a dicotomia centralização versus 

descentralização, fruto da própria trajetória dos programas de transferência de renda 

condicionada no país. Ainda que as principais decisões e regulações se concentrem no nível 

federal, o Bolsa Família prevê aos governos locais papel determinante na gestão dessa política 

pública. Ademais, a instituição do Índice de Gestão Descentralizada fez surgir um importante 

instrumento de indução para o bom funcionamento do Programa, reduzindo eventuais práticas 

clientelísticas ou discricionárias na execução dessa política pública. 

Nesse contexto federativo e institucional, nosso intuito com esta pesquisa é mostrar 

como a qualidade da gestão local do Bolsa Família afeta os efeitos do Programa nas eleições 

municipais, e dessa forma suprir uma lacuna existente na literatura, cuja produção deu maior 

atenção às disputas presidenciais. Com base em dados relativos aos mandatos entre 2009 e 2012 

e à votação ocorrida neste ano e tendo como lentes teóricas o neoinstitucionalismo e a escolha 

racional na arena político-eleitoral, desenhamos uma pesquisa de métodos mistos, estratégia 

metodológica que vem ganhando espaço nos campos da ciência política e da administração 

pública, para investigar as associações entre o desempenho da gestão local do PBF e o sucesso 

eleitoral dos incumbentes municipais. 

Diferentemente do observado nas disputas presidenciais, em que candidatos 

incumbentes tendem a uma melhor performance eleitoral conforme aumenta o número de 

beneficiados pelo programa de transferência de renda, no nível local esse incremento 

apresentou efeito negativo. Em contrapartida, a melhoria na qualidade da gestão foi um fator 

de elevação das chances de sucesso eleitoral dos prefeitos que buscaram um segundo mandato 

nas eleições municipais de 2012, indicativo de que o Programa Bolsa Família tem sido bem-

sucedido também em seu desenho institucional. 

 

Palavras-chave: Federalismo, Relações intergovernamentais, Programas de Transferência de 

Renda Condicionada, Eleições municipais, Programa Bolsa Família  



 

 

ABSTRACT 

 

Bolsa Família Program has become one of the most studied and debated public 

policies in Brazil both for its results as the flagship of the social protection network and for the 

political effects attributed to it. Created by Provisional Measure in October 2003, the Program 

has a unique institutional design that involves a dynamic of intergovernmental relations more 

complex than the dichotomy centralization versus decentralization, a consequence of the 

trajectory of the conditioned income transfer programs in the country. Although the main 

decisions and regulations are focused at the federal level, Bolsa Familia provides local 

governments with a decisive role in the management of this public policy. In addition, the 

institution of the Decentralized Management Index (Índice de Gestão Descentralizada) has 

created an important induction tool for the proper functioning of the Program, reducing possible 

clientelist or discretionary practices in the execution of this public policy. 

In this federative and institutional context, our intention with this research is to 

show how the quality of the local management of Bolsa Família affects the effects of the 

Program in municipal elections, and fill a gap in the literature, whose production has given 

greater attention to presidential elections. Based on data related to the period between 2009 and 

2012 and by the theoretical lenses of new institutionalism and rational choice in the political-

electoral arena, we designed a mixed methods research to investigate the associations between 

the performance of local management of the Program and the electoral success of municipal 

incumbents. This is a methodological strategy that has been gaining ground in the fields of 

political science and public administration. 

Unlike the presidential elections, in which incumbent candidates tend to perform 

better as the number of beneficiaries of the income transfer program increases, at the local level 

such increase had a negative effect. On the other hand, the improvement in the quality of the 

management was a factor of improvement of the chances of electoral success of mayors who 

sought a second term in the municipal elections of 2012, an indicative that Bolsa Família 

Program has also been successful in its institutional design. 

 

Keywords: Federalism, Intergovernmental Relations, Conditional Cash Transfer Programs, 

Local Elections, Bolsa Família Program 
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INTRODUÇÃO 

Criado por medida provisória editada em outubro de 2003, o Programa Bolsa 

Família (PBF) tornou-se a principal ação de Estado para o enfrentamento da pobreza e da 

desigualdade, ambas ainda desafiadoras no Brasil pós-Constituição Federal de 1988. Mais do 

que isso, consolidou-se como vetor determinante da dinâmica política, econômica e social e, 

provavelmente, como uma das políticas públicas com maior pesquisa e debate no país desde 

então. Uma pesquisa simples no programa SciELO (Scientific Electronic Library Online) exibe 

279 publicações desde 2006 em que há pelo menos uma menção ao termo “Bolsa Família”, e o 

recorde de 46 entradas num mesmo ano registrado em 2017.  

Por que, então, mais um estudo tendo o PBF como tema? A despeito da rica 

literatura sobre as relações intergovernamentais e intersetoriais presentes no Programa 

(BICHIR, 2011; LICIO, 2012; FERNANDES, 2016; COÊLHO; FERNANDES, 2017) e sobre 

a condição de fator de influência nos resultados das eleições presidenciais realizadas após a 

criação do Bolsa Família (HUNTER; POWER, 2007; NICOLAU; PEIXOTO, 2007; LICIO; 

RENNÓ; CASTRO, 2009; ZUCCO, 2013, 2015), ainda é possível promover um maior diálogo 

entre o campo da administração pública e o da ciência política, particularmente em um aspecto 

explorado no presente trabalho: pretende-se mostrar como a qualidade da gestão afeta o 

efeito do Programa Bolsa Família nas eleições locais.  Trata-se de um objetivo em linha com 

o que preconiza a lente teórica do neoinstitucionalismo, por meio da qual se procura “elucidar 

o papel desempenhado pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos” 

(HALL; TAYLOR, 2003). 

A Dissertação pretende, portanto, aprofundar a compreensão dos efeitos do Bolsa-

Família na dinâmica política no nível local. A escolha dos municípios como lócus de pesquisa 

tem três justificativas. A primeira é a própria trajetória dos programas de transferência de renda 

condicionada (PTRC) no Brasil, que nasceram no plano local e só depois foram incorporados 

como política federal, num arranjo que depende da atuação dos governos locais. Como 

mostraremos no capítulo 1, a Carta de 1988 não só atribuiu aos municípios um inédito status 

jurídico equivalente ao de estados e da União (ABRUCIO, 2005) como permitiu que 

assumissem novas responsabilidades e possibilidades de não só “fazer mais”, mas “fazer 

diferente” (FARAH, 2006). Em um contexto federativo que vai além da dicotomia top-down 

versus bottom-up e que se assemelha mais a um caleidoscópio de múltiplas interações entre os 

níveis de governo, surgiram iniciativas pioneiras de PTRCs, como as experiências de Campinas 
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(SP) e Brasília (DF), e os primeiros programas federais desse tipo, que procuraram universalizar 

o acesso ao mesmo tempo que começaram a focalizar o atendimento aos públicos mais 

necessitados dessa renda. 

Esse processo de aprendizado federativo e institucional resultou na criação e 

implementação do Programa Bolsa Família, trajetória analisada no capítulo 2. Antes de se 

tornar carro-chefe da rede de proteção social do país (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014), 

essa política pública passou por mudanças e evoluções que se consolidaram tanto num dos mais 

avançados processos de análise de cobertura, focalização e volume de atendimento, quanto de 

institucionalização de relações intergovernamentais e avaliação da qualidade de gestão nos 

diferentes níveis de governo, cujo instrumento é o Índice de Gestão Descentralizada (IGD). 

É no desenho institucional do Bolsa Família que se encontra a segunda justificativa 

para centrar o foco no plano local. Embora tenha sido criado pelo governo federal e concentre 

nesse ente federativo as decisões mais centrais, o Programa reserva significativo papel de 

implementação e gestão aos governos municipais, que assumem o papel de primeiro acesso ao 

benefício e a tarefa de verificar o cumprimento das condicionalidades para o pagamento do 

dinheiro às famílias. Em 2006, com a instituição do IGD, indicador que avalia o desempenho 

da administração local e é usado para definir os repasses da União ao município, surgiram 

mecanismos de incentivo à qualidade da gestão local que também ajudam a amenizar a cultura 

clientelística e assistencialista marcante das políticas de combate à pobreza no Brasil.  

Assim, a Assistência Social e a implementação do Bolsa Família, por meio do 

instrumento do IGD, premia as cidades com melhor desempenho com maior transferência 

diferenciada de recursos. Dessa maneira, os governos locais com melhor gestão recebem mais 

dinheiro do governo federal, algo singular no universo das políticas federativas do país. Essa 

importância do sucesso administrativo dos municípios para a engrenagem do PBF é pouco 

valorizada pela literatura. A presente Dissertação vai observar como essa questão vincula-se ao 

processo eleitoral, como veremos mais adiante.  

A terceira justificativa da escolha pelo dinâmica política local está no fato de que 

os estudos sobre o efeito do Bolsa Família no voto concentraram-se nas eleições nacionais 

ocorridas desde a criação do Programa. Mais do que o ineditismo em si, tal opção é importante 

porque as eleições municipais são essenciais para a vida dos cidadãos e, ademais, constituem 

peça-chave na engrenagem do conjunto do sistema político. 
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São esses aspectos fundamentais e característicos do PBF que nos permitem 

formular a seguinte pergunta de pesquisa: 

Qual é a influência do Programa Bolsa Família no resultado das eleições 

municipais: uma maior quantidade de famílias atendidas ou uma melhor gestão dessa 

política pública é mais decisiva para a performance eleitoral dos incumbentes? 

Tal pergunta de pesquisa mostra-se ainda mais pertinente após o balanço da 

literatura apresentado no capítulo 3. Predominou na ciência política a percepção de que há uma 

forte associação entre uma maior quantidade de beneficiados pelo PBF numa localidade e um 

melhor desempenho eleitoral dos candidatos a presidente da República pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), em cujo governo foi criado e implementado esse Programa. Nesse sentido, 

corroboramos a ideia de que o sucesso eleitoral também é um instrumento de avaliação dos 

impactos de uma política pública. Entretanto, há uma lacuna a ser preenchida para se explicar 

por que o reconhecimento dado ao partido nas eleições presidenciais desde 2006, por meio do 

voto direto, não se reproduziu com a mesma força nas disputas municipais. 

Para tanto, argumentamos no capítulo 4 em favor do uso de uma metodologia de 

métodos mistos, a fim de adotar os melhores instrumentos de pesquisa das escolas quantitativa 

e qualitativa (SEAWRIGHT, 2016) e de estabelecer um procedimento sequencial para o 

desenvolvimento do trabalho (CRESWELL, 2007) com as adaptações necessárias ao objeto de 

estudo em questão (WOLF, 2010). Nesse sentido, consideramos a estratégia mais adequada o 

método de nested analysis sistematizado por Lieberman (2005), que pode ser traduzido como 

“análise aninhada” ou “análise agregada”. Trata-se de um protocolo de procedimentos que 

combina ferramentas estatísticas para análise de grandes amostras e posterior validação dos 

resultados – ou reinício dos trabalhos para uma nova construção teórica – por meio de técnicas 

qualitativas como estudo de casos. 

A pesquisa terá como objeto de estudo as eleições municipais de 2012, cujos dados 

foram coletados em bases mantidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A esses números 

foram agregadas informações coletadas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal, mantido pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS); no Censo Demográfico 

de 2010, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e no Atlas do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), fruto de parceria entre o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Instituto de Pesquisa Econômica 
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Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP). A análise de dados e as conclusões para 

responder à pergunta de pesquisa estão reunidas no capítulo 5. 

Com essa Dissertação, esperamos demonstrar não só a hipótese inicial de que o 

Programa Bolsa Família é um vetor determinante nos resultados sociais e políticos também no 

nível local, mas principalmente contribuir com a já significativa literatura relacionada a essa 

política pública. Em paralelo, também acreditamos ser possível colaborar com a disseminação 

do uso de métodos mistos na pesquisa brasileira e com uma maior interação entre diferentes 

campos de conhecimento, em especial a ciência política e a administração pública.  
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CAPÍTULO 1 – FEDERALISMO E POLÍTICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
NO BRASIL PÓS-CONSTITUIÇÃO DE 1988 

1.1. A redemocratização e as relações intergovernamentais: uma dinâmica de 
múltiplas direções 

A trajetória dos programas de transferência de renda (PTR) no Brasil está 

intrinsecamente ligada à dinâmica das relações intergovernamentais decorrentes de 

mecanismos estabelecidos a partir da Constituição Federal (CF) de 1988. Promulgada três anos 

após a redemocratização do país e a retomada do poder pelos civis após 21 anos de ditadura 

militar, a Carta “mais liberal e democrática que o país já teve, merecendo por isso o nome de 

Constituição Cidadã” (CARVALHO, 2015, p. 201), também é um marco para o federalismo 

brasileiro, ao criar novas condições de negociação entre os três níveis de governo – União, 

estados e municípios – e permitir transformações no modo de se desenhar e executar políticas 

públicas no país. Ainda que tenha preservado muito da força e do peso do governo federal na 

concepção de políticas públicas e delegado a implementação de muitos desses programas às 

administrações locais, o novo marco legal também abriu caminho para inovações e soluções 

criadas no âmbito das gestões estaduais e municipais, o que fez surgir uma dinâmica mais 

complexa e que vai além da dicotômica top-down (do nível superior ao inferior) versus bottom-

up (do nível inferior ao superior). Esse caminho de múltiplas direções pode ser observado em 

diversas áreas, das quais se destaca a adoção de políticas de transferência de renda. 

Paralelamente, persistiam na época de elaboração e promulgação da Constituição 

os problemas de ordem fiscal, econômica e social que contribuíram para fazer avançar na 

agenda pública a preocupação com o combate à pobreza, historicamente associado no Brasil a 

práticas assistencialistas e clientelísticas, e com uma melhor distribuição da renda nacional e 

melhor equalização das severas diferenças regionais, principalmente entre as regiões Sul e 

Sudeste, mais ricas, e as mais carentes, como Norte e Nordeste. Nesse contexto de abertura 

política, descentralização administrativa e demanda por avanços socioeconômicos e regionais, 

buscava-se reorganizar o Estado em um novo e efetivo regime democrático e republicano, de 

modo a torná-lo capaz de criar e implementar políticas de bem-estar social. 

Logo em seu primeiro artigo, a CF não só consagra o modelo federativo de 

organização do Estado como estabelece uma inédita equidade de status jurídico entre a União, 

os estados e os municípios (ABRUCIO, 2005, p. 47), cuja união é indissolúvel e formadora da 

própria República Federativa do Brasil. Dessa forma, as administrações locais passam a 
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compartilhar com os governos subnacionais e o federal “objetivos fundamentais”1 como 

“construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 1988). Torna-se competência comum 

dos entes federados uma série de 12 atribuições previstas no artigo 23 da Carta, entre as quais 

“combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social 

dos setores desfavorecidos”. 

Tais artigos e disposições constitucionais são resultado tanto da concepção de 

federalismo como um pacto2 de parceria e divisão de poder quanto das peculiaridades políticas 

do processo de transição do regime autoritário, vigente entre 1964 e 1985, para o democrático. 

Desde sua origem e ao longo de seu histórico, o modelo federativo brasileiro passa por 

mudanças e adaptações diretamente decorrentes da conjuntura política e das desigualdades 

socioeconômicas ainda existentes no país. 

Apesar de buscar inspiração no modelo criado nos Estados Unidos de fins do século 

XVIII, a gênese da experiência federalista no Brasil foi bastante diferente, como observam 

Abrucio e Franzese (2007, p. 3): enquanto o federalismo norte-americano foi um pacto de união 

entre as antigas 13 colônias autônomas, aqui houve um processo de descentralização de poder 

para os estados decorrente da substituição do Império pela República, no fim do século XIX. 

Ao longo do regime republicano, por sua vez, processos de centralização e descentralização 

coincidiram com períodos de maior arbítrio ou liberdade política. Na Assembleia Constituinte 

de 1987-1988, a convergência entre o fortalecimento das elites regionais, principalmente na 

figura dos governadores, o discurso municipalista associado à redemocratização e a debacle do 

regime militar (ABRUCIO, 2005, p. 46), combinada ao fato de que o Poder Executivo “não 

desempenhou efetivamente qualquer papel no processo” de elaboração da Carta (MELO, 2005, 

p. 85), resultaram no desenho do modelo federativo estabelecido pela CF. 

Ficaram em segundo plano, como aponta Abrucio (op. cit., 2005, p. 46), as 

“preocupações com a fragilidade dos instrumentos nacionais de atuação e com a coordenação 

federativa”. Para Arretche (2004, p. 22), “os constituintes de 1988 optaram pelo formato das 

competências concorrentes para a maior parte das políticas sociais brasileiras”, de modo que 

“qualquer ente federativo estava constitucionalmente autorizado a implementar programas nas 

áreas de saúde, educação, assistência social, habitação e saneamento”, mas tampouco estava 

                                                 
1 Os quatro “objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil” estão listados no artigo 3º da 

Constituição Federal de 1988 e incluem o desenvolvimento nacional e a promoção do bem de todos os brasileiros, 

sem preconceitos ou quaisquer formas de discriminação. 
2 Daniel J. Elazar explica que o termo “federal” é derivado do latim foedus, cujo significado é pacto. 
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“constitucionalmente obrigado” a adotar tais políticas públicas. Nesse sentido, conformou-se 

um “federalismo compartimentalizado, em que cada nível de governo procurava encontrar o 

seu papel específico e não havia incentivos para o compartilhamento de tarefas e a atuação 

consorciada” (ABRUCIO, 2005, p. 49). 

Compreensível, portanto, que, “longe de ser uma política coerente, a 

descentralização foi um processo longo e espasmódico” que “significou coisas diferentes e 

ocorreu em ritmos diferentes, de acordo com o desenho específico de cada política, com a 

distribuição prévia de competências e de recursos entre as três esferas de governo” (ALMEIDA, 

2005, p. 37). Segundo a autora, as áreas de saúde, educação e assistência social passaram, em 

diferentes momentos, por processos próprios de descentralização em função das estruturas 

prévias existentes e obtiveram resultados bastante diversificados entre si. Enquanto a saúde 

sempre tenha contado com uma política federal descentralizada, com competências definidas e 

exclusivas, na educação e na assistência social as competências eram comuns e a 

descentralização teve início a partir de meados dos anos 1990. Como resultado, Almeida aponta 

a municipalização da atenção básica na área da saúde, embora de maneira desigual, e dos 

primeiros anos do ensino fundamental na educação, assim como a destinação de recursos e o 

surgimento de programas de assistência social no âmbito municipal (op. cit., 2005, p. 37). 

Esse processo é consequência do fato de que “a Constituição não definiu claramente 

um modelo de federalismo competitivo ou cooperativo para o país” (FRANZESE; ABRUCIO, 

2013, p. 366). Apesar disso, os autores apontam uma diretriz constitucional “muito clara” na 

preferência para que as principais políticas públicas fossem “descentralizadas para o âmbito 

municipal, senão na formulação, pelo menos na implementação” (op. cit., 2013, p. 367). Assim, 

a despeito das conhecidas desigualdades socioeconômicas e administrativas, os municípios 

brasileiros “tinham se tornado atores-chave no Estado de Bem-Estar Social brasileiro”. Para 

tanto, embora com trajetórias diferentes e marcadas por suas peculiaridades, as áreas de saúde, 

educação e assistência social contaram com sistemas próprios, desenhados com o objetivo de 

universalizar o acesso às políticas públicas, de modo a compartilhar recursos, padronizar 

normas de operação e instituir fóruns de negociação intergovernamental. 

Antes da Constituição de 1988, a saúde contava com um legado prévio de 

centralização que foi reformulado por meio da implementação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Mediante a adesão dos governos subnacionais às diretrizes do governo central, foi 

possível construir um sistema de custeio compartilhado, com prestação de serviços de forma 

hierarquizada e regionalizada, e com fóruns inéditos de negociação intergovernamental que não 
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estavam previstos na CF. O resultado foi um fortalecimento dos entes estaduais e municipais e 

uma redução da chance de decisões unilaterais do governo central (FRANZESE; ABRUCIO, 

2013, p. 377–379). 

Na educação, cujo legado era constituído de uma forte tradição de redes próprias de 

estados e municípios, o instrumento criado nos anos 1990 para reduzir a desigualdade na 

qualidade do ensino fundamental entre as unidades federativas foi o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

posteriormente substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Embora tenha conseguido ampliar 

o acesso ao serviço e, por meio da redistribuição federativa de recursos, aumentado a taxa de 

escolarização líquida, principalmente em regiões mais carentes como o Nordeste, o Fundef não 

institucionalizou espaços de negociação federativa como ocorreu nas outras áreas sociais. 

Entretanto, as mudanças promovidas na educação fizeram com que estados e municípios 

estivessem mais articulados e tivessem voz mais ativa na elaboração do FUNDEB, dez anos 

depois, em um processo que culminou na criação do Sistema Nacional de Educação, em 2009 

(FRANZESE; ABRUCIO, 2013, p. 382–385). 

Por sua vez, a assistência social adotou como inspiração o modelo do SUS, embora 

essa área tivesse um legado bastante diferente da saúde, com estrutura bastante fragmentada e 

desarticulada, assim como dependência não só de agências governamentais como de 

instituições filantrópicas. Além disso, as políticas de combate à pobreza no Brasil carregavam 

forte cultura de clientelismo político, herdada das primeiras iniciativas desse tipo, geralmente 

associadas à distribuição ou venda subsidiada de alimentos a famílias vulneráveis. Essa 

característica foi reforçada nos anos 1970, durante o regime militar, e persistiu nos primeiros 

anos de redemocratização. Cohn (1995, p. 15) observa que, até a década de 1980, os programas 

de combate à pobreza seguem uma “mesma estratégia básica de ação”, mas obedecem 

“sobretudo aos mandatos governamentais, sendo portanto identificados com a gestão – ou o 

gestor – que os implantou”. 

Em 1986, por exemplo, foi criado por decreto presidencial, no governo José Sarney, 

o Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes (PNLCC), que dava direito a um litro de 

leite a cada criança de até 7 anos, pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários 

mínimos. Os beneficiários recebiam cupons, distribuídos tanto por instituições públicas como 

por entidades assistenciais e comunitárias, que deveriam ser trocados pelo alimento no 

comércio varejista, mas logo tornaram-se moeda corrente na cadeia produtiva do leite, entre 
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outros problemas (COHN, 1995, p. 13). A despeito disso, o PNLCC expandiu-se rapidamente, 

atendendo quase 5 milhões de beneficiários em pouco mais de um ano, e o cupom ficou 

conhecido como “tíquete do Sarney”, indício da tradição clientelística de políticas desse tipo. 

Embora avaliações oficiais da época tenham apontado baixo índice de fraudes, posteriormente 

foram verificados “problemas sérios com desvios e corrupção” associados ao “tíquete do leite” 

(DA SILVA; BELIK; TAKAGI, 2006, p. 159). Em 1991, já no governo Fernando Collor de 

Mello, o PNLCC foi extinto e, em seu lugar, surgiu um programa de distribuição de cestas 

básicas, que também foi alvo de denúncias de assistencialismo e ligação com objetivos político-

eleitorais (op. cit., 2006, p. 160). 

A partir dos anos 1990, com a discussão e aprovação da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), a extinção da Legião Brasileira de Assistência (LBA) e a criação de novas 

políticas públicas nos três níveis de governo, tem início um processo de institucionalização da 

assistência social e rompimento com as tradições assistencialistas ou mesmo clientelísticas. Ao 

seguir os moldes do SUS, ainda que de forma mais lenta, a assistência social também passa a 

contar com normas operacionais básicas – a primeira foi instituída pelo governo federal em 

1997 –, mas a formalização de um sistema único só ocorreria em 2005, já no governo Luiz 

Inácio Lula da Silva. Antes, na gestão Fernando Henrique Cardoso, as ações se concentram no 

Programa Comunidade Solidária, que, ao adotar o uso de cadastro das famílias a serem 

atendidas pelas políticas públicas, procura romper com a tradição clientelística de seus 

predecessores e dar maior transparência e focalização das ações (LAVINAS, 1998, p. 17). 

A criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) instituiu um modelo de 

adesão dos municípios às políticas públicas federais, dando origem a uma rede descentralizada 

de atenção básica, por meio dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos 

Centros de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), e reduzindo a hipótese 

de mudanças nessas estruturas por ação unilateral do governo central (FRANZESE; 

ABRUCIO, 2013, p. 181). Entretanto, como esses autores observam, apesar de toda a estrutura 

criada, a principal política nacional de combate à pobreza existente hoje – o Programa Bolsa 

Família, maior e mais duradouro programa de transferência de renda implementado no Brasil – 

foi formulada e implementada à margem do SUAS, embora posteriormente tenha havido maior 

integração entre a rede do sistema e o PTR. 

Essa diferença de trajetória em comparação com o SUS, por exemplo, ou mesmo 

com a área da educação, é decorrência não só das peculiaridades da assistência social, mas do 

próprio debate sobre o combate à pobreza e das circunstâncias políticas em que se ampliou o 
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protagonismo dos municípios após a Constituição de 1988. Ainda sob o regime autoritário, mas 

já em seu ocaso, os governadores “se aproveitaram do enfraquecimento do governo federal em 

um contexto de esgotamento do modelo varguista e do Estado nacional-desenvolvimentista a 

ele subjacente” (ABRUCIO, 2005, p. 46) e fizeram emergir, nas palavras do autor, um 

federalismo “estadualista” e “predatório” iniciado em 1982 e que só chegou ao fim em 1994, 

após uma grave crise fiscal que atingiu a União e os próprios estados, e a implementação do 

Plano Real. Com a relativa autonomia tributária dada aos municípios ainda nos anos 1980 e a 

inédita equiparação destes no novo desenho federativo da CF, os governos locais encontraram 

campo aberto para assunção de novas responsabilidades e inovação no sentido atribuído por 

Farah (2006, p. 44): não só “fazer mais” como também “fazer diferente”. 

Tal processo, como aponta a autora, não é linear e é marcado por avanços e 

retrocessos, entre outros motivos, pelas dificuldades financeiras decorrentes de uma 

descentralização de recursos que não foi feita a contento, como a CF supunha (FARAH, 2006, 

p. 42–43), nem suficientemente capaz de superar as desigualdades e heterogeneidades das 

administrações locais. Ainda assim, cabe destacar o incremento da participação dos municípios 

na arrecadação tributária nacional: de cerca de 9% em 1983, ano em que o governo central 

registrou sua maior apropriação histórica do bolo (quase 70%), para mais de 13% em 1988 e de 

17% em 2005, uma alta decorrente não só do fortalecimento da capacidade de tributação própria 

das administrações locais, mas do aumento das transferências da União para estados e, 

principalmente, para prefeituras (SERRA; AFONSO, 2007, p. 32)3. Em síntese, havia 

condições para que municípios de maior capacidade estatal e arrecadatória pudessem inovar na 

criação e implementação de políticas públicas e buscar os meios financeiros para custeá-las. 

1.2. O combate à pobreza e o papel dos entes federativos: as primeiras 
experiências locais de transferência de renda 

Paralela e intrinsecamente a essa descentralização que eleva o protagonismo dos 

governos locais, entrou formalmente no debate público brasileiro a criação de programas de 

transferência de renda como política social voltada ao combate à pobreza, a partir da 

proposição, pelo então senador Eduardo Suplicy (PT-SP), de um Programa de Garantia de 

                                                 
3 Os autores mostram que, na prática, o aumento da carga tributária ocorrido pós-CF 1988, que passou de 

22,4% do Produto Interno Bruto (PIB) naquele ano para quase 39% após 17 anos, serviu para compensar os 

repasses constitucionais obrigatórios, já que a participação do governo central no bolo da arrecadação variou de 

60,1% para 57,6% e a dos municípios, de 26,6% para 25,2%, enquanto os municípios ganharam quase 4 pontos 

porcentuais nessa divisão. 
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Renda Mínima (PGRM), em 1991. Embora nos anos 1970, em meio às discussões acadêmicas 

sobre erradicação da pobreza e redistribuição de riqueza no Brasil, os economistas Antônio 

Maria da Silveira, Edmar Bacha e Roberto Mangabeira Unger tivessem proposto uma renda 

mínima mediante um imposto de renda negativo (SUPLICY; BUARQUE, 1997, p. 86)4, foi a 

partir da discussão do Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) n.º 80/1991 que, efetivamente, 

surgiram “os primeiros esforços de implantação dos denominados programas de renda mínima 

ou bolsa escola, no contexto de Sistema Brasileiro de Proteção Social” (SILVA; YAZBEK; 

GIOVANNI, 2014, p. 41). 

A discussão de um PTR universal no Brasil teve início em meio à regulamentação 

dos dispositivos constitucionais da assistência social surgidos com a Carta de 1988. Uma 

primeira versão da Lei Orgânica da Assistência Social chegou a ser aprovada pelo Congresso 

Nacional em 1990, mas o projeto de lei foi inteiramente vetado pelo então presidente Fernando 

Collor de Mello (BICHIR, 2011, p. 72) e só em 1993, já sob o governo Itamar Franco, foi 

sancionada a Lei n.º 8.742/1993. O texto legal consolida a assistência social como um dos tripés 

da seguridade social – ao lado da saúde e da previdência, conforme previsto na Constituição – 

e inaugura o processo de normatização da área que se seguiria ainda ao longo da década 

seguinte, com a implementação do Sistema Único de Assistência Social. Além disso, a sanção 

da LOAS faz surgir a concepção de mínimos sociais (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014, 

p. 40). Em outras palavras, são estabelecidos fundamentos básicos para a assistência social, 

definida pela lei como “uma Política de Seguridade Social não contributiva”, de modo a orientar 

o campo de discussão das propostas de transferência de renda no país. 

Embora os marcos desse debate tenham surgido no nível federal, tendo como pedra 

fundamental um projeto de lei de alcance universal, foi no âmbito local que os PTRs começam 

a esboçar o desenho que se consolidaria no Programa Bolsa Família, na década seguinte, e faria 

com que essa política pública se tornasse a “estratégia principal no eixo da Política de 

Assistência Social do Sistema Brasileiro de Proteção Social” (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 

2014, p. 41). Não foi apenas uma mudança de lócus ou nível de governo, mas também e 

principalmente uma mudança de concepção e implementação que foi determinante para a 

trajetória desses programas no Brasil, em um processo de aprendizado e de construção bottom-

up desse tipo de política pública, que também tinha como objetivo universalizar o acesso a uma 

                                                 
4 Nesse artigo, além de citar os economistas brasileiros, os autores mencionam uma série de outros 

defensores do imposto de renda negativo e da renda mínima de diversos países e matizes ideológicos, como 

Friedrich Von Hayek, Milton Friedman e John Kenneth Galbraith, entre outros.  
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renda mínima e eliminar ou conter eventuais usos clientelísticos do benefício. Fosse diferente 

essa trajetória, provavelmente também seria diferente o desenho de uma eventual política 

nacional de transferência de renda condicionada, assim como seus resultados. 

Enquanto a proposta de Suplicy (CONGRESSO NACIONAL, 1992, p. 4542–4543) 

tinha como base o conceito de imposto de renda negativo, que gradualmente seria concedido a 

todos os residentes no país com mais de 25 anos e rendimento bruto mensal inferior a 45.000 

cruzeiros5, as experiências pioneiras de programas de transferência de renda foram 

implementadas pelos governos locais, fundamentadas em dois aspectos não previstos pelo 

senador: 1) a definição da família, em vez do indivíduo, como unidade beneficiária; e 2) a 

exigência de contrapartidas para recebimento do dinheiro (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 

2014, p. 57), adotadas principalmente a partir das sugestões feitas por Camargo (1991, 1993) 

em crítica ao PGRM original. 

Como o próprio autor da proposta alternativa de PTR observa, “o desenho dos 

programas é tão importante quanto a sua própria existência”, dados os incentivos que eles geram 

aos beneficiados (CAMARGO, 2003, p. 119). Nesse sentido, surgiu o argumento de que o 

governo deveria pagar uma renda para que as famílias pobres mantivessem seus filhos 

matriculados em escola pública, evitando a evasão escolar e a exploração do trabalho infantil, 

e também rompendo o ciclo de perpetuação do baixo nível de escolaridade dessa população e 

de dependência de políticas compensatórias. Além da questão dos incentivos, aqui fica nítido 

outro aspecto de divergência em relação à proposta original do PGRM, sintetizado no título do 

artigo de Camargo (op. cit., 2003): a focalização dos gastos sociais versus a universalização 

desses programas. 

Foi nesse contexto do debate e da consolidação da assistência social determinada 

pela CF, associado aos efeitos ainda presentes do período inflacionário e de baixo crescimento 

econômico do final dos anos 1980 e início dos 1990 (SUPLICY; BUARQUE, 1997, p. 89)6, 

que teve início em Campinas (SP), quatro anos após a proposição do PGRM no Senado, o 

primeiro programa de transferência de renda do país. Instituído pela Lei Municipal n.º 

8.261/1995, sancionada em 6 de janeiro daquele ano pelo prefeito José Roberto Magalhães 

Teixeira, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Programa de Garantia de Renda 

                                                 
5 A preços de abril de 2018, corrigidos pelo IPCA-IBGE e tendo como referência a data de proposição do 

PLS (abril de 1991), esse valor superaria os 895 reais. Suplicy e Buarque (1997, p. 84) atualizaram o patamar do 

imposto de renda negativo para 240 reais, equivalentes hoje a 847 reais. 
6 Segundo os autores, em 1994, 7,4% da população campineira foi classificada como miserável e 37,9% 

eram consideradas pobres. 
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Familiar Mínima (PGRFM) começou a ser implementado dois meses depois e, no primeiro ano 

de funcionamento, atendeu 2.477 famílias (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014, p. 58). 

Com diferença de cinco dias em relação ao prefeito campineiro, o governador do 

Distrito Federal, Cristovam Buarque, recém-empossado após ter sido eleito pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), instituiu pelo Decreto 16.270/1995 o Programa Bolsa Familiar para 

Educação, que, já na campanha eleitoral do ano anterior, era chamado de Bolsa-Escola. Os 

primeiros pagamentos foram efetuados, em abril, a beneficiários que viviam na cidade-satélite 

do Paranoá (BUARQUE, 2016) e, ao final daquele ano, o número de famílias atendidas chegou 

a 5.934 (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014, p. 81). 

Respeitadas as especificidades de cada programa – principalmente a prioridade à 

questão da vulnerabilidade social no primeiro e, no outro, o foco dado à política educacional – 

e a própria nomenclatura de cada um, as experiências inaugurais de Campinas e do Distrito 

Federal compartilharam premissas significativamente divergentes em relação ao PGRM 

proposto por Suplicy, conforme afirmado anteriormente: famílias com filhos em situação de 

vulnerabilidade social como unidades beneficiárias e pagamento condicionado à frequência 

escolar das crianças. No mesmo ano de 1995, o desenho fundamental desses programas de 

transferência de renda condicionada (PTRC)7 foi replicado em outros dois municípios do Estado 

de São Paulo: Ribeirão Preto, após sanção do projeto de lei da vereadora Joana Garcia Leal pelo 

prefeito Antonio Palocci; e Santos, por iniciativa do prefeito David Capistrano, todos políticos 

filiados ao Partido dos Trabalhadores (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014, p. 88–98). 

As políticas públicas adotadas por Campinas e Distrito Federal, observado aqui 

mais por suas características de governo local do que subnacional8, tornaram-se referência no 

debate sobre transferência de renda. Ambas fizeram emergir muitos dos desafios nas relações 

intersetoriais e intergovernamentais que viriam a ser contemplados posteriormente no desenho 

institucional do PBF. O programa campineiro, por exemplo, contava com a atuação de diversas 

secretarias municipais, da Secretaria Estadual de Educação e de instituições federais, como o 

Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal – tanto que a dificuldade de integração entre os 

órgãos era um dos principais aspectos negativos apontados nas avaliações dessa política pública 

(SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014, p. 65). No DF, também houve a preocupação inicial 

                                                 
7 A inclusão da letra C é referência às condicionalidades exigidas por esses programas de transferência 

de renda e marca a relevância desse aspecto para o desenho da política pública. 
8 Cabe salientar que, além de terem sido pioneiros, os PTRCs de Campinas e do Distrito Federal foram 

objeto de importantes análises acadêmicas e avaliações dessas políticas públicas por pesquisadores da Unicamp e 

da UnB, o que provavelmente reforçou o caráter paradigmático desses programas.   
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de envolvimento de diversos órgãos governamentais, conselhos e movimentos sociais, assim 

como a descentralização dos processos de seleção, controle e acompanhamento das famílias em 

comissões locais nas cidades-satélites (op. cit., 2014, p. 79–80). 

Importante salientar que os PTRCs pioneiros são implementados em localidades de 

grande porte populacional9 e num contexto nacional de êxito do Plano Real, conjunto de 

medidas macroeconômicas e fiscais que conseguiu reduzir drasticamente a inflação a partir de 

1994, mas teve impacto significativo nas contas estaduais, principalmente entre os entes mais 

endividados (ABRUCIO, 2005, p. 51–52). Com o governo central, nos primeiros anos da gestão 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), tendo como prioridade a agenda de reformas 

voltada à manutenção da até então bem-sucedida estabilização econômica e ao saneamento 

fiscal do Estado, as políticas nacionais de assistência social e combate à pobreza tiveram como 

base a atuação em parceria com organizações não governamentais (ONGs) e universidades, e 

foram concentradas no Programa Comunidade Solidária, comandado pela antropóloga e então 

primeira-dama Ruth Cardoso, como alternativa à prática clientelista da extinta LBA, criada em 

1942 por Getúlio Vargas durante o regime autoritário do Estado Novo (FRANZESE, 2010, p. 

126). 

Tratava-se de uma “estratégia inovadora de coordenação das ações federais, em 

parceria com estados, municípios e sociedade, segundo os princípios da descentralização e da 

solidariedade”, que selecionou “vinte programas a serem canalizados, em ação simultânea, aos 

segmentos sociais mais carentes, focalizados pelos critérios territorial (municípios) e de renda 

(familiar)” (DRAIBE, 2003, p. 74). Com isso, elegeu como alvo da ação estatal, em parceria 

com entidades conveniadas, “municípios com maiores índices de pobreza (menor IDH) como 

beneficiários” (FARAH, 2007, p. 118). Além da maior capacidade burocrática e fiscal dos 

municípios de grande porte, essa focalização do Comunidade Solidária com base no Índice de 

Desenvolvimento Humano, de modo a dar prioridade às localidades mais vulneráveis, ajuda a 

entender por que os primeiros PTRCs brasileiros foram implementados por prefeituras de 

centros urbanos mais bem estruturados, sendo que a maior concentração de baixo IDH – no 

caso, calculado com base em dados do Censo Demográfico de 1991 – estava principalmente no 

interior das regiões Norte e Nordeste. 

                                                 
9 Segundo o IBGE, em 1995 a população de Campinas era de 906.593 habitantes; a de Brasília, 1.737.813; 

a de Ribeirão Preto, 468.467; e a de Santos, 421.292. São considerados de grande porte os municípios a partir de 

100.001 habitantes. 
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No âmbito do governo federal, o Comunidade Solidária também “inaugurou a 

adoção de cadastros, de modo a acompanhar as famílias que recebem auxílio na forma de cestas 

básicas distribuídas pelos conselhos locais do Programa de Distribuição Emergencial de 

Alimentos”, permitindo melhor focalização, controle e redução de fraudes no atendimento 

(LAVINAS, 1998, p. 17). Essa prática também foi adotada nos governos locais e se tornaria 

essencial para os futuros programas nacionais de transferência de renda condicionada. 

Outro fator a impulsionar a disseminação dos PTRCs no âmbito local foi o 

calendário eleitoral. Com a divulgação dos resultados iniciais obtidos pelas experiências 

pioneiras de Campinas e Distrito Federal e iniciativas semelhantes criadas em outros 

municípios10, os programas de transferência de renda condicionada foram tema de campanha 

de candidatos a prefeito e a vereador em 1996, resultando em uma nova leva de políticas 

públicas desse tipo implementadas a partir de 1997 pelos vencedores das eleições no ano 

anterior (PAULICS, 2003, p. 96). 

Paulics observa que, “em cada um dos municípios que adotaram o Programa de 

Garantia de Renda Mínima, podemos constatar a pré-existência de um problema, um objetivo 

a ser alcançado pela gestão pública ou por outras organizações locais” (2003, p. 125), incluídas 

nessa lista tanto questões tradicionalmente relacionadas às administrações locais (tirar as 

crianças da rua, diminuir a evasão escolar) quanto as de caráter mais nacional (melhorar os 

indicadores sociais, capacitar profissionalmente os adultos). Notam-se, portanto, objetivos 

diferentes de uma mera formação de clientelas com fins político-eleitorais.  

A autora também aponta uma relação entre a filiação partidária do prefeito ou 

prefeita que implementa o programa e um peso maior para o elo da educação ou para o da 

assistência social: os gestores do PT voltaram-se mais à questão da escolarização dos mais 

pobres, inspirados no Bolsa-Escola do Distrito Federal; e os do PSDB, à melhora dos 

indicadores sociais em regiões miseráveis dos municípios, tendo o PGRFM de Campinas como 

referência (op. cit., 2003, p. 126). De fato, o modelo adotado no DF considera a pobreza uma 

consequência direta da falta de acesso à educação e, por isso, trata o PTRC como uma política 

educacional voltada a crianças e adolescentes, enquanto o modelo do município paulista parte 

do pressuposto de que a pobreza deriva da falta de renda propriamente dita, tendo um vínculo 

pontual com as ações educativas (LICIO, 2002, p. 64). 

                                                 
10 De acordo com Paulics (2003), em 1996 sete municípios se somaram aos quatro já citados aqui na lista 

de governos locais que implementaram algum tipo de PTR. 
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Observa-se aqui um primeiro momento de convergência entre programas de 

transferência de renda e objetivos político-eleitorais, assim como o caráter suprapartidário desse 

interesse, embora predominem os prefeitos dos dois partidos que foram pioneiros na 

implementação dessas políticas em governos locais, PSDB e PT, na relação de municípios que 

adotaram algum tipo de PTR entre 1995 e 1997, como mostra o Quadro 1. No entanto, ao 

estabelecerem objetivos e metas, relacionados à educação e à melhora dos indicadores sociais, 

condicionalidades a serem cumpridas pelas famílias e mínimos regramentos para a obtenção do 

benefício, tais políticas procuram romper com a tradição de formação de clientelas que os 

programas de combate à pobreza apresentavam até então. 

 

Município UF Ano Partido Modelo 

Belém PA 1997 PT Bolsa-Escola 

Belo Horizonte MG 1996 PT Bolsa-Escola 

Betim MG 1997 PT PGRFM 

Boa Vista RR 1996 PSDB Bolsa-Escola 

Campinas SP 1995 PSDB PGRFM 

Catanduva SP 1997 PT Bolsa-Escola 

Chapecó SC 1997 PT PGRFM 

Brasília DF 1995 PT Bolsa-Escola 

Franca SP 1997 PT Bolsa-Escola 

Goiânia GO 1997 PSDB PGRFM 

Jundiaí SP 1996 PSDB PGRFM 

Limeira SP 1998 PSDB PGRFM 

Mundo Novo MS 1998 PT Bolsa-Escola 

Natal RN 1997 PFL PGRFM 

Osasco SP 1996 PDT PGRFM 

Piracicaba SP 1997 PSDB PGRFM 

Presidente Prudente SP 1997 PSDB PGRFM 

Recife PE 1997 PFL Bolsa-Escola 

Ribeirão Preto SP 1995 PT Bolsa-Escola 

Salvador BA 1996 PSDB PGRFM 

Santos SP 1995 PT PGRFM 

São José dos Campos SP 1997 PSDB PGRFM 

Vitória ES 1996 PSDB PGRFM 

Quadro 1 – Municípios que adotaram PTRs entre 1995 e 1997 

Fonte: Elaboração própria com base em Paulics (2003) 

 

Coêlho (2009) avançou na investigação sobre o processo de difusão dos PTRCs 

pelos municípios, no período entre 1995 e 2001, e constatou uma associação direta entre a 

disseminação dessa política pública e a competição política, e o vínculo das administrações 

locais com PSDB e PT. O embate entre as duas agremiações, como observa o autor, não se 

restringiu ao âmbito municipal e chegou aos ambientes parlamentares dos três níveis da 

federação – Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas e Congresso Nacional –, por meio 
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de proposições para a criação dos programas e disputa pela paternidade das propostas (op. cit., 

2009, p. 91), em um “fenômeno de ação descoordenada, mas interconectada”. De acordo com 

o autor, foram implementados cinco programas estaduais de transferência de renda no período 

entre 1995 e 1998; e outras 12 propostas ou não foram aprovadas pelos respectivos Poderes 

Legislativos ou foram vetadas pelos governadores – incluindo quatro proposições de deputados 

estaduais do PT em estados sob administração do PSDB (op. cit., 2009, p. 101). 

1.3. Da competição política às políticas públicas nacionais: o Renda Mínima e 
o Bolsa-Escola do governo federal 

No nível federal, a competição política entre a base do governo, comandado pelo 

PSDB, e a oposição liderada pelo PT levou à apresentação de seis novos projetos de lei no 

Congresso Nacional relativos a PTRC e ao apoio do Poder Executivo à aprovação de um PGRM 

nacional por meio da Lei 9.533, em dezembro de 1997 (MELO, 2007, p. 43). O texto autorizava 

o governo central a “conceder apoio financeiro a programas de garantia de renda mínima 

instituídos por Municípios que não disponham de recursos financeiros suficientes para financiar 

integralmente a sua implementação”, sendo 50% dos custos sob responsabilidade da União e 

os 50% restantes custeados pela administração local, com ou sem participação do governo 

estadual (BRASIL, 1997). O objetivo era atender famílias com renda per capita inferior a meio 

salário mínimo e com filhos ou dependentes de 0 a 14 anos, mediante contrapartida de 

manutenção das crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos na escola. 

A tramitação dessa proposta até a sanção presidencial ilustra o contexto de 

competição política analisado por Melo (op. cit., 2007). Embora houvesse no Congresso 

Nacional, desde 1991, o projeto de lei de autoria de Suplicy, o deputado federal Nelson 

Marchezan apresentou texto de sua autoria em junho de 1995, quando ainda era filiado ao 

Partido Progressista Brasileiro (PPB)11 e antes de migrar para o PSDB, mesmo partido do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso. Ao Projeto de Lei 667/1995, foram apensadas outras 

duas propostas, ambas de deputados federais do PT, mas a matéria ficou vinculada a Marchezan 

e ao próprio governo FHC, que um ano antes havia criado outro PTRC, ainda mais focalizado 

e com financiamento integral da União: o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 

destinado a famílias com “crianças de 7 a 15 anos que trabalhavam ou estavam sob risco de 

                                                 
11 O PPB, atual Partido Progressista (PP), era herdeiro direto da Aliança Renovadora Nacional (Arena), 

partido que deu sustentação ao regime militar no sistema bipartidário imposto pelo governo ditatorial, que foi 

rebatizado como Partido Democrático Social (PDS) após a reinstituição do sistema pluripartidário, em 1981. 
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trabalhar em atividades perigosas, insalubres ou degradantes” como cultivo de cana-de-açúcar 

ou extração carvoeira (SOARES; SÁTYRO, 2009, p. 9). 

Tal preocupação com o financiamento dos programas locais de transferência de 

renda se justificava. Embora bem-sucedida nos municípios e estados em que foi implementada, 

a experiência prática começava a demonstrar a falta que faziam mecanismos de coordenação 

federativa para que os PTRC conseguissem uma efetiva cobertura por todo o território nacional, 

atingissem as famílias mais necessitadas e tivessem sua continuidade garantida em casos de 

mudança de grupo político no governo local. A dificuldade de financiamento dessas políticas 

públicas era visível, principalmente nos municípios que apresentavam baixa capacidade fiscal 

e alta proporção de pobres na população, o que no limite reproduzia as desigualdades que se 

procurava combater na comparação entre famílias socialmente vulneráveis, habitantes de 

localidades ricas – potencialmente com mais chances de serem atendidas por um PRTC de um 

governo local mais capacitado – e as que viviam em áreas pobres (LAVINAS; VARSANO, 

1997, p. 222). 

Embora tenha sido criado pela lei de dezembro de 1997, o PGRM nacional só teve 

início efetivo em 1999. No ano de aprovação e sanção do programa, o Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA) havia preparado um estudo que resultou em uma lista de 3.300 

municípios, entre os 5.561 existentes na época, que deveriam ser tratados como prioritários para 

financiamento dos programas de transferência de renda. Criou-se, então, um escalonamento 

para atender as localidades mais necessitadas primeiro. No entanto, a pressão política de 

prefeitos, associada ao calendário das eleições gerais de 1998, levou ao atraso do programa 

(COÊLHO, 2009, p. 105). Em janeiro de 2001, havia 1.345 municípios12 conveniados com o 

governo federal – num total de 855.217 famílias e 1.681.343 crianças atendidas – e outros 1.097 

aguardavam atendimento (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014, p. 121). 

Como se observa, o número de municípios conveniados era inferior à lista elaborada 

pelo IPEA. Parte disso se explica pela limitação dos recursos disponíveis. Mas, ao contrário do 

que a crítica na época previa, o estabelecimento de um porcentual fixo de cofinanciamento dos 

PGRMs entre a União (50%) e os governos locais (50%) não se revelou prejudicial às 

localidades mais pobres, que, em tese, precisariam de um esforço fiscal maior para empatar a 

contrapartida financeira do governo central, em benefício das regiões mais ricas (LICIO, 2002, 

                                                 
12 Licio (2002) cita dados relativos a outubro de 2000 e apresenta um número maior de municípios (1.624) 

e de famílias beneficiadas (1.031.244), utilizando como fonte o Comitê Assessor de Gestão do PGRM e o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento do Ensino (FNBE). 
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p. 86–91). O balanço apresentado pela autora mostra que, em outubro de 2000, havia 

distribuição uniforme de localidades atendidas entre as regiões Nordeste e Sudeste, as duas com 

maior contingente de população pobre no país, e 60% dos recursos foram destinados ao 

Nordeste, demonstrando um esforço fiscal maior por parte das prefeituras nordestinas na 

implementação do programa. Era a consequência de uma “saudável competição” entre os 

municípios que os motivou a destinar mais recursos para o PGRM, de modo a obter maior 

repasse da União, e também da cooperação promovida pelo programa entre o governo federal 

e os governos locais. 

A despeito dos resultados obtidos, o PGRM nacional teve duração curta. Menos de 

dois anos após ter sido iniciado, foi substituído pelo Programa Nacional de Renda Mínima 

Vinculada à Educação – “Bolsa Escola” (PNBE), instituído pela Medida Provisória 2.140, 

editada em fevereiro de 2001 e convertida na Lei 10.219/2001 em abril subsequente. As 

principais mudanças, sintetizadas no Quadro 213, envolviam o financiamento do benefício – 

agora integralmente custeado pelo governo federal para todos os municípios –; a definição de 

tarefas burocráticas para os governos locais – como o cadastro das famílias e o controle da 

frequência escolar –; e a ampliação da faixa etária de crianças e adolescentes elegíveis, para 

cumprir o objetivo de “garantir que a totalidade da população de 7 a 14 anos tenha facilitado o 

seu acesso à escola, mediante a concessão de bolsas que complementem o orçamento mensal 

de famílias pobres” (VALENTE, 2003, p. 24). 

O governo FHC contou com dois fatores determinantes para poder redesenhar o 

programa de transferência de renda federal, de modo a transformá-lo no carro-chefe da Rede 

Social Brasileira de Proteção Social, prometida na campanha à reeleição de 1998: a) 

renegociação de um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 

1999; e b) a aprovação, pelo Congresso Nacional, do Fundo de Combate à Pobreza, no ano 

seguinte (DRAIBE, 2003, p. 88). Como observam Silva, Yazbek e Giovanni (op. cit., 2014, p. 

123), o Bolsa-Escola “colocava competências específicas para os diferentes sujeitos envolvidos 

no processo de elaboração e implementação da política”: a União, os municípios, os conselhos 

de Controle Social e as escolas em que estudavam as crianças e adolescentes das famílias 

atendidas. 

  

                                                 
13 Os valores citados neste Quadro e em demais trechos desta Dissertação foram corrigidos pelo Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A), calculado pelo IBGE, a preços de abril de 2018. 
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Características PGRM (1997) PNBE (2001) 

Público-alvo 

Famílias com renda per capita inferior a 

meio salário mínimo e com filhos ou 

dependentes de 0 a 14 anos 

Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos 

pertencentes a famílias com renda per 

capita de até 90 reais (261,50 reais em 

preços correntes) 

Condicionalidade 
Manutenção de crianças e adolescentes 

de 7 a 14 anos na escola 

Frequência escolar mínima de 85% 

para crianças e jovens de 6 a 15 anos 

Valor da transferência 
Pelo menos 15 reais por filho (52 reais 

em preços correntes) 

Pelo menos 15 reais por filho, até o 

limite de 45 reais (44 e 116 reais, 

respectivamente, em preços correntes) 

Financiamento 

50% pelo governo federal e 50% pelo 

governo local dos municípios com 

PTRC 

100% pelo Governo Federal para 

todos os municípios 

Atribuições do governo 

local 

Implementar programa de transferência 

de renda condicionada à frequência 

escolar;  

Limitar o uso dos repasses federais com 

a gestão do programa a 4% do total;  

Constituir conselho para 

acompanhamento e avaliação do 

programa 

Cadastrar as famílias elegíveis e 

enviar os dados para a Caixa 

Econômica Federal;  

Aprovar lei municipal instituindo o 

Bolsa Escola local;  

Editar decreto com a nomeação do 

Conselho de Controle Social;  

Aplicar 25% do orçamento municipal 

no ensino fundamental;  

Desenvolver ações socioeducativas 

Atribuições do governo 

federal 

Conceder apoio financeiro a programas 

de renda mínima instituídos pelos 

municípios que não disponham de 

recursos suficientes para financiá-los;  

Fiscalizar o uso dos recursos repassados 

aos municípios 

Gerir o programa por meio do 

Ministério da Educação; 

Administrar o cadastro por meio da 

Caixa Econômica Federal;  

Supervisionar os dados enviados pelas 

prefeituras e analisar a 

compatibilidade destes com os 

indicadores socioeconômicos dos 

municípios;  

Realizar auditorias nos pagamentos e 

cadastros 
Quadro 2 – Comparação entre as características do PGRM (1997) e do PNBE (2001) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para Licio (op. cit., 2002, p. 91–92), esse novo desenho instituído no PNBE, com 

definições claras de responsabilidades do governo federal e dos governos locais, “está de acordo 

com a vertente, de inspiração cooperativa, do padrão de relações intergovernamentais na 

implementação de políticas sociais, na medida em que define, segmenta e distingue as 

atribuições destes dois entes federativos para o alcance dos resultados e objetivos do programa”. 

Depois de sete anos, o governo FHC enfim conseguia “construir uma forma mais efetiva de 

combate à pobreza”, ao perceber que problemas redistributivos em uma federação “só podem 

ser resolvidos com a intervenção ativa de políticas nacionais” –; entretanto, essa iniciativa de 

melhor coordenação das políticas de transferência de renda foi “atropelada” pela proliferação 
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de programas semelhantes em outros ministérios (ABRUCIO, 2005, p. 61), permitindo uma 

competição política dentro do governo às vésperas das eleições presidenciais de 200214. 

O primeiro cartão do Bolsa-Escola federal foi entregue em junho, em cerimônia 

oficial em Capão Bonito (SP), um dos 43 municípios de 11 estados que tiveram documentação 

aceita e termo de adesão ao programa homologado (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014, p. 

121). Ao final de 2002, o PNBE estava presente em 5.545 municípios (99% do total nacional) 

com atendimento de cerca de 9 milhões de crianças e adolescentes (VALENTE, 2003, p. 167), 

a despeito da dificuldade de muitas localidades em cumprir a cota de bolsas fixadas pelo 

governo federal – havia prefeituras que queriam um número maior de atendimento, assim como 

aquelas que não conseguiam atingir o volume previsto – e de exigências como aprovação de lei 

municipal instituindo o Bolsa- Escola local e publicação de decreto de nomeação do Conselho 

de Controle Social, entre outras medidas. Essa rápida adesão – mais rápida do que a prevista no 

cronograma oficial, que dava prioridade aos municípios que haviam sido conveniados no 

PGRM, aos dos 14 estados de menor IDH ou os que tivessem IDH igual ou inferior a 0,500 – 

demonstra o forte interesse no nível local pelos PTRCs e o quanto as tarefas administrativas 

atribuídas às prefeituras, a despeito das heterogeneidades em relação a capacidades estatais e 

da ausência de qualquer tipo de ajuda financeira do governo federal, puderam ser cumpridas de 

forma razoavelmente coordenada. 

Parte dos objetivos do PNBE foram logrados, como o maior espraiamento do 

programa pelo território nacional e padronização dessa política pública e o rompimento com a 

“histórica relação entre políticas educacionais e práticas paternalistas e clientelistas” com a 

adoção do repasse do dinheiro diretamente aos beneficiários por meio de cartão magnético 

desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, assim como o efeito indireto de estímulo às 

economias locais (VALENTE, 2003, p. 167). Persistiam, no entanto, alguns dos desafios já 

observados nas experiências anteriores de transferência de renda, como o controle das 

condicionalidades (ALMEIDA, 2004, p. 10) e uma melhor coordenação intergovernamental e 

intersetorial. Ainda em 2001, o governo dá início ao Cadastro Único para Programas Sociais, 

sob responsabilidade da Caixa, mas a coleta e preenchimento de dados a cargo dos municípios, 

que viria a se tornar um “instrumento estratégico” de gestão e coordenação de diversas políticas 

                                                 
14 Tanto o MEC, responsável pelo Bolsa-Escola, quanto o Ministério da Saúde, que no mesmo ano de 

2001 lançou o Bolsa-Alimentação, tinham como ministros potenciais pré-candidatos do PSDB à Presidência – 

respectivamente, Paulo Renato Souza e José Serra. Por sua vez, o PFL controlava o Ministério de Minas e Energia, 

que em janeiro de 2002 passou a oferecer o Auxílio-Gás. Para uma descrição mais completa de cada programa, 

ver Silva, Yazbek e Giovanni (2014, p. 126–132). 
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públicas tanto no nível federal quanto no local (BICHIR, 2011, p. 109), principalmente a partir 

da criação, em outubro de 2003, do Programa Bolsa Família, como será analisado no capítulo 

subsequente. 

Procuramos demonstrar, até aqui, a intrínseca ligação entre a trajetória dos 

programas de transferência de renda no Brasil e a dinâmica das relações intergovernamentais 

pós-Constituição de 1988. A elevação dos municípios a um inédito patamar de ente federativo 

igual ao da União e dos estados estimulou não só a descentralização de recursos financeiros, 

mas a inovação no nível dos governos locais em função da corresponsabilidade pelo alcance 

dos objetivos fundamentais da federação. Assim, criou-se uma dinâmica federativa que se 

assemelha mais a um caleidoscópio do que a um caminho de direção vertical e duplo sentido 

(top-down ou bottom-up), na qual se permitiu conceber novas formas de enfrentar questões 

como o combate à pobreza.  

Das iniciativas pioneiras de Campinas e Distrito Federal, surgiram as concepções 

que serviriam de fundamento às políticas nacionais de transferência de renda condicionada hoje 

consolidadas no PBF, num processo do tipo bottom-up em que se identificam “mecanismos de 

aprendizagem de política e mesmo efeitos de feedback, na linha ressaltada pelo 

neoinstitucionalismo histórico” (BICHIR, 2011, p. 77), assim como aspectos de competição 

política com objetivos eleitorais em torno dos PTRCs (COÊLHO, 2009) e de criação de meios 

institucionais para fazer o acesso a essas políticas mais universalizado e menos discricionário, 

de modo a aumentar o controle, reduzir as fraudes e evitar o uso clientelístico desses programas 

de combate à pobreza.  

Nesse sentido, tornam-se fundamentais, para a determinação do sucesso ou fracasso 

de uma política pública nacional, as capacidades e a consequente qualidade da gestão local na 

implementação e execução desses programas. A experiência prévia das administrações 

municipais, os estímulos políticos para que as políticas de transferência de renda se espraiassem 

pelo território nacional e a criação de meios institucionais para incentivar o cumprimento das 

tarefas estabelecidas a cada ente federativo são fatores que demonstram o quanto a boa gestão 

é uma variável essencial para que esses programas sejam bem-sucedidos. Vemos como 

indissociáveis as consequências sociais e políticas da implementação do Programa Bolsa 

Família não só no âmbito da disputa partidária nacional, como a literatura existente tem-se 

dedicado, mas também no nível local, como nos propusemos na presente pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 – O BOLSA FAMÍLIA COMO RESPOSTA AOS DESAFIOS 
FEDERATIVOS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

2.1. Transição de governo e um novo programa de transferência de renda 

Poucas políticas públicas instituídas no Brasil foram tão pesquisadas e analisadas 

como o Programa Bolsa Família, carro-chefe da rede de proteção social no país, ao lado do 

Benefício de Prestação Continuada (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014), e maior programa 

de transferência de renda condicionada do mundo (BICHIR, 2011, p. 20). Trata-se, também, de 

uma política pública rica no que diz respeito à dinâmica das relações intergovernamentais que 

vão além da dicotomia centralização-descentralização, assemelhando-se mais a um 

caleidoscópio com várias formas e desenhos diferentes com o passar do tempo, e são mais bem 

explicadas por modelos teóricos que veem o federalismo como pacto e arena de múltiplas 

formas de negociação e coordenação federativa (ELAZAR, 1987; WRIGHT, 1997) e que 

ressaltam o poder dos governos subnacionais na implementação das políticas públicas como 

fator de fortalecimento destes nas barganhas com o governo central (AGRANOFF, 2001). A 

própria criação do PBF, em outubro de 2003, e as ferramentas de gestão surgidas ao longo de 

sua execução são respostas bem-sucedidas aos desafios presentes na implementação e execução 

de um PTRC em uma federação de dimensão territorial continental, alta heterogeneidade nas 

capacidades estatais dos entes federativos e marcante desigualdade regional e social. 

Em 25 de outubro de 2002, antevéspera do segundo turno das eleições gerais 

daquele ano, foi editada a Medida Provisória n.º 76, instituindo a inédita possibilidade de ser 

criada uma “equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de Presidente da República”, 

formada por até 50 pessoas, cujo objetivo era ter acesso a informações e procedimentos 

adotados pela Administração Pública Federal e preparar os atos futuros do novo mandatário 

(BRASIL, 2002). Era prevista pelas pesquisas de opinião a vitória do oposicionista Luiz Inácio 

Lula da Silva, do PT, sobre o situacionista José Serra, do PSDB, e uma transição 

institucionalizada seria um sinal de avanço e amadurecimento político de um país que, em 

menos de duas décadas, saiu do regime militar ditatorial para uma democracia comandada por 

civis; promulgou uma Constituição com um inédito pacto formado por três níveis de entes 

federados e marcada pela promoção da cidadania e do Estado de bem-estar social; elegeu 

diretamente um presidente da República e cassou seu mandato três anos depois; criou uma nova 

moeda nacional e passou a permitir a recondução nos cargos do Poder Executivo, limitada a 

uma reeleição consecutiva. 
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Tantas transformações institucionais e avanços nas políticas públicas de educação, 

saúde e assistência social desse período não foram suficientes, porém, para a superação da 

miséria e das desigualdades sociais como se esperava no processo de redemocratização do país. 

Assim, em 2002, Lula conseguiu vencer a corrida presidencial após três derrotas consecutivas 

com um forte discurso de combate à fome, inclusão dos desfavorecidos e reversão das políticas 

econômicas e sociais do governo Fernando Henrique Cardoso, classificadas como neoliberais 

e prejudiciais aos mais pobres. O Projeto Fome Zero foi um dos símbolos dessa estratégia de 

campanha, como havia antecipado o próprio Lula, em texto publicado um ano antes da vitória 

eleitoral: 

Queremos deixar claro nesta apresentação que o eixo central do Projeto Fome Zero 

está na conjugação adequada entre as chamadas políticas estruturais – voltadas à 

redistribuição da renda, crescimento da produção, geração de empregos, reforma 

agrária, entre outros – e as intervenções de ordem emergencial, muitas vezes 

chamadas de políticas compensatórias. Limitar-se a estas últimas quando as políticas 

estruturais seguem gerando desemprego, concentrando a renda e ampliando a pobreza 

– como ocorre hoje no Brasil – significa desperdiçar recursos, iludir a sociedade e 

perpetuar o problema.  

Também não é admissível o contrário. Subordinar a luta contra a fome à conquista 

prévia de mudanças profundas nas políticas estruturais representaria a quebra da 

solidariedade que é dever imperativo de todos perante os milhões de brasileiros hoje 

condenados à exclusão social e à insuficiência alimentar. (INSTITUTO 

CIDADANIA, 2001) 

Divulgado em outubro de 2001 pelo Instituto Cidadania, think tank que era 

vinculado ao PT e presidido por Lula15, o documento “Projeto Fome Zero: uma proposta de 

política de segurança alimentar para o Brasil” apresentava ao debate público a “combinação de 

políticas assistenciais com ações mais abrangentes de incentivo à agricultura familiar” que, ao 

ser colocada em prática, se revelou excessivamente complexa e embasada num diagnóstico 

discutível de que a fome crônica – e não a falta de acesso a serviços públicos de educação, 

saúde e saneamento de qualidade – seria o principal problema dos pobres no país (ALMEIDA, 

2004, p. 13–14). 

 Lançado logo no início do novo governo, o Fome Zero ficou sob responsabilidade 

do recém-criado Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar – cujo titular foi o 

coordenador do projeto do Instituto Cidadania, José Graziano da Silva – e passou a aglutinar 

outros programas federais de transferência de renda já existentes, como o Bolsa Alimentação, 

o PETI, o Auxílio Gás e o Bolsa Escola. Um outro PTR foi instituído pela Medida Provisória 

                                                 
15 Após os dois mandatos presidenciais do petista (2002-2006 e 2007-2010), o Instituto Cidadania deu 

lugar ao Instituto Lula, responsável pelo acervo histórico e pelas atividades públicas do ex-presidente. 



39 

 

108, de 27 de fevereiro de 2003: o Cartão Alimentação era utilizado pelas famílias para compra 

de alimentos predefinidos pelo governo16 e havia prioridade ao atendimento da região do 

semiárido nordestino e de grupos populacionais vulneráveis, como aldeias indígenas em 

situação de risco e quilombolas. Tal qual o Comunidade Solidária, um dos critérios utilizados 

para seleção dos municípios era o IDH (BICHIR, 2011, p. 83). 

Até outubro de 2003, o Programa Cartão Alimentação atendia 1.070.057 famílias 

em 1.227 municípios e havia distribuído pelo menos 490.000 cestas básicas a famílias de 

acampados, indígenas e quilombolas (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014, p. 136), mas, ao 

longo desse processo, vieram à tona problemas como dificuldades de articulação intersetorial, 

o estilo centralizador da gestão nas relações intergovernamentais e falhas na seleção dos 

beneficiários, levando a taxas de erro na faixa de 30% (HALL, 2006, p. 696).  

Sob forte escrutínio da imprensa e diante da divulgação de desvios no 

cadastramento das famílias em diversos municípios, como inclusão de políticos e servidores 

públicos entre os beneficiários, o governo decide rever a estratégia na área social e retoma um 

diagnóstico feito ainda na transição de FHC para Lula, cujo relatório recomendava a unificação 

dos diversos programas de transferência de renda, geridos por diferentes ministérios e com 

variadas contrapartidas ou condicionantes para o pagamento dos benefícios, como sintetiza o 

Quadro 3 (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014, p. 143). 

 

Nome Criação Objetivo Público-alvo Condicionalidade Benefício 

União 

com 

PBF 

Programa 

de 

Erradicação 

do Trabalho 

Infantil 

(PETI) 

1996, pela 

Secretaria 

Nacional de 

Assistência 

Social (SEAS) 

Erradicar o 

trabalho 

infantil em 

atividades 

consideradas 

perigosas, 

insalubres, 

penosas e 

degradantes 

nas zonas 

urbana e 

rural  

Famílias com 

renda per 

capita de até 

meio salário 

mínimo, com 

crianças ou 

adolescentes 

de 7 a 15 

anos 

Retirada da 

criança ou 

adolescente da 

atividade laboral; 

Frequência escolar 

mínima; 

Participação do 

responsável em 

atividades 

socioeducativas; 

Requalificação 

profissional dos 

adultos da família 

De 25 a 40 reais 

mensais por 

criança/adolescente 

(91 a 146 reais em 

preços correntes); 

Ações 

socioeducativas 

para crianças e 

jovens e de 

qualificação 

profissional e 

geração de renda 

para os adultos 

2006 

                                                 
16 Havia restrições a alimentos industrializados e de baixo valor nutritivo e estímulo à compra de comida 

produzida nas próprias localidades por pequenos produtores rurais e comunidades de assentamentos de reforma 

agrária, entre outros. 
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Nome Criação Objetivo Público-alvo Condicionalidade Benefício 

União 

com 

PBF 

Programa 

Nacional de 

Renda 

Mínima 

Vinculado à 

Educação – 

Bolsa Escola 

(PNBE) 

2001, pelo 

Ministério da 

Educação 

(MEC) 

Reduzir a 

evasão 

escolar e a 

repetência; 

Universalizar 

o ensino 

fundamental; 

Elevar a 

qualidade de 

vida e 

dinamizar as 

economias 

locais 

Famílias com 

renda per 

capita de até 

meio salário 

mínimo, com 

crianças ou 

adolescentes 

de 6 a 15 

anos 

Frequência escolar 

mensal mínima de 

85% 

De 15 a 45 reais 

(44 a 116 reais em 

preços correntes) 

2003 

Bolsa 

Alimentação 

2001, pelo 

Ministério da 

Saúde 

Reduzir 

deficiências 

nutricionais e 

mortalidade 

infantil entre 

as famílias 

mais pobres 

Famílias com 

mulheres 

gestantes, 

mães em fase 

de 

amamentação 

ou com filhos 

de até 6 anos 

Frequência das 

gestantes em 

consultas de pré-

natal; 

Vacinação de 

bebês e crianças 

em dia; 

Participação de 

atividades de 

saúde educativas 

De 15 a 45 reais 

(44 a 116 reais em 

preços correntes) 

2003 

Auxílio-Gás 

2002, pelo 

Ministério de 

Minas e 

Energia 

Compensar 

efeitos da 

abertura do 

mercado de 

derivados de 

petróleo 

Reduzir 

subsídios ao 

gás de 

cozinha 

Famílias já 

cadastradas 

em outros 

programas 

sociais, com 

renda per 

capita 

inferior a 

meio salário 

mínimo 

Comprovação das 

condições 

exigidas 

7,50 reais por mês 

(20,50 reais a 

preços correntes) a 

cada dois meses 

2003 

Cartão 

Alimentação 

2003, pelo 

Ministério 

Extraordinário 

de Segurança 

Alimentar 

Garantir 

recursos 

financeiros 

para que 

pessoas em 

situação de 

insegurança 

alimentar 

tivessem 

acesso a 

alimentos 

Pessoas com 

falta de 

acesso à 

alimentação 

digna, em 

quantidade, 

qualidade e 

regularidade 

suficientes 

Comprovação das 

condições 

exigidas 

50 reais (119 reais 

em preços 

correntes) por 

família com renda 

per capita inferior a 

meio salário 

mínimo 

2003 

Quadro 3 – Programas de transferência de renda existentes antes do Bolsa Família 

Fonte: Elaboração própria com base em Silva, Yazbek e Giovanni (2014) 

 

No diagnóstico de problemas e na lista de recomendações, produzidos pela equipe 

de transição de governo em fins de 2002, descritos por Silva, Yazbek e Giovanni (2014, p. 144–

146) e aqui resumidos, constavam questões como:  
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• concorrência e sobreposição de objetivos e público-alvo dos programas, 

permitindo a ocorrência de tratamento diferenciado entre os beneficiários;  

• falta de coordenação e planejamento geral, o que provocava desperdício de 

recursos e dificuldades de comunicação, e até competição entre gestores de 

ministérios ou secretarias diferentes;  

• relação problemática com os municípios em função das contrapartidas sob 

responsabilidade dos governos locais, o que acabava prejudicando prefeituras 

de localidades mais pobres e em situação mais precária, na comparação com as 

mais bem capacitadas;  

• limitações de uso do ainda recente Cadastro Único desenvolvido pela Caixa 

Econômica Federal, como desenho voltado a municípios de pequeno porte, 

incompatibilidade com outros bancos de dados governamentais e complexidade 

de acesso, entre outros. 

Para contornar tais problemas rumo à criação de um PTR unificado, sugeria-se:  

• corrigir os problemas do Cadastro Único para transformá-lo em instrumento de 

planejamento nacional e local, e revisão do papel da CEF como agente operador 

e pagador dos benefícios;  

• padronizar os critérios de elegibilidade pela renda familiar per capita; 

• rediscutir a contrapartida exigida dos municípios e retornar aos governos locais 

a base de dados enviada após o cadastramento das famílias; 

• promover uma articulação efetiva dos PTRs                                                                                   

com outras políticas sociais e determinar que um único ministério ou secretaria 

seja responsável por essa transversalidade. 

Como se observa tanto na lista de problemas quanto na série de recomendações, 

estão presentes aspectos dos sistemas federalistas que mostram que, “mais do que serem vistas 

como um simples cabo de guerra pelo controle de políticas públicas populares, as relações 

intergovernamentais entre os entes federados exigem uma combinação mais complexa entre 

competição, cooperação e acomodação” (PIERSON, 1995, p. 458 tradução nossa). Havia 

necessidade de melhorar a dinâmica que envolve o governo federal e as administrações locais, 

tanto do ponto de vista fiscal e financeiro quanto nas questões de implementação e gestão dos 

programas, assim como uma melhor coordenação que pudesse de fato universalizar e 
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padronizar tais políticas públicas em todo o território nacional, procurando amenizar as 

diferentes capacidades estatais observadas nos mais de 5.500 municípios do país. 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a trajetória dos PTRs no Brasil 

apresenta momentos de variados níveis de competição, cooperação e acomodação, tanto entre 

os entes federados como entre diferentes setores de um mesmo nível de governo, em um 

processo mais próximo do padrão de relações sobrepostas e interdependentes proposto por 

Wright (1997), no qual predominam justamente as negociações. No final do mandato de 

Fernando Henrique Cardoso, apesar da consolidação de um programa nacional com algum nível 

de coordenação com os municípios (o Bolsa Escola) – resultado de um processo de relação mais 

direta entre União e prefeituras, que se mostrou determinante para a própria implementação e 

rápida disseminação do Bolsa Família –, o surgimento de outros programas análogos em 

ministérios diversos ampliou o leque de políticas existentes pelo viés da competição, e não da 

cooperação, conformando um sistema fragmentado, falho e, em muitos casos, ineficiente. Após 

a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, uma nova tentativa de se começar um novo programa – o 

Fome Zero, tendo como carro-chefe o Cartão Alimentação e como órgão centralizador um 

ministério recém-criado – também se mostrou equivocada e ineficaz. Com isso, consolidou a 

situação de “caos” observada nos programas de transferência de renda condicionada em 2003: 

um “emaranhado de iniciativas isoladas” que “não se assemelhava, nem remotamente, com um 

sistema de proteção social” (SOARES; SÁTYRO, 2009, p. 10). Para um governo eleito com o 

forte simbolismo associado a essa área como o do PT, era preciso corrigir o rumo. 

2.2. Unificação de programas e coordenação federativa: surge o Bolsa Família 

E assim foi. Em 20 de outubro de 2003, Lula edita a Medida Provisória 132 e cria 

o Programa Bolsa Família, cuja finalidade é a “unificação dos procedimentos de gestão e 

execução das ações de transferência de renda do Governo Federal” – Bolsa Escola, Cartão 

Alimentação, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás – e do Cadastramento Único. No artigo 3º, a 

norma estabelece que a execução do PBF “se dará de forma descentralizada, por meio da 

conjugação de esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação 

comunitária e o controle social”. Num primeiro momento, foi criada uma Secretaria-Executiva 

responsável pela coordenação e gestão do programa, mas a partir de janeiro subsequente, 

quando também foi convertida em lei a MPV que instituiu o Bolsa Família, essa função passaria 

a ficar sob os cuidados do novo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).  
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Assim, em vez da fragmentação observada no período entre 2001 e 2003, em que 

havia mais de um PTRC, cada um gerenciado por um ministério diferente, passava-se a contar 

com uma coordenação única de um único programa de transferência de renda, de modo a reduzir 

os obstáculos intersetoriais e facilitar a relação com estados e municípios. Nesse sentido, o 

desenho do PBF contemplava tanto as “peculiaridades federativas brasileiras, ao conjugar 

esforços dos três níveis de governo na sua implementação, quanto a intersetorialidade, ao 

associar a transferência de renda ao acesso a serviços sociais de saúde, educação e assistência 

social na forma de condicionalidades” (LICIO, 2012, p. 125). As atribuições de cada nível de 

governo estão descritas no Quadro 4. 

 

Nível de governo Atribuição Órgão Atividade 

Federal Gestão Senarc Formular procedimentos e instrumentos de 

gestão 

Dar apoio técnico e financeiro a estados e 

municípios 

Disponibilizar canais de comunicação para 

gestores e beneficiários 

Fazer a articulação com outros órgãos 

públicos 

Avaliar e monitorar o programa 

Operação Caixa Gerar folha de pagamento 

Pagar os benefícios às famílias 

Dar suporte técnico a gestores e 

beneficiários 

Subnacional Implementação Secretarias 

estaduais 

Coordenar e articular setores envolvidos no 

acompanhamento das condicionalidades 

Capacitar e dar apoio técnico aos 

municípios 

Executar recursos financeiros recebidos do 

governo federal 

Fortalecer o controle e a participação social 

Local Execução Secretarias 

municipais 

Fazer a articulação com as áreas de 

educação e saúde no acompanhamento das 

condicionalidades 

Fazer a articulação com a assistência social 

no acompanhamento das famílias 

beneficiárias 

Cuidar da gestão dos benefícios 

Executar recursos financeiros recebidos do 

governo federal 

Acompanhar e fiscalizar as ações relativas 

ao programa 

Fortalecer o controle e a participação social 

Quadro 4 – Atribuições, órgãos responsáveis e atividades relacionadas ao PBF por nível de governo  

Fonte: MDS 
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A participação dos demais entes federados na unificação dos PTRCs e no novo 

Programa era uma preocupação do governo federal e do presidente da República, como o 

próprio Lula deixou claro ao discursar na cerimônia de lançamento do Bolsa Família: 

Estamos construindo uma política nacional de transferência de renda com a 

participação de estados e municípios. Eles também poderão aportar recursos e 

programas para que as famílias se emancipem, sem risco de regredir à situação 

anterior. O cartão Bolsa Família tem a cara dessa nova integração federativa. As 

marcas dos governos federal, estadual e municipal poderão estar estampadas lado a 

lado em nossas ações conjuntas. [...] O resultado é um Programa muito mais justo, 

racional e eficiente, tanto para os beneficiados, quanto para o Estado e o país. 

(BRASIL, 2003) 

Foi um discurso em que o presidente destacou a importância do cadastramento das 

famílias – “um trabalho que leva tempo, é muito difícil” – e a colaboração “dos ministros que 

têm programas e das ministras que resolveram dedicar o pessoal que trabalha no Ministério 

para contribuir e fortalecer essa unificação”. Lula também fez deferência ao então senador 

Eduardo Suplicy (PT-SP), embora ressalvasse que o PBF “ainda não é o projeto Renda Mínima” 

defendido pelo parlamentar desde 1991; ao governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), a 

quem atribuiu a “ideia da unificação das políticas de assistência social neste país”; e à prefeita 

de São Paulo, Marta Suplicy (PT), “porque, de todas as cidades brasileiras, é a que tem a maior 

quantidade e o maior salário pago até agora no Renda Mínima” (BRASIL, 2003). 

O PBF prevê pagamento mensal em dinheiro a famílias em situação de pobreza ou 

extrema pobreza, tendo como critério para a definição do patamar a renda per capita: R$ 85,00 

mensais por pessoa, ou de R$ 85,01 a R$ 170,00 mensais, no caso das famílias com crianças 

ou adolescentes de 0 a 17 anos, em valores atuais. Para ter acesso ao benefício do Bolsa Família, 

é preciso estar inscrito no Cadastro Único, tarefa sob responsabilidade dos governos locais 

(municípios e Distrito Federal). Entretanto, a seleção das famílias beneficiadas é feita por um 

sistema informatizado, operado pela Caixa Econômica Federal, com base nos dados do 

cadastro, no número de atendimentos já existentes na localidade e na disponibilidade 

orçamentária. Em contrapartida, as famílias devem cumprir condicionalidades, como 

frequência escolar mínima (85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 75% para jovens 

de 16 e 17 anos), vacinação e acompanhamento do crescimento de crianças de até 7 anos, 

consultas regulares de gestantes e atualização das informações cadastrais. O PBF prevê o 

acompanhamento conjunto do cumprimento das condicionalidades pelos três níveis de governo. 

A despeito de o discurso do governo federal demonstrar preocupação com o 

envolvimento dos demais entes federados, na prática, os estados pouco ou nem sequer 
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cumpriram suas atribuições na fase inicial do Bolsa Família, até mesmo por falta de 

instrumentos de indução que seriam criados posteriormente, enquanto os municípios, pela 

experiência e interesse prévios nesse tipo de política – com o PNBE e o Cadastro Único –, 

tiveram participação ativa na implementação do Programa e, a partir de 2005, passaram a ter 

mais clareza da natureza das relações com o governo federal, por meio da assinatura de termos 

de adesão pelas prefeituras, a serem detalhados adiante (BICHIR, 2011, p. 85). 

Fenwick (2009, p. 104) argumenta que o sucesso do PBF – cumprimento da meta 

de atendimento de 11 milhões de famílias em menos de três anos de implementação e execução 

em todo o território nacional – tem como fator determinante a capacidade do governo federal 

de contornar os governos estaduais e se relacionar diretamente com as administrações locais na 

gestão de políticas públicas. Para a autora, essa condição seria resultante da configuração do 

federalismo brasileiro em três níveis de entes federados, combinada a um sistema partidário 

fraco e fragmentado que, nos anos 2000, “levou a um governo central mais forte e capaz de usar 

as prefeituras como um contrapeso ao poder institucional dos governadores” (FENWICK, 2009, 

p. 126 tradução nossa). 

É preciso levar em conta outros fatores para essa configuração citada pela autora. 

A presença de quadros oriundos das administrações locais do PT nas instâncias decisórias do 

Bolsa Família, assim como a própria expertise do partido, que acumulava maior experiência 

nas prefeituras – em especial de capitais e cidades grandes e médias – do que em governos 

estaduais. Os principais ocupantes de alto e médio escalão levaram a Brasília experiências de 

gestão em capitais como São Paulo e Porto Alegre, além de grandes cidades como Santo André 

e Ribeirão Preto, e carregavam bandeiras associadas ao partido e sua trajetória pelos governos 

locais, como o Orçamento Participativo. Portanto, a relação direta entre o governo federal e os 

municípios, iniciada ainda na gestão Fernando Henrique Cardoso, encontrou no novo governo 

Luiz Inácio Lula da Silva campo fértil para se desenvolver ainda mais. 

O desenho do PBF e as modificações pelas quais o Programa passou se tornaram 

objeto de estudo frequente na literatura sobre o federalismo brasileiro, muitas vezes sob a 

dicotomia da centralização versus descentralização (LICIO, 2002, p. 23). Entretanto, como 

argumenta a autora e aqui concordamos, a trajetória desse PRTC não se encaixa em um modelo 

teórico de recentralização de poder no nível federal em detrimento dos governos subnacionais, 

e sim em uma perspectiva de coordenação federativa, em que o arranjo sempre vai demandar 

algum nível de negociação e barganha nas relações intergovernamentais, com maior 

hierarquização quando se buscou padronizar e nacionalizar o programa, ou com maior 
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articulação entre os entes federados tanto para a execução do Bolsa Família propriamente dito 

quanto para maior integração com os outros sistemas de políticas públicas. Em vez de um 

movimento vertical de idas e vindas relacionadas a uma dicotomia centralização-

descentralização, a configuração se assemelha a um caleidoscópio, com múltiplos desenhos e 

intensidades diferentes no que tange a uma maior autonomia dos entes federados ou a uma 

maior preponderância do poder central em relação aos governos locais.  

Nesse sentido, o governo federal conta com instrumentos de indução e coordenação 

do PBF, construídos ao longo da trajetória de implementação do programa, que se mostram 

fundamentais para o sucesso apontado por Fenwick, mas também é dependente das capacidades 

estatais dos municípios na execução do Bolsa Família. Embora considere a gestão geral 

“bastante centralizada no Executivo federal”, principalmente em relação às regulamentações 

sob responsabilidade do MDS, Bichir (2011, p. 98–99) reconhece um maior compartilhamento 

de tarefas, por exemplo, no acesso da população ao programa.  

A autora observa que os governos locais “controlam a porta de entrada”, por meio 

do cadastramento das famílias potencialmente beneficiárias do Bolsa Família, e que justamente 

a gestão compartilhada nessa fase tem o mérito de reduzir a discricionariedade na seleção dos 

atendimentos. Para Bichir, eventuais inserções de clientelas no Cadastro Único, a partir de uma 

ação enviesada por parte dos “burocratas de nível de rua”17 responsáveis pela identificação e 

coleta de informações das famílias, não é garantia de algum tipo de vantagem política no âmbito 

local, dado que é no nível federal que efetivamente ocorre a inclusão ou não dos beneficiários 

na folha de pagamento, com base na disponibilidade orçamentária e na estratégia deliberada 

pelo MDS (2011, p. 98–99). Ao contrário, ela completa, “um cadastro de má qualidade gera 

uma base de informações de má qualidade para a seleção de beneficiários”. 

Licio (2012, p. 201) complementa essa análise sobre eventuais brechas ao uso 

político do Cadastro Único ao observar que a entrada de uma família no programa, feita 

mensalmente por meio eletrônico e com envio do cartão diretamente à casa do beneficiário, 

depende da disponibilidade de vagas destinadas ao município, definida pelo governo federal. O 

gestor municipal é informado pelo Sistema de Gestão de Benefícios quando é concedida a 

inclusão de novos beneficiários. Dessa forma, conclui a autora: 

                                                 
17 A autora refere-se ao termo “street-level bureaucracy”, cunhado por Lipsky (1980) para descrever a 

atuação de professores de escolas públicas, policiais e assistentes sociais, entre outros, e analisar o poder 

discricionário desses profissionais no acesso a serviços públicos. 
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Se por um lado essa opção garante critérios objetivos e nacionais para a escolha dos 

beneficiários, blindando o Programa contra um eventual clientelismo político local, 

por outro ela pode gerar alguma frustração no município onde a realidade das famílias 

é vivenciada, suscitando o questionamento de por que algumas famílias ‘entram’ e 

outras não. Nesse modelo, famílias muito vulneráveis podem deixar de entrar no 

Programa devido ao número estimado de beneficiários já ter sido alcançado. Como o 

principal critério para inclusão é a renda per capita, famílias mais vulneráveis segundo 

outros critérios podem não conseguir o benefício e não há nada que o gestor municipal 

possa fazer a respeito. (LICIO, 2012, p. 201) 

Assim, as relações entre o governo federal e os governos locais para a identificação, 

cadastramento e atendimento das famílias elegíveis ao benefício do Bolsa Família não se 

reduzem a uma ação coercitiva do primeiro sobre os segundos, ainda que a atuação mais 

centralizada tenha sido predominante nas fases iniciais desse programa, e sim como um 

mecanismo de coordenação com vistas a uma melhor implementação e execução do Programa 

e de articulação intersetorial com outras áreas. Reforça esse argumento o fato de as informações 

do Cadastro Único passarem a ser compartilhadas com as administrações locais e com outros 

órgãos governamentais, ampliando o uso desse instrumento nas mais diversas políticas 

públicas. 

Para tanto, foi preciso mais de um ano para que a gestão do Bolsa Família pudesse 

ser aperfeiçoada e conseguisse atingir os objetivos acima descritos. Entre 2003 e 2004, ficaram 

mais nítidos, para o governo federal, os problemas na qualidade do Cadastro Único decorrentes 

dos diferentes níveis de capacidades estatais dos municípios, uma vez que a identificação e 

coleta das informações das famílias elegíveis era feita exclusivamente com recursos dos 

governos locais, com um agravante: os municípios de menor receita própria eram os que tinham 

proporcionalmente maior volume de habitantes em condições de pobreza ou extrema pobreza 

(LICIO, 2012, p. 184). De acordo com a autora, essas dificuldades de gestão culminaram em 

uma “crise política”, que levou à troca de parte dos dirigentes do PBF. 

Em maio de 2005, passam a ser assinados entre o governo federal e os governos 

locais termos de adesão ao Bolsa Família, segundo os quais os municípios se comprometem a 

participar da gestão do programa, assumindo a responsabilidade pelo cadastramento e 

acompanhamento das famílias, monitoramento das condicionalidades e oferta de políticas 

públicas complementares (LICIO, 2012, p. 192). Com esses termos, surge também o apoio 

financeiro da União para as funções relacionadas ao Cadastro Único, embrião do que se tornaria 

o Índice de Gestão Descentralizada (IGD), a ser detalhado neste capítulo.  

Embora estabeleça padrões para os procedimentos adotados pelos municípios no 

cadastramento, o que pressupõe algum nível de hierarquização, a própria dinâmica que cada 
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governo local vai estabelecer para a execução dessa tarefa e o consequente repasse de verbas 

da União, além de uma gradual maior inclusão dos estados nesse processo, se encaixam em um 

modelo de relações intergovernamentais mais coordenado e negociado, ainda mais perceptíveis 

na gestão das condicionalidades, dada a intersetorialidade do PBF com as áreas de educação, 

saúde e assistência social (LICIO; MESQUITA; CURRALERO, 2011, p. 147). 

Os termos de adesão estabelecidos pela Portaria GM/MDS n.º 246, de 20 de maio 

de 2005, preveem ainda a “existência formal e o pleno funcionamento de um comitê ou 

conselho local de controle social do Programa Bolsa Família” e a designação de um gestor 

municipal do PBF, que em significativa maioria dos casos teve como designados, 

respectivamente, os conselhos de assistência social e o secretário ou o responsável pela 

assistência social (LICIO, 2012, p. 194)18.  

Tal movimento ocorreu dois meses antes da aprovação, pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social (NOB-SUAS), cujo objetivo era consolidar a política de assistência social em um sistema 

único, nacional e descentralizado, em moldes análogos ao do Sistema Único de Saúde (SUS), 

tendo como quatro eixos balizadores a gestão descentralizada, o cofinanciamento, o controle 

social e as transferências regular e automática de recursos na modalidade fundo a fundo (GRIN, 

2016, p. 184). Para os dois autores aqui citados, a articulação entre um programa nacional de 

transferência de renda, com regulações e critérios centralizados e implementação delegada aos 

governos locais, e um inédito sistema único para as políticas de assistência social é 

paradigmática, na medida em que institucionalizou a gestão do Bolsa Família no âmbito dos 

órgãos responsáveis pela assistência social nos municípios e o financiamento do Programa entre 

os entes federados com base em índices de qualidade da gestão. 

2.3. Uma nova ferramenta de coordenação e apoio financeiro: o Índice de 
Gestão Descentralizada 

Esse mecanismo de apoio financeiro aos municípios se consolidou em 2006, com a 

criação do IGD, cujos repasses se tornariam obrigatórios três anos depois. A Portaria GM/MDS 

n.º 148, de 27 de abril de 2006, instituiu o Índice de Gestão Descentralizada do PBF, cujo 

objetivo é aferir a qualidade da gestão do Bolsa Família no nível municipal e, a partir dele, 

                                                 
18 Licio (2012) observa que, em Instrução Operacional divulgada em agosto de 2005, o MDS recomendou 

expressamente a indicação do secretário municipal de assistência social como gestor do Bolsa Família, embora 

ponderasse que tal ato devia ser feito pelo prefeito de forma autônoma. 



49 

 

determinar o repasse mensal ao governo local de recursos voltados ao aprimoramento das 

capacidades estatais das prefeituras para gerir o PTRC. Como observa Grin (op. cit., 2016, p. 

193), tanto a trajetória legal e institucional do PBF quanto a do próprio SUAS mostram “uma 

gradativa consolidação de uma concepção em que gestão e desenvolvimento de capacidades 

estatais assumem relevância como dimensão estratégica” dessas políticas públicas. Para o autor, 

esse sistema obteve êxito como “rota viável para implementar a cooperação federativa para 

promover capacidades estatais municipais”, ainda que tenha sido menos eficaz quando 

comparado à educação, tendo em vista o legado prévio desse setor, mais propenso à 

modernização gerencial que a assistência social, marcada por forte conotação clientelista e 

assistencialista em quase toda a sua trajetória (op. cit., 2016, p. 346–347). 

Nesse sentido, o IGD foi um dos instrumentos de indução de política pública mais 

significativos para a implementação do SUAS e, de certa forma, para a consolidação do Bolsa 

Família como principal política de assistência social no país. Como mencionado anteriormente, 

o índice tem como objetivo classificar a qualidade da gestão do Programa por parte dos 

governos locais nas atribuições de manutenção e atualização do Cadastro Único e de verificação 

do cumprimento das condicionalidades exigidas das famílias beneficiárias, e, a partir disso, 

definir os repasses do governo federal aos municípios, uma espécie de “remuneração por 

serviço prestado” que difere de outros tipos de transferências, como os convênios, por 

condicionar o pagamento ao alcance de indicadores mínimos. Ao deixar explícito que é preciso 

melhorar a capacidade gerencial dos governos locais para garantir a implementação bem-

sucedida das políticas públicas, o IGD representa um “aprendizado” de coordenação federativa 

(LICIO, 2012, p. 204) que acabou inspirando, em 2011, a criação de índice semelhante relativo 

ao SUAS. 

Para auferir a qualidade da gestão local relativa ao cadastramento das famílias em 

situação de pobreza ou extrema pobreza e ao acompanhamento das condicionalidades, o índice 

varia de 0 a 1. Para se chegar ao valor do repasse a que o governo local tem direito, multiplica-

se o IGD pelo valor de referência, atualmente em 3,25 reais, e pelo número de famílias com 

cadastros válidos e atualizados, limitado à estimativa do MDS de famílias de baixa renda com 

perfil de inscrição no Cadastro Único. O piso da transferência feita pelo governo federal, em 

preços atuais, é de 1.430 reais. 
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A partir da Portaria GM/MDS n.º 754, de 20 de outubro de 2010, essa primeira 

versão do IGD passou a ser um dos quatro fatores de cálculo do IGD-M19, cujos outros fatores 

se referem à adesão ou não ao SUAS, à comprovação ou não de gastos dos recursos repassados 

via IGD, e à aprovação ou não dessa comprovação de gastos pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social (CMAS). Esses últimos três fatores assumem os valores 0, quando a 

condição não é cumprida, e 1, quando cumprida, funcionando como “cláusulas de barreira” para 

a transferência financeira e fazendo com que o antigo IGD, agora chamado de Fator I, na prática 

seja o real indicador da qualidade de gestão do PBF no município, como apontou Fernandes 

(FERNANDES, 2016, p. 61–65). Os fatores relativos à adesão ao SUAS e à prestação e 

aprovação de contas aumentam o controle da gestão dos recursos recebidos pelos municípios 

via IGD, mas o objetivo fundamental do índice – auferir a qualidade da gestão descentralizada 

do Bolsa Família – segue estruturado nas quatro taxas relativas ao cadastramento das famílias 

elegíveis e ao acompanhamento das condicionalidades de educação e saúde por parte dos 

governos locais. O Quadro 5 sintetiza o cálculo básico do IGD-M e a composição de cada 

fator20. 

A despeito de algumas falhas e possibilidades de melhorias apontadas pela literatura 

(ESTRELLA; RIBEIRO, 2008; MONTEIRO; FERREIRA; TEIXEIRA, 2009; ARAÚJO et al., 

2015), o IGD tem conseguido cumprir o papel de indutor de comportamento no nível micro da 

gestão local e de redutor de custos de transação das relações intergovernamentais relacionadas 

à implementação e execução do Bolsa Família (FERNANDES, 2016, p. 138). O autor chegou 

a tal conclusão após verificar que variáveis como capacidade de atendimento e formação dos 

profissionais das burocracias municipais têm efeito positivo sobre o índice, assim como a 

saliência dessa política pública no âmbito local. Em outras palavras, quanto mais bem 

capacitada é a burocracia envolvida na gestão do PBF e quanto mais o Programa for relevante 

como fonte de renda da população local e como fonte de transferências do governo federal para 

o município, maior tende a ser o IGD dessa localidade. Pode-se afirmar, portanto, que o índice 

é um bom parâmetro de qualidade da gestão no nível local. 

                                                 
19 A adoção da nomenclatura IGD-M surgiu em 2008, quando foi criado um índice para os estados 

chamado IGD-E, de modo a diferenciar os dois entes federados. A exemplo do índice municipal, o IGD-E também 

tem como objetivo vincular os repasses do governo federal aos estados conforme o desempenho da gestão 

subnacional do Bolsa Família. 
20 Até a publicação da Portaria GM/MDS n.º 81, de 25 de agosto de 2015, eram usados quatro indicadores 

para o cálculo do IGD. A partir dessa norma, um deles foi extinto – a TCQC – e a fórmula de cálculo foi refeita, 

para equilibrar a qualificação do cadastramento, medida pela TAC, e do acompanhamento das condicionalidades 

(TAFE e TAAS). Como a pesquisa analisa o período até 2012, mantivemos a descrição dos quatro subindicadores. 
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Fator Composição Descrição Valor 
Cálculo 

do fator 

Condição 

para o 

repasse 

Cálculo 

do  

IGD-M 

Fator I 

Taxa de Cobertura 

Qualificada de 

Cadastros (TCQC) 

Divisão do número de cadastros 

válidos de famílias com perfil 

Cadastro Único, no município, 

pela quantidade de famílias 

estimadas como público-alvo 

do Cadastro Único no 

município 

0 a 1 

Média 

aritmética 

das 

quatro 

taxas 

Todas as 

taxas têm 

de ser 

iguais ou 

superiores 

a 0,20 e o 

Fator I 

deve ser 

igual ou 

superior a 

0,55 
Fator I x 

Fator II 

x Fator 

III x 

Fator IV 

Taxa de Atualização 

Cadastral (TAC) 

Divisão do número de cadastros 

válidos de famílias com perfil 

Cadastro Único, no município, 

atualizados nos últimos dois 

anos, pelo número de cadastros 

válidos com perfil Cadastro 

Único no município 

0 a 1 

Taxa de 

Acompanhamento de 

Frequência Escolar 

(Tafe) 

Divisão do número de crianças 

e adolescentes pertencentes às 

famílias beneficiárias do PBF 

no município, com informações 

de frequência escolar, pelo total 

de crianças e adolescentes de 

famílias beneficiárias do PBF 

no município 

0 a 1 

Taxa de 

Acompanhamento de 

Agenda de Saúde 

(Taas) 

Divisão do número de famílias 

beneficiárias com perfil saúde 

no município com informações 

de acompanhamento de 

condicionalidades de saúde, 

pelo número total de famílias 

com perfil saúde no município 

0 a 1 

Fator II Adesão ao SUAS 

Índice binário que informa se o 

município aderiu ao SUAS 

(valor 1) ou não (valor 0) 

0 ou 1 Igual a 1 

Fator III 
Informações de 

gastos 

Índice binário que informa se o 

município apresentou 

comprovantes de gastos dos 

recursos do IGD-M (valor 1) ou 

não (valor 0) 

0 ou 1 Igual a 1 

Fator IV Aprovação de gastos 

Índice binário que informa se o 

município teve aprovada a 

comprovação de gastos dos 

recursos do IGD-M (valor 1) ou 

não (valor 0) 

0 ou 1 Igual a 1 

Quadro 5 – Composição e descrição dos fatores do IGD-M 

Fonte: MDS 

 

O índice criado para o Bolsa Família foi mimetizado para o próprio setor da 

Assistência Social, com a criação do IGD-SUAS. Cogitou-se um modelo similar para avaliar a 

gestão municipal integralmente, mas a ideia foi descartada, por envolver uma mensuração por 

demais complexa e porque instrumentos de aferição de desempenho por política pública eram 

mais adequados (ABRUCIO; GRIN, 2018, p. 9). Os autores observam que na experiência 

federativa brasileira se sobrepõe a força das policies (políticas públicas) em relação ao poder 
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das polities (normas e instituições) subnacionais e que, por isso, “propor uma institucionalidade 

de cooperação territorial, no caso brasileiro, não reuniu recursos de poder para modificar essa 

dinâmica histórica que consolidou arenas setoriais de políticas públicas” (ABRUCIO; GRIN, 

2018, p. 18). Embora não citem diretamente o caso do Bolsa Família, essa política pública é 

exemplo disso, ao criar sua própria dinâmica de relações intergovernamentais e de incentivo às 

capacidades municipais para a gestão do Programa, principalmente por meio do IGD.  

As críticas e falhas apontadas no IGD pela literatura, como bem observou 

Fernandes (op. cit., 2016, p. 137), costumam ser análises empíricas pontuais, datadas ou com 

base em poucos dados de apoio. Ainda assim, é pertinente registrar algumas das questões 

apontadas pelos autores, como a sugestão de que os gestores locais precisam encontrar um 

equilíbrio entre o maior atendimento possível da população elegível ao benefício e as 

capacidades estatais existentes, já que costuma haver uma correlação negativa entre o tamanho 

da população local e o valor do índice, motivada “talvez pelas dificuldades na focalização da 

política pública e pelo acompanhamento das famílias” (MONTEIRO; FERREIRA; TEIXEIRA, 

2009, p. 224).  

Esse argumento, elaborado pelos autores com base em dados de municípios de 

Minas Gerais, vai ao encontro da investigação feita por Bichir (2011), que identificou 

dificuldades para a implementação do PBF mesmo em duas grandes capitais – Salvador, na 

Bahia, e São Paulo, no estado homônimo, a despeito das significativas capacidades estatais das 

prefeituras dessas duas localidades, e dos testes feitos por Araújo et al. (2015) com base em 

dados de 1.705 municípios da região Nordeste, em que também se verificou queda no IGD 

conforme aumentava o número absoluto de famílias beneficiadas. 

Estrella e Ribeiro (2008, p. 637) detectaram ainda, ao criticar o IGD por falhas no 

acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação, que o índice tem correlação 

negativa com o IDH-M, isto é, municípios com piores indicadores sociais de desenvolvimento 

humano apresentaram valores mais altos na qualificação da gestão do PBF, fenômeno que teria 

como explicações a maior relevância dos repasses para municípios menores e uma menor 

dificuldade de localização das famílias elegíveis em comparação com grandes centros urbanos. 

A localização regional, com destaque para a região Nordeste, também foi apontada como um 

fator de impacto positivo no IGD por Coêlho e Fernandes (2017), ao verificarem que o 

arcabouço de regras instituídas para o funcionamento do Programa tiveram êxito no objetivo 

de garantir sua implementação e execução, a despeito das heterogeneidades que marcam as 

capacidades estatais dos municípios brasileiros. 
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Paralelamente, como apontam esses autores, o IGD desempenhou um papel de 

“patrulhamento de polícia” ao monitorar o desempenho dos governos locais na gestão do Bolsa 

Família e, com isso, gerar uma “espécie de efeito de transbordamento (spillover effect), no qual 

o comportamento cooperativo e fiscalizatório dos atores se disseminou, resultando no ajuste e 

controle da política” (COÊLHO; FERNANDES, 2017, p. 697). Corrobora esse argumento o 

fato de que o PBF tem sido considerado não só uma das mais eficazes políticas públicas 

nacionais, em função do alto nível de focalização e baixo custo relativo em proporção do 

Produto Interno Bruto (PIB), como também um dos Programas que apresentam mais baixos 

índices de irregularidades ou desvio de recursos públicos. 

Em 2012, o relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) produzido a partir da 

fiscalização realizada entre 2007 e 2011, em 401 municípios selecionados por amostragem, 

detectou falhas na gestão local do PBF em itens como “efetividade das ações municipais 

complementares como porta de saída da situação de extrema pobreza/pobreza dos 

beneficiários” e “melhoria da atuação das Instâncias de Controle Social após a aplicação de 

recursos do IGD”, mas reconheceu que o Programa “tem alcançado os seus principais 

objetivos” de melhorar as condições socioeconômicas das famílias elegíveis por meio da 

transferência direta de renda (BRASIL, 2012, p. 47). Em nota complementar ao relatório, a 

CGU informou que os índices de irregularidades do PBF estavam em torno de 2,5%, 

considerado baixo, dado o volume de atendimento – quase 14 milhões de famílias – e a 

complexidade do programa. 

Em ações de fiscalização e controle externo mais recente, o Ministério Público 

Federal divulgou, em novembro de 2016, os resultados de uma série de investigações relativas 

ao período de 2013 a maio de 2016, nos quais apontou que em apenas 30 dos atuais 5.570 

municípios brasileiros não haviam detectado nenhuma suspeita de irregularidade nos 

pagamentos feitos no período. É importante salientar, no entanto, que o porcentual de perfis de 

beneficiários considerados suspeitos21 pela ação da Procuradoria-Geral da República (PGR) no 

âmbito nacional foi de 4,07% – 874,1 mil em meio a 21,5 milhões de beneficiários analisados 

no período – e que os valores pagos a esses perfis representam 3,84% do total de recursos 

                                                 
21 Foram considerados suspeitos cinco tipos de perfis de beneficiários: falecidos (o que pode ser 

consequência de fraude ou de cadastro desatualizado); servidores públicos em famílias de até quatro pessoas (o 

que eliminaria uma hipotética situação de renda per capita inferior a um quarto de salário mínimo); servidores que 

tenham feito doação de campanha eleitoral; beneficiários ou parentes de beneficiários que tenham feito doação 

eleitoral superior ao pagamento recebido do PBF); e empresários, casos em que o beneficiário ou alguém da família 

tem um Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Número de Inscrição Social (NIS) vinculados a um Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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transferidos pelo Bolsa Família. Ou seja, mesmo em uma investigação mais completa que a 

verificação por amostragem feita pela CGU, os índices de irregularidades encontrados 

mantiveram-se em patamares considerados baixos. 

Ainda que seja esperado um interesse político de maior atendimento possível em 

programas redistributivos como o Bolsa Família – e a trajetória dos PTRCs no Brasil demonstra 

a importância que estes tiveram para os governos locais desde suas primeiras iniciativas de 

implementação –, as regras de funcionamento do PBF e do Cadastro Único parecem bem-

sucedidas tanto no objetivo prioritário de identificar as famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza quanto em seus mecanismos de controle e prevenção do clientelismo, 

entendido aqui no conceito definido por Carvalho (1997): “um tipo de relação entre atores 

políticos que envolve concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios 

fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto”. 

A preocupação com um eventual uso clientelista do PBF não é exclusividade desse 

programa. Estava presente já na criação do Comunidade Solidária (FRANZESE, 2010, p. 126), 

primeiro programa federal a adotar o uso de cadastro para uma melhor focalização e maior 

transparência das ações de assistência social (LAVINAS, 1998, p. 17), assim como na do Bolsa 

Escola (VALENTE, 2003, p. 167), ambos no governo FHC. Faz sentido, dado o histórico 

marcado pelo assistencialismo e uso político das iniciativas anteriores à Constituição de 1988. 

Mesmo dez anos após a instituição do Bolsa Família, novamente era salientada essa 

preocupação com o rechaço ao clientelismo no discurso da então presidente Dilma Rousseff, 

ao ressaltar que atribuía ao PBF uma mudança na “forma de fazer a política social” no Brasil: 

Para conseguirmos fazer transferência de renda direta, na veia, bem na veia dos mais 

pobres, nós, primeiro, unificamos todas as ações do Estado e varremos as políticas 

clientelistas centenárias no nosso país, centenárias. Quando nós criamos o Cadastro 

Único e colocamos todos os entes federados – a União, os estados e os municípios – 

trabalhando de forma integrada, e aqui eu devo reconhecer a presença fundamental 

dos municípios nesse processo, nós aderimos a uma prática republicana. Para ser mais 

clara, uma série de práticas republicanas, e colocamos o Estado ao lado do cidadão 

comum, a serviço do cidadão comum. Conseguimos colocar todo o aparato do Estado 

brasileiro envolvido no atendimento às famílias do Bolsa Família, sem que isso criasse 

relações de dominação do Estado sobre os cidadãos. (BRASIL, 2013) 

Muito da preocupação oficial em afastar eventuais vieses clientelísticos do Bolsa 

Família tem relação com a dinâmica político-eleitoral posterior à criação do programa, pois o 

PT saiu vitorioso em todas as disputas presidenciais subsequentes: em 2006, com a reeleição 

de Lula, e em 2010 e 2014, com a eleição e reeleição de Dilma Rousseff. Tal performance, 

porém, não se repetiu nas votações para a Câmara dos Deputados, na qual o partido perdeu 
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espaço em número de cadeiras obtidas; nem nas eleições locais, em que o crescimento do 

número de prefeituras conquistadas foi inferior à performance dos candidatos petistas à 

Presidência da República. Como analisaremos no próximo capítulo, a literatura aponta como 

um dos fatores para tal situação o papel do PBF como variável decisiva para a reeleição de Lula 

(HUNTER; POWER, 2007; NICOLAU; PEIXOTO, 2007; LICIO; RENNÓ; CASTRO, 2009; 

MARQUES et al., 2009) e para a eleição e reeleição de Dilma (ZUCCO, 2013, 2015). 

De maneira geral, consolidou-se a ideia de que, quanto maior o atendimento do 

Bolsa Família numa determinada localidade, maior a votação obtida pelos candidatos 

presidenciais do PT, sugerindo uma forte associação entre eles e o Programa que não se espraiou 

para o partido todo nem se reproduziu automaticamente para outros níveis de governo. No 

entanto, é preciso também prestar atenção ao aspecto da gestão do PBF, isto é, o papel 

desempenhado pelas administrações locais, que se mostrou fundamental para a disseminação 

dessa política e é resultado direto da própria trajetória dos programas de transferência de renda 

condicionada no Brasil. Apesar de ter sido um debate iniciado no âmbito nacional, foi no nível 

municipal que surgiram os primeiros PTRCs, em um processo de aprendizado do tipo bottom-

up, que culminou na atual configuração do Bolsa Família. 

Reforça-se, assim, a lacuna a ser preenchida na literatura no que se refere aos efeitos 

do PBF, não só do ponto de vista da cobertura do programa, mas principalmente da qualidade 

de sua gestão no nível local e eventuais consequências nas disputas eleitorais no nível 

municipal. Esse é o objetivo da presente pesquisa. Como argumentamos aqui, o Bolsa Família 

é resultado de uma trajetória de criação e implementação de PTRC no Brasil marcada por uma 

dinâmica de relações intergovernamentais em que as administrações locais exercem 

protagonismo significativo, com espaço para criar estratégias próprias para uma melhor 

execução do programa, nos moldes do que argumenta Agranoff (2001), segundo o qual o poder 

de implementação dos governos subnacionais no jogo federativo é determinante para lhes dar 

maior poder de barganha nas negociações com o governo federal. Dada a relevância que o PBF 

tem como política pública, tanto no nível nacional quanto no local, consideramos pertinente 

estender a investigação da influência eleitoral desse Programa além das disputas presidenciais, 

voltando a atenção para os pleitos municipais.
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CAPÍTULO 3 – O BOLSA FAMÍLIA E AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS: UM 
BALANÇO DA LITERATURA 

3.1. Neoinstitucionalismo e Bolsa Família: primeiros indícios dos efeitos 
eleitorais do Programa 

Ao longo de uma década e meia de existência, o Programa Bolsa Família 

tornou-se não só exemplo de política pública bem-sucedida em seu objetivo de combate 

à pobreza e atendimento às camadas mais vulneráveis da sociedade, mas também um dos 

principais objetos de estudo das ciências sociais. Entretanto, em geral, essa literatura se 

consolidou de forma estanque. Por um lado, o campo da administração pública dedicou 

especial atenção às ferramentas de gestão do Bolsa Família, como o Índice de Gestão 

Descentralizada (IGD) ou as relações intergovernamentais e intersetoriais envolvidas 

nessa política pública. Por outro, a ciência política procurou analisar a disseminação da 

cobertura do PBF e sua capacidade de atendimento da população como variável 

correlacionada aos resultados das eleições presidenciais. Como argumentaremos no 

balanço da literatura presente neste capítulo, há uma lacuna que o presente estudo 

pretende preencher a partir de um diálogo entre esses dois campos, recorrendo para tanto 

ao neoinstitucionalismo como lente teórica. 

A criação e implementação dos programas de transferência de renda 

condicionada no Brasil, tanto as iniciativas pioneiras de governos locais quanto as 

nacionais, apresentou uma trajetória que, analisada sob a perspectiva do 

neoinstitucionalismo, reflete sobremaneira a premissa teórica dessa escola de 

pensamento, cujo objetivo é “elucidar o papel desempenhado pelas instituições na 

determinação de resultados sociais e políticos” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 194). Desde 

as primeiras experiências de Campinas e Brasília à entrada do governo federal nessas 

políticas – primeiro como suporte financeiro para as prefeituras com menos capacidades 

estatais e orçamentárias, depois como gestor e articulador de programas nacionais, de 

acesso universal e público-alvo focalizado –, a instituição de critérios para elegibilidade 

das famílias beneficiadas, bem como a exigência de condicionalidades para recebimento 

do dinheiro e a designação de tarefas e atribuições entre os diferentes níveis de governo, 

com ferramentas de mensuração da qualidade da gestão, foram determinantes para que 

esse tipo de programa se tornasse o carro-chefe do combate à pobreza no período pós-

Constituição Federal. Com isso, consolidou-se uma nova forma de se desenhar e executar 
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políticas desse tipo, de modo a se afastar dos antigos modelos de viés assistencialista ou 

clientelista. 

Como descrevemos no capítulo anterior, o governo federal obteve sucesso na 

meta de atender 11 milhões de famílias, em situação de pobreza ou extrema pobreza, 

desde a criação do Bolsa Família, em outubro de 2003, até o final de 2006, ano em que o 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva concorreu à reeleição e saiu vitorioso do pleito, 

apesar do prognóstico de que seria derrotado pelos candidatos de oposição, em 

consequência do escândalo de corrupção que ficou conhecido como mensalão (HUNTER; 

POWER, 2007, p. 1–2). Esses autores foram os primeiros na literatura a apontar o papel 

do PBF como fator fundamental para o sucesso eleitoral de Lula. 

Inicialmente, o grande interesse dos pesquisadores era entender por que o 

desgaste da imagem e popularidade do então presidente não comprometeu sua 

recondução ao cargo. Embora considerassem o resultado eleitoral uma recompensa pela 

elevação do poder de compra dos mais pobres, promovida pela política de valorização do 

salário mínimo e pela criação do PBF, cujos recursos cresceram 13 vezes nos primeiros 

três anos de implementação, os autores foram pioneiros em afirmar que “a vitória de Lula 

em 2006 deve ser registrada na história por sua associação com o Bolsa Família”. Tal 

afirmação foi feita de forma comparativa à eleição de Fernando Henrique Cardoso, em 

1994, e o sucesso obtido na época com o Plano Real ao debelar a hiperinflação, e à própria 

chegada do petista ao Palácio do Planalto, em 2002, ao simbolizar a mudança dos oito 

anos de governo PSDB-PFL para uma inédita vitória nacional do Partido dos 

Trabalhadores: 

If Cardoso won the 1994 election because of the Plano Real, and if Lula won 

in 2002 because he symbolized a change from eight years of government by 

the PSDB-PFL, Lula’s victory in 2006 may well go down in history for its 

association with the Bolsa Familia (HUNTER; POWER, 2007, p. 24). 

Esse argumento foi reforçado pelo fato de que, nas eleições de 2006, o trunfo 

de Lula foi maior do que o de seu partido, que viu diminuírem as cadeiras conquistadas 

na Câmara dos Deputados em comparação com quatro anos antes, sobretudo nas votações 

em localidades com IDH mais baixo, em que o candidato à reeleição teve desempenho 

ainda melhor que o da legenda (HUNTER; POWER, 2007, p. 6–11). Como observam os 

autores, foi a primeira eleição nacional até então, na qual o PT falhou em aumentar as 

vagas no Legislativo em comparação com o pleito do quadriênio anterior: a queda foi de 
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91 para 83 deputados (redução de 8,8%) e, no Senado, a bancada encolheu de 14 para 10 

integrantes – naquele ano, estava em disputa um terço das cadeiras da Casa, ou seja, 27 

dos 81 mandatos, um por unidade federativa. 

Além disso, o estudo pioneiro que aponta os benefícios eleitorais obtidos por 

Lula em virtude do Bolsa Família detectou que, embora no agregado nacional o petista 

tenha vencido os adversários do PSDB José Serra e Geraldo Alckmin, respectivamente 

em 2002 e em 2006, pelo mesmo porcentual de votos válidos – 61% e 39% –, houve uma 

significativa mudança geográfica na distribuição dessa votação. A vantagem do 

presidente reeleito em relação à oposição aumentou nos estados de menor 

desenvolvimento humano, principalmente nas regiões Nordeste e Norte do país, onde 

também se concentram as maiores taxas de cobertura do PBF. O mesmo ocorreu ao se 

comparar o desempenho de Lula e a do PT na eleição para deputados federais: a vantagem 

do desempenho do incumbente presidencial em relação aos candidatos legislativos foi 

maior nos estados de menor IDH. 

Outra observação importante feita por Hunter e Power refere-se ao sistema de 

recebimento do dinheiro do PBF – saque por meio de cartão magnético, emitido pela 

Caixa Econômica Federal geralmente em nome da mãe da família – e aos meios de 

informação oferecidos aos beneficiários – publicações em linguagem simples e acessível 

e um telefone gratuito para atendimento de dúvidas. Para os autores, são aspectos 

fundamentais que tornam o Bolsa Família “diferente do clientelismo tradicional”, ao não 

exigir intermediários políticos nem demonstração de lealdade política dos clientes, já que 

não há punição para quem votar contra o governo (HUNTER; POWER, 2007, p. 18). 

Entretanto, eles registram a crítica de viés assistencialista atribuída ao Programa por causa 

da rápida expansão da cobertura, sem garantias de que seriam adotadas outras políticas 

públicas capazes de, no longo prazo, romper o ciclo de pobreza e construir capital 

humano, termo que já havia sido usado por Camargo (CAMARGO, 1993) ao propor 

mudanças no projeto de renda mínima apresentado na época pelo então senador Eduardo 

Suplicy (PT-SP). 

Para Singer (2009, p. 93), o Bolsa Família foi um dos elementos de um tripé, 

ao lado do aumento real do valor do salário mínimo e da expansão do crédito ao 

consumidor, responsável pela promoção do “combate à desigualdade dentro da ordem” 

que propiciou a emergência de uma nova força, chamada pelo autor de lulismo, e o 

realinhamento do eleitorado nacional. A hipótese é a de que Lula encontrou uma “outra 
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via de acesso ao subproletariado, amoldando-se a ele, mais do que o modelando, porém, 

ao mesmo tempo, constituindo-o como ator político” (op. cit., 2009, p. 99), e com isso 

teria conquistado apoio político em meio ao que o cientista político chama de 

“conservadorismo popular”, que havia negado votos ao candidato petista nas três vezes 

em que havia sido derrotado nas disputas presidenciais (1989, 1994 e 1998) e que se 

concentra nas cidades menores, principalmente das regiões Norte e Nordeste, de mais 

baixo desenvolvimento humano, renda per capita e escolaridade, e onde os PTRCs 

ganham maior relevância na economia local. 

Essa hipótese usa como um de seus fundamentos o estudo das bases 

municipais da votação de Lula em 2006, no qual Nicolau e Peixoto (2007), ao tratarem o 

território como unidade de análise, verificaram uma melhora na performance eleitoral do 

presidente incumbente conforme diminuía o nível de renda per capita do município, 

medido pelo IDH-Renda22, e crescia o valor per capita repassado pelo Bolsa Família à 

população local. Os autores também observaram correlação positiva quando se tratava de 

uma localidade do Nordeste, região mais contemplada pelo PTRC. 

Ao mesmo tempo, Nicolau e Peixoto detectaram, com dados estatísticos, o 

realinhamento eleitoral posteriormente apontado por Singer (2009) como efeito do 

lulismo: se, em 2002, Lula teve votação mais bem distribuída pelo país, mas 

proporcionalmente melhor nas áreas mais desenvolvidas, quatro anos depois as áreas mais 

beneficiadas por políticas redistributivas, em especial o PBF, ampliaram sua votação no 

presidente candidato à reeleição. Daí a afirmação dos autores, com base em números 

“contundentes” e em um modelo de regressão que explica 63% da variação de voto, de 

que “Lula obteve percentualmente mais votos nos municípios que receberam mais 

recursos per capita do Bolsa Família” (NICOLAU; PEIXOTO, 2007, p. 21).  

Tais dados embasam a hipótese de que a perda de votos na classe média 

moradora de cidades grandes e médias foi compensada por Lula com o ganho de apoio 

político entre o subproletariado residente nos municípios menores das áreas mais carentes 

do país. Paralelamente, os autores apresentam um primeiro indicativo de que os efeitos 

socioeconômicos do PBF têm conexão com aspectos territoriais e características locais, 

como porte do município, nível de desenvolvimento humano e região geográfica. 

                                                 
22 Esse é um dos três indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

relativo à renda per capita da população da localidade. Os outros dois são Educação, que envolve o nível 

de escolaridade, e Longevidade, referente à expectativa de vida e mortalidade. 
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3.2. A consolidação do Bolsa Família como fator de explicação para a 
reeleição de Lula e a eleição de Dilma 

Uma série de estudos posteriores aos trabalhos de Hunter e Power e de 

Nicolau e Peixoto ofereceram novas abordagens à dinâmica político-eleitoral relacionada 

ao Bolsa Família, sempre pela perspectiva da disputa presidencial. Entre os que se 

debruçaram sobre a reeleição de Lula em 2006, Soares e Terron (2008) adotaram 

conceitos, métodos e técnicas de análise geoespacial, e trouxeram ao debate novos 

elementos para se conceituar um novo padrão na distribuição espacial dos votos do 

presidente reeleito, em comparação com a vitória de quatro anos antes.  

Segundo esses autores, o candidato petista manteve o apoio de bases 

anteriores, mas com menor coesão do que em 2002, o que as tornou mais vulneráveis, 

desfazendo a hegemonia apresentada antes em territórios como regiões metropolitanas 

mais populosas do Sul e do Sudeste, municípios do sudoeste do Paraná e do oeste de 

Santa Catarina23, ao mesmo tempo que se beneficiou da formação de “uma nova e extensa 

coesão regional ao redor de municípios menos populosos e mais pobres, cujas dimensões 

territoriais ultrapassam as fronteiras estaduais e regionais” (SOARES; TERRON, 2008, 

p. 298). Dessa forma, puderam afirmar que “a participação do Bolsa Família sobre a renda 

local foi um determinante deste novo contorno das bases geoeleitorais e o fator com maior 

peso na explicação da votação municipal”. 

Na mesma linha argumentativa, Marques et al. (2009) atribuíram ao PBF a 

capacidade de explicar pelo menos 45% dos votos obtidos por Lula no segundo turno das 

eleições de 2006, a partir dos resultados de regressões simples e múltiplas. Esses autores 

atribuem o sucesso eleitoral do incumbente ao fato de que, “mais do que uma percepção 

de uma política governamental, as famílias beneficiárias e seu entorno veem o PBF como 

algo concreto, que alterou sua condição de vida” e, corroborando a afirmação de Hunter 

e Power (2007), recompensaram Lula com um novo mandato. 

Por sua vez, Licio, Rennó e Castro (2009) contribuíram com a literatura ao 

apresentar uma nova metodologia para o estudo dessa relação entre o PBF e o resultado 

                                                 
23 Como anotam esses autores, pela primeira vez um presidente eleito foi derrotado pelo adversário 

em todos os estados de uma região; no caso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul deram mais votos 

a Geraldo Alckmin, do PSDB, do que a Lula, do PT, tanto no primeiro quanto no segundo turno – na rodada 

inicial do pleito, o petista também foi derrotado no Centro-Oeste, mas reverteu o placar no Distrito Federal 

e em Goiás na votação final. Esse padrão viria a se repetir nas eleições presidenciais subsequentes e se 

espraiar além da região Sul. 
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eleitoral de 2006. A partir de dados do Barômetro das Américas de 2008, pesquisa 

coordenada pelo Latin American Public Opinion Project (LAPOP), em que foram 

entrevistados 1.497 cidadãos brasileiros de 18 anos ou mais residentes no país, puderam 

investigar o impacto de ser beneficiário do Bolsa Família na decisão de voto e na 

avaliação do governo Lula. Os respondentes que disseram “Sim” à pergunta sobre ser 

beneficiário de algum programa de transferência de renda do governo federal receberam 

o valor 1 em uma variável dicotômica, na qual os não beneficiários foram identificados 

com o valor 024. As variáveis dependentes do modelo ajustado pelos autores foram tanto 

a declaração de ter votado em Lula em 2006 quanto a avaliação do governo.  

Dessa forma, o estudo pôde identificar uma “nítida diferença de opiniões e 

atitudes em relação ao Presidente da República e ao governo federal em ambos os grupos 

analisados” (op. cit., 2009, p. 48), de modo a fortalecer a hipótese de que eleitores de 

famílias que receberam dinheiro do Bolsa Família tenderam a votar no presidente 

incumbente em 2006 mais do que os não beneficiários do programa. Os autores 

ressalvam, porém, que: 

Apurar em que medida o Programa Bolsa Família contribuiu para a 

manutenção do Presidente Lula no poder não é apenas uma questão de 

identificar dividendos eleitorais de um programa federal. Passa pela análise da 

cultura política de uma nação tradicionalmente desigual que há muito tempo 

vinha oferecendo poucas possibilidades de mobilidade social. O Programa 

Bolsa Família representou uma nítida inflexão nesta tendência e, em que pese 

o fato de que ele só foi possível por conta da estabilidade econômica, de 

reformas estruturais anteriores e da conjuntura internacional favorável, tudo 

indica que os beneficiários do Programa Bolsa Família o vinculam diretamente 

à figura do Presidente Lula (LICIO; RENNÓ; CASTRO, 2009, p. 48). 

De fato, a hipótese de efeito positivo do PBF sobre a votação de Lula e de 

vinculação direta do Programa à figura pessoal do presidente tornou-se predominante na 

literatura, embora não fosse unânime. Shikida et al. (2009) contestaram a versão de que 

o Bolsa Família per se seria suficiente para explicar as mudanças ocorridas nos resultados 

eleitorais de 2002 e 200625. Entre as três hipóteses levantadas por Hunter e Power (2007) 

para explicar a reeleição do então presidente – a) os mais pobres e menos escolarizados 

tiveram menos acesso às informações sobre o escândalo conhecido como mensalão ou 

                                                 
24 O questionário do Barômetro das Américas incluía como opções de resposta, além do Bolsa 

Família, outros três programas prévios de transferência de renda do governo federal: Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação e Vale Gás. 
25 Os autores apresentaram uma versão preliminar do estudo ainda em 2007, citada em artigos 

publicados no ano subsequente, como Soares e Terron (2008). Aqui, optamos pela versão definitiva da 

pesquisa, divulgada em 2009. 
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deram menor importância a ele; b) os eleitores de menor renda foram beneficiados pela 

economia aquecida e retribuíram a melhora de seus rendimentos; e c) as políticas sociais, 

em especial o Bolsa Família, foram bem focalizadas e decisivas no resultado eleitoral –, 

os dados levantados por Shikida et al. deram maior respaldo ao segundo argumento.  

Para esses autores, mais importante do que o PTRC foram a política 

monetária austera e uma maior integração com o comércio internacional – bandeiras 

historicamente rejeitadas pelo PT, enfatizam eles – que levaram a um melhor desempenho 

da economia nacional, com inflação controlada e aumento do salário real dos 

trabalhadores, e, consequentemente, a uma avaliação suficientemente positiva por parte 

do eleitorado para reconduzir Lula ao segundo mandato (op. cit., 2009, p. 7–8). 

Tal argumento pressupõe uma percepção razoavelmente homogênea por parte 

da população em relação aos ganhos macroeconômicos, o que parece improvável em um 

país de realidades tão heterogêneas como o Brasil. Nesse sentido, Zucco (2008) apresenta 

outra hipótese para a mudança no eleitorado de Lula observada em 2006. Para esse autor, 

há uma tendência nas regiões mais pobres do país de se votar a favor do governo, 

independentemente de questões ideológicas ou conjunturais, por serem localidades em 

que há maior dependência de recursos do poder público, seja por meio de salários do 

funcionalismo ou pagamentos de aposentadorias e pensões, seja por meio de programas 

de transferência de renda como o Bolsa Família. Por isso: 

Os resultados de 2006 não significam que, de repente, os grotões deram uma 

guinada à esquerda, mas sim que os eleitores desses locais reconheceram o 

incremento de renda que tiveram com o Bolsa Família e continuaram a votar a 

favor do candidato do governo, como sempre fizeram no passado (ZUCCO, 

2008, p. 44, tradução nossa). 

Em outros dois artigos posteriores, Zucco (2013, 2015) reforçou o argumento 

de que os PTRCs estão associados a uma melhor performance do incumbente que disputa 

a reeleição ou do candidato apoiado pelo governo federal, seja qual for o partido detentor 

do poder na eleição presidencial. Isso explicaria por que o concorrente do PSDB em 2002, 

José Serra, apoiado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, obteve melhor 

desempenho em localidades mais dependentes dos programas de transferência de renda 

da época – Bolsa Escola, Auxílio Gás e Bolsa Alimentação, este último implementado 

quando Serra era ministro da Saúde – do que nos municípios de maior desenvolvimento 

humano e renda per capita. Da mesma forma, estaria aí uma explicação para, em 2006, 

os eleitores dos chamados grotões, agora atendidos por outro PRTC, o Bolsa Família, não 
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se terem mantido fiéis no apoio a um candidato tucano, mas sim ao então incumbente 

Lula, do PT.  

O mesmo fenômeno de adesão ao concorrente apoiado pelo governo se 

repetiu em 2010, com a então neófita Dilma Rousseff. O autor observa, com razão, que o 

fato de programas de transferência de renda condicionada fortalecerem a vantagem dos 

candidatos incumbentes não é uma garantia de vitória na eleição em disputa – vide o 

exemplo do que ocorreu em 2002 com Serra –  e que há evidências para se acreditar que 

os PRTCs não criam “clientelas partidárias”, já que não há como controlar a fidelidade 

política dos beneficiários  (ZUCCO, 2013, p. 11). 

Corrêa (2016) foi além e afirmou, ao analisar diversos PTRCs na América 

Latina, haver um padrão de comportamento nesses países marcados por forte 

desigualdade socioeconômica e regimes democráticos recentes. Para esse autor, tais 

programas têm alta visibilidade tanto nas classes sociais atendidas por eles quanto nas 

não beneficiadas, portanto “virtualmente todos eles conhecem o programa de TRC do seu 

país e têm alguma opinião a respeito” (CORRÊA, 2016, p. 111). Por isso, teriam 

capacidade de gerar significativas mudanças no perfil do eleitorado entre duas votações 

distintas, de modo a apresentar tendência de crescimento do apoio ao governo entre os 

pobres, mas também migração das classes mais altas para a oposição.  

Do ponto de vista empírico, a conclusão de Corrêa tem fundamento enquanto 

conceituação de que os PTRCs, per se, não são suficientes para garantir a recondução de 

um incumbente nacional, mas tampouco explica por que, no caso brasileiro, os candidatos 

do PT foram bem-sucedidos nas disputas presidenciais e por que o partido não conseguiu 

ter o mesmo tipo de desempenho nas demais votações. 

Ao investigar as bases do lulismo, Rennó e Cabello (2010) apresentam uma 

explicação alternativa – com a qual concordamos – para o não alinhamento do eleitor que 

reelegeu Lula em 2006 e que viria a eleger Dilma, na linha do que Zucco tem afirmado 

em sua série de estudos relacionados ao PBF e as eleições presidenciais, mas não 

franqueou o mesmo nível de apoio ao PT. Mais do que um realinhamento ideológico, 

como sustentado por Singer (2009), ou a volta do personalismo em torno da figura do 

petista (SAMUELS, 2004), eles identificam um eleitorado independente, não alinhado a 

posições ideológicas, partidárias ou lideranças políticas, e que tendem a basear seu voto, 

em parte, no desempenho do governo (RENNÓ; CABELLO, 2010, p. 53).  
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Esse não alinhamento ideológico ou partidário explicaria, por exemplo, a 

performance eleitoral do PT inferior à do próprio Lula na disputa de 2006, observada por 

Hunter e Power (2007). Independentemente de ter sido o PBF por si só uma vitrine capaz 

de mostrar as qualidades de gestão do governo petista da época, o fato é que o eleitorado 

reconheceu algum tipo de melhora em seu nível de vida e na gestão do país e recompensou 

o governante com um novo mandato presidencial. 

3.3. Decisão de voto e escolha racional: os interesses dos eleitos e dos 
eleitores 

Ao colocar a questão do desempenho do governo como determinante para 

pelo menos parte da decisão de voto do eleitorado, esse argumento encontra amparo 

teórico na “escolha racional”, segundo o qual tanto eleitores quanto governos tomam 

decisões com vistas à maximização da eficiência, isto é, fazem suas escolhas de acordo 

com o que acreditam que lhes trará mais benefícios para si mesmos, a partir de ações 

racionais dentro da arena política, e de modo a evitar o risco de algum retrocesso ou 

prejuízo. Assim, “cada cidadão vota no partido que ele acredita que lhe proporcionará 

mais benefícios do que qualquer outro” (DOWNS, 2013, p. 57).  

Do ponto de vista dos eleitores, o cientista político Anthony Downs, pioneiro 

dessa linha teórica, considera ser possível falar de uma “renda de utilidade” proveniente 

da atividade governamental, seja ela sabida por parte do indivíduo beneficiário, ou não. 

Ao comparar o fluxo dessa renda e o que imagina que teria recebido se fosse outro o 

partido no governo, o eleitor faz suas escolhas de preferência política entre os 

concorrentes, independentemente de ser um sistema bipartidário ou multipartidário. Por 

sua vez, do ponto de vista do governo, há o interesse em dar visibilidade às suas ações, 

para que o eleitor saiba o que ele está fazendo, pois seu interesse é buscar a maximização 

de votos e vencer a disputa pelo controle do aparato de governo contra outros partidos 

igualmente interessados nesse controle (DOWNS, 2013, p. 71). 

Tal lente teórica parece-nos a mais adequada para uma tentativa de se analisar 

a relação entre as decisões de governo envolvidas no Bolsa Família, Programa cujas ações 

não se restringem ao governo federal e envolvem também as administrações locais, e as 

decisões dos eleitores beneficiados ou não pelo PTRC. É esperado que os governos 

municipais, diretamente envolvidos no dia a dia do PBF, tanto na localização e 
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cadastramento das famílias elegíveis quanto na verificação do cumprimento das 

condicionalidades relacionadas aos setores de educação e saúde, procurem dar 

visibilidade às suas ações, uma vez que o Programa se consolidou como a principal 

política de assistência social do Brasil e, ao que tudo indica, conseguiu criar uma nova 

dinâmica de políticas públicas de combate à pobreza, superando o clientelismo e 

assistencialismo previamente associados a essa área e estabelecendo critérios de 

elegibilidade e regras de execução e gestão, de modo a tornar o acesso universal e 

focalizado nos que mais dele necessitam.  

Sugiyama e Hunter (2013) apresentaram um bom indicativo nesse sentido em 

estudo de caso, no qual mostram que, mesmo em localidades em que são recorrentes os 

casos de oferta de dinheiro, bens materiais, empregos públicos ou outras benesses em 

troca de voto, na linha do conceito clássico de clientelismo, o Bolsa Família acabou 

insulado e imune a práticas desse tipo, muito em função do desenho institucional desse 

Programa. 

A questão que surge é se e como os políticos poderiam buscar uma 

maximização de votos no nível local a partir de um programa que, no âmbito nacional, se 

mostrou capaz de render dividendos político-eleitorais? Pela literatura existente, a taxa 

de cobertura do PBF apresenta-se como o meio mais eficiente para a maximização de 

votos do ponto de vista do governo federal: quanto maior a porcentagem de habitantes de 

um município que são beneficiados pelo programa, maior tende a ser a votação do 

incumbente presidencial. Mas, e nas disputas políticas locais, esse efeito se repete? Ou 

tão ou mais importante do que a quantidade de atendimentos é a qualidade da gestão que 

pode fazer diferença?  

Tanto numa quanto na outra hipótese, a questão da visibilidade das ações do 

governo torna-se crucial para a investigação pretendida. Mani e Mukand (2007) 

mostraram que, nas democracias, há incentivos para os governos alocarem mais recursos 

em políticas de resultados mais visíveis, o que explicaria por que ações consideradas 

essenciais são deixadas de lado ou colocadas em segundo plano, e por que os próprios 

eleitores são indiferentes a essas decisões. Há ações estatais mais difíceis de serem 

observadas e percebidas pelos cidadãos do que outras, assim como, geralmente, é mais 

fácil fazer avaliações quantitativas de uma política pública do que qualitativas, ou 

identificar resultados de curto prazo em comparação com os de médio ou longo prazo.  
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Fosse o Bolsa Família uma política pública estritamente sob responsabilidade 

do governo federal e visto pela população como ação exclusiva do presidente da 

República, seria de esperar que os governos locais tivessem pouco incentivo para dedicar 

maiores esforços na gestão desse programa. Entretanto, visto que o PBF parece ter sido 

bem-sucedido em criar regramentos e critérios institucionalizados de gestão e 

funcionamento do programa, com tarefas claras para os diferentes níveis de entes 

federativos e uma multiplicidade de relações intergovernamentais ao longo de sua 

trajetória que vão além da dicotomia centralização-descentralização e mais se 

assemelham a um movimento caleidoscópico, estariam presentes os incentivos para os 

governos locais darem maior visibilidade às ações relacionadas a essa política pública e 

alocarem recursos para a melhor execução possível do programa, tanto em termos 

quantitativos (número de beneficiários) quanto qualitativos (avaliação positiva da gestão).  

Como argumentamos nos capítulos anteriores, a trajetória dos programas de 

transferência de renda condicionada no Brasil indica uma disposição real e concreta no 

nível local de não só aderir, mas atuar em favor da melhor qualidade de gestão desse tipo 

de política pública. Ainda que sejam bastante heterogêneas as capacidades estatais de 

cada município, as regras e mecanismos de funcionamento do PBF parecem dar conta 

dessa diversidade e, principalmente a partir da adoção do IGD, ter sido bem-sucedidos 

em instituir incentivos em favor da qualidade da execução do Programa no nível 

municipal. Somam-se a esses incentivos à boa gestão os efeitos socioeconômicos 

positivos atribuídos ao Bolsa Família, como fator de redução de desigualdade (SOARES; 

SÁTYRO, 2009), multiplicador do crescimento do Produto Interno Bruto nacional 

(NERI; VAZ; SOUZA, 2014) e estímulo ao comércio local com maior consumo em 

alimentação, educação e vestuário (SOARES et al., 2010). A análise dos efeitos políticos 

do PBF no nível local deve estar respaldada por uma metodologia que contemple aspectos 

intrínsecos à gestão do programa, como argumentaremos no capítulo subsequente.
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CAPÍTULO 4 – QUALIDADE OU QUANTIDADE: UMA NOVA FORMA DE 
ANALISAR A RELAÇÃO ENTRE O BOLSA FAMÍLIA E O PROCESSO 
ELEITORAL 

4.1. Metodologia, pergunta de pesquisa e base de dados 

Com a consolidação dos programas de transferência de renda condicionada como 

principal política de assistência social no Brasil pós-Constituição Federal de 1988, tornou-se 

uma tarefa relevante e bastante fértil para o campo da administração pública e para a ciência 

política compreender e investigar os efeitos desse tipo de ação do Estado como instrumento de 

combate à pobreza e tentativa de redução da desigualdade, seja no que diz respeito aos 

resultados socioeconômicos, seja em relação às consequências político-eleitorais, analisadas, 

principalmente, após a criação do Programa Bolsa Família em outubro de 2003. Para tanto, a 

escolha de uma metodologia adequada e a justificativa de eventuais adaptações desse modelo 

para validar e dar robustez às conclusões de um estudo fazem-se ainda mais pertinentes. Neste 

capítulo, argumentaremos a favor da escolha de uma metodologia de métodos mistos, também 

chamada de multimétodo, para o desenvolvimento da pesquisa, em consonância com as 

características e peculiaridades do PBF. 

Dadas as características do desenho institucional do Bolsa Família e a trajetória 

deste e dos programas antecessores, em que se destaca o papel desempenhado pelos governos 

municipais, tanto nas iniciativas pioneiras quanto na execução de políticas públicas nacionais e 

universalizadas, consideramos imprescindível lançar um olhar específico para a gestão local e 

as capacidades estatais dessas administrações, da mesma forma que se tornou predominante na 

literatura considerar como variáveis fundamentais a disseminação da cobertura do Programa e 

o volume de atendimento da população elegível a esse PTRC. É sob essa perspectiva teórica e 

metodológica que consideramos possível responder à seguinte pergunta de pesquisa: 

Qual é a influência do Programa Bolsa Família no resultado das eleições 

municipais: uma maior quantidade de famílias atendidas ou uma melhor gestão dessa 

política pública é mais decisiva para a performance eleitoral dos incumbentes? 

Para responder a essa pergunta, decidimos inicialmente concentrar a investigação 

nas eleições municipais de 2012, em vez de ampliar o estudo para todas as votações locais 

ocorridas a partir da criação do PBF em outubro de 2003. Em primeiro lugar, trata-se da disputa 
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imediatamente subsequente ao Censo Demográfico de 2010, o que fortalece a verossimilhança 

dos dados que pretendemos usar como variáveis de controle para a presente pesquisa. 

Além disso, embora o Índice de Gestão Descentralizada tenha sido criado em abril 

de 2006, só em outubro de 2009 tornaram-se obrigatórias as transferências do governo federal 

para os municípios, com base no cumprimento de mínimas condições de gestão do programa. 

Assim, as administrações municipais iniciadas em janeiro de 2009 e encerradas em dezembro 

de 2012 foram as primeiras a contar, em praticamente todo o período do mandato, com a 

garantia de recebimento dos recursos, caso atingissem os patamares mínimos exigidos pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social para a liberação dos repasses financeiros. 

Por fim, decidimos pela exclusão das eleições de 2016 por terem ocorrido menos 

de dois meses após o processo de impeachment de Dilma Rousseff, fator suficientemente forte 

para criar uma conjuntura política atípica e com significativa influência exógena sobre as 

disputas locais. Vale lembrar como argumento para justificar tal observação o fato de que o PT, 

partido que venceu todas as eleições presidenciais realizadas após a implementação do Bolsa 

Família e foi o alvo do impedimento e cassação presidencial, registrou a pior performance em 

eleições municipais em 20 anos, interrompendo uma trajetória de aumento no número de 

prefeituras registrada ao longo dos governos nacionais do partido. Mesmo em 2012, quando as 

votações para as prefeituras e vereanças ocorreram simultaneamente ao julgamento da Ação 

Penal 470 no Supremo Tribunal Federal, referente ao escândalo do mensalão, a agremiação 

política obteve desempenho melhor em comparação ao quadriênio anterior. 

4.2. União de forças: a adoção de métodos mistos 

Pela natureza da nossa pesquisa, que envolve uma amostra inicial de dados relativos 

a 5.568 municípios e 14.929 candidatos a prefeito em 2012, torna-se necessária a adoção de 

métodos quantitativos para a análise dessa amostra de N grande. No entanto, acreditamos ser 

igualmente importante o uso de técnicas metodológicas qualitativas, de modo a aprofundar a 

investigação e obter resultados mais robustos. Assim, optamos pela adoção de métodos mistos, 

estratégia que tem ganhado espaço no campo da ciência política contemporânea como 

superação da dicotomia métodos qualitativos versus métodos quantitativos (COLLIER; 

ELMAN, 2008; MAHONEY, 2010; WOLF, 2010; SEAWRIGHT, 2016). 

O conceito de métodos mistos ou multimétodo pode ser definido como uma 

estratégia de pesquisa que combina a coleta e análise de dados de duas ou mais escolas 
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metodológicas (SEAWRIGHT, 2016, p. 10). Collier e Elman (2008) colocam a perspectiva 

multimétodo como uma evolução das abordagens qualitativas de pesquisa, e argumentam que 

tanto é possível haver uma maior integração entre essas escolas quanto trajetórias paralelas e 

próprias de cada uma. Entretanto, apontam a relevância desse debate no sentido de ajudar os 

pesquisadores da ciência política a serem mais rigorosos e bem embasados do ponto de vista 

metodológico (op. cit., 2008, p. 791). 

Para ilustrar o incremento de estudos que adotaram a prática de combinar mais de 

uma escola metodológica, Seawright (2016) fez uma pesquisa no Google Scholar, ferramenta 

de buscas de publicações acadêmicas, com os termos “multimétodo”, “métodos mistos” e 

“regressão OLS”26 entre os anos de 2000 e 2012. O autor constatou que, em 2007, o total de 

referências às duas primeiras expressões superou as menções ao terceiro item, relacionado 

especificamente a estudos de métodos quantitativos, e assim prosseguiu pelos anos 

subsequentes. Ao mesmo tempo, em uma observação de caráter qualitativo, a publicação de 

livros dedicados ao tema e a criação de um jornal especializado, chamado The Journal of Mixed 

Methods Research, indicam um maior interesse dos pesquisadores pela combinação integrada 

de diferentes escolas metodológicas em seus trabalhos (SEAWRIGHT, 2016, p. 11–12). 

Um dos marcos na discussão da combinação de métodos, em especial no debate 

sobre a dicotomia entre a escola qualitativa e a quantitativa, foi a argumentação apresentada em 

Designing Social Inquirity (1994), livro de Gary King, Robert O. Koehane e Sydney Verba, 

cujas ideias passaram a ser conhecidas como KKV, em referência ao trio de autores da obra. 

Esse método preconiza a aplicação de regras e critérios de estudos quantitativos, em especial 

os extraídos dos modelos estatísticos de regressão, como forma de aprimoramento de pesquisas 

qualitativas, principalmente as baseadas em estudos de caso. Embora tivesse o mérito de 

procurar romper a dicotomia entre essas duas escolas e de propor a união dessas duas 

abordagens, o método KKV acabou criticado por supervalorizar o potencial das primeiras e 

subestimar as virtudes das últimas. 

Em resposta ao método KKV, Mahoney (2010, p. 139) aponta que, em nenhum 

momento, esses autores argumentam em favor do sentido alternativo, isto é, como os diferentes 

métodos de estudos qualitativos também poderiam aprimorar as abordagens quantitativas nas 

ciências sociais aplicadas. Para o autor em questão, a perspectiva multimétodo ou de métodos 

                                                 
26 OLS é a sigla em inglês para Ordinary Least Square, ou Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) em 

português. Trata-se de um método que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos de uma regressão, de modo a 

dar consistência ao modelo e derivar a inexistência de viés, consistência e outras importantes propriedades 

estatísticas (WOOLDRIDGE, 2016, p. 30). 
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mistos explora, de forma bastante clara, como diferentes ferramentas de pesquisa qualitativas e 

quantitativas podem ser usadas de modo a preservar suas respectivas forças, ao mesmo tempo 

que possam superar suas limitações. Assim, para a construção de uma teoria ou constatação 

empírica de um fenômeno social, tanto se pode partir de uma regressão estatística com uma 

amostra de N grande para uma etapa seguinte de investigação com uma amostra menor quanto 

fazer o caminho inverso, ou seja, elaborar uma argumentação a partir de estudos de casos, 

posteriormente corroborada por uma análise com uma amostra maior. Esta, a nosso ver, é a 

principal vantagem desse tipo de estratégia de pesquisa. 

Assim, nossa escolha por uma abordagem de métodos mistos é motivada, 

principalmente, pela natureza pragmática das suposições relativas ao conhecimento que se 

pretende aprender com a investigação, assim como pelo uso de procedimentos sequenciais para 

o desenvolvimento do trabalho (CRESWELL, 2007). Como explica esse autor, a estratégia 

explanatória sequencial é a mais direta das seis técnicas de métodos mistos, na qual se tende a 

dar prioridade aos dados quantitativos e integração de técnicas durante a fase de interpretação 

do estudo, de modo que se usem os resultados qualitativos para auxiliar na explicação e 

interpretação do fenômeno analisado (op. cit., 2007, p. 217). 

Seguindo esta perspectiva metodológica, adotaremos como estratégia de pesquisa 

uma adaptação do método de nested analysis (LIEBERMAN, 2005), que pode ser traduzido 

como “análise aninhada” ou “análise agregada” e não deve ser confundido com a estratégia 

aninhada concomitante (nested designs), como bem observa Wolf (2010). Para este autor, é 

recomendável a adoção de estratégias tailor-made no uso de métodos mistos, desde que 

suficientemente bem justificada e ajustada a sinergia entre os métodos quantitativos e 

qualitativos, de modo a extrair as melhores potencialidades de cada técnica (op. cit., 2010, p. 

160). 

O modelo de nested analysis estruturado e conceituado por Lieberman consiste em 

iniciar a pesquisa a partir de modelagens estatísticas com base em grandes amostras de dados, 

seguida por uma análise de casos específicos, que permita confirmar os resultados iniciais ou 

identificar um novo caminho para a conclusão do estudo de uma forma sinergética, e não apenas 

cumulativa. Segue-se aqui a argumentação de Mahoney (2010) em favor de uma via de mão 

dupla na abordagem multimétodo, de modo a preservar as vantagens características de cada 

escola e superar ou reduzir suas desvantagens. Para tanto, Lieberman define dois tipos de 

análise adotados nessa estratégia aninhada, conforme o tamanho da base de dados (op. cit., 

2005, p. 436): 
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• Análise de N Grande, ou Large-N Analysis (LNA), na qual “inferências 

causais são derivadas de análises estatísticas que levam a uma indicação 

quantitativa da robustez de um modelo teórico”; 

• Análise de N Pequeno, ou Small-N Analysis (SNA), na qual “inferências 

causais são derivadas de comparações qualitativas de casos e/ou process 

tracing, e nas quais a relação entre a teoria e os fatos é obtida na maioria 

das vezes na forma narrativa” 

A sequência de trabalho preconizada no método nested analysis consiste em 

começar a investigação a partir de uma análise preliminar de uma amostra de N grande e 

verificação da consistência dos resultados. Como o autor observa, não é possível ter um critério 

único e absoluto para se chegar a essa constatação: dependerá tanto de aspectos subjetivos em 

relação ao que é satisfatório em cada pesquisa quanto à própria natureza dos dados utilizados 

na amostra de N grande, cabendo ao pesquisador avaliar se um melhor modelo é necessário ou 

não para prosseguir no estudo. 

Se esse modelo inicial estiver ajustado de forma satisfatória e os resultados forem 

robustos, passa-se à etapa de: a) teste de modelo com N pequeno. Caso contrário, o caminho a 

ser seguido é o de: b) construção de modelo com N pequeno. Tanto no primeiro quanto no 

segundo caminho, o pesquisador deve avaliar os resultados obtidos a fim de verificar a 

compatibilidade entre a análise com amostra menor e o modelo original, de modo que possa 

decidir se encerra a análise dos dados ou leva adiante análises adicionais para a pesquisa, tanto 

com N pequeno ou N grande. Essas iterações, que envolvem tanto as fases quantitativas como 

as qualitativas do método, promovem a sinergia das abordagens que caracterizam o nested 

analysis. A Figura 1, reproduzida de Lieberman (2005, p. 437), ilustra os protocolos da 

metodologia. 

Na argumentação em prol do nested analysis, o próprio Lieberman (2005) defende 

a versatilidade do modelo, na linha da abordagem tailor-made exposta por Wolf (2010), já que 

é possível a adaptação dessa estratégia para uso em outras pesquisas que não apenas as 

referentes a países ou políticas nacionais, usadas como exemplo pelo autor: “As estratégias 

descritas aqui são aplicáveis a qualquer análise comparada de unidades sociais para as quais se 

possam obter dados tanto por meios quantitativos quanto por estudos de caso aprofundados” 

(LIEBERMAN, 2005, p. 436, tradução nossa). 
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Assim, a primeira fase do presente estudo consiste na seleção dos casos a serem 

estudados – os incumbentes candidatos em 2012 a um novo mandato – e uma exploração 

quantitativa vis-à-vis dos resultados eleitorais e dos dados relativos ao Bolsa Família, tanto no 

que se refere à qualidade da gestão no nível local quanto à quantidade de famílias beneficiadas 

nos municípios. Sequencialmente, aprofundamos as análises de casos determinados para 

corroborar os resultados estatísticos da amostra inicial.  

De acordo com o modelo de Lieberman (2005), a escolha dos casos a serem 

aprofundados depende dos resultados da análise de N grande: se os resultados da regressão se 

apresentarem robustos, a seleção é feita de forma deliberada ou aleatória, mas todos são on-the-

line, isto é, estão entre os mais bem previstos pelo modelo; caso os resultados não sejam tão 

robustos, é feita uma escolha deliberada, tanto de casos bem previstos como dos não previstos 

pelo modelo anterior. 

Ao explicar os protocolos da metodologia, Lieberman (2005, p. 448) alerta que as 

iterações entre as análises de N grande e de N pequeno, no limite, podem implicar um ciclo sem 

fim de pesquisa, o que não só é impraticável como viola preceitos como o da parcimônia 

Figura 1 - Síntese da abordagem do método nested analysis 
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adequada para um estudo científico. Mediante o estabelecimento de critérios e a apresentação 

de justificativas bem embasadas, evita-se que esses procedimentos sejam improdutivos e, ao 

mesmo tempo, preserva-se a consistência do trabalho e a relevância das conclusões obtidas. 

Naturalmente, são recomendações que se estendem a qualquer metodologia e não se restringem 

à adoção do modelo de nested analysis, mas são ainda mais importantes neste protocolo de 

pesquisa. 

4.3. Modelo de regressão e variáveis 

Ao montarmos o banco de dados do estudo e, posteriormente, ao ajustarmos o 

modelo estatístico da pesquisa, adotamos tanto variáveis existentes em fontes públicas de 

informação quanto variáveis binárias (dummies) construídas, relacionadas a aspectos políticos 

e geográficos dos municípios. O banco de dados relaciona cada incumbente como uma unidade 

de observação. O quadro 6 descreve as variáveis utilizadas no modelo, o tipo, a escala de valores 

e a origem dos dados. 

Para o ajuste do modelo, escolhemos a técnica de regressão logística, que se 

distingue da regressão linear por ter como variável dependente (Y) um dado binário ou 

dicotômico, definido como 0 ou 1 (HOSMER; LEMESHOW, 2000, p. 1). Na definição de 

Wooldridge (2016, p. 536), “em um modelo de resposta binária, o interesse reside, 

principalmente, na probabilidade de resposta”. Em outras palavras, trata-se de um modelo que 

busca prever e explicar, por meio de um conjunto de variáveis independentes selecionado pelo 

investigador, a ocorrência ou não de um determinado fenômeno. Na presente pesquisa, 

assumimos a não eleição do incumbente como valor 0 e o sucesso na recondução ao mandato 

como 127. 

A exemplo da regressão linear, no modelo de regressão logística também se devem 

analisar os coeficientes estimados (β) de cada variável independente utilizada e observar o sinal 

desses valores, comparando-os com a direção esperada nas hipóteses da pesquisa 

(FIGUEIREDO FILHO et al., 2015, p. 15). A partir daí, pode-se chegar às razões de chance 

(odds ratio) de um determinado fenômeno ocorrer, de modo que se possa afirmar se o aumento 

                                                 
27 Este critério foi adotado tanto nos municípios que escolheram seus prefeitos em turno único quanto nas 

cidades com mais de 200 mil eleitores, em que a legislação prevê a realização de uma segunda votação, caso 

nenhum dos candidatos obtenha a maioria dos votos válidos (50% mais um). 
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de uma unidade em uma variável independente (X) eleva ou reduz a probabilidade de a variável 

dependente (Y) ser 1. 

 

Variável Descrição Tipo 
Escala de 

valores 
Fonte 

Sucesso eleitoral 

Variável dependente binária que identifica o 

sucesso (1) ou o fracasso (0) do incumbente 

candidato à reeleição 

Categórica Binária TSE 

IGD 2012 

Variável dummy que classifica o nível de 

qualidade da gestão: fraco, bom ou excelente, 

conforme critérios do MDS 

Categórica Multivariada CadÚnico 

Delta IGD 
Variação absoluta do IGD ao longo do mandato 

do incumbente (2009-2012) 
Numérica -100 a 100 CadÚnico 

Taxa PBF 
Porcentagem da população local diretamente 

atendida pelo PBF em 2012 
Numérica 0 a 100 CadÚnico 

Cobertura PBF 

Porcentual de famílias atendidas em 2012 pelo 

PBF em relação à estimativa de famílias que se 

enquadram no perfil do Bolsa Família 

Numérica 0 a 35028 CadÚnico 

Repasse PBF 

Proporção dos repasses do Bolsa Família em 

relação às transferências da União recebidas 

pelo município 

Numérica 0 a 100 CadÚnico 

Região 

Variável dummy relacionada à região do país 

em que está localizado o município (Centro-

Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul) 

Categórica Multivariada IBGE 

IDHM 

Índice de Desenvolvimento Humano do 

Município, calculado pelo PNUD com base no 

Censo 2010 

Numérica 0 a 100 Atlas IDH 

Porte 
Nível populacional do município, conforme 

classificação do IBGE 
Categórica Multivariada IBGE 

Partido 

Variável dummy que identifica a filiação 

partidária do incumbente (DEM, PMDB, PP, 

PSB, PSD, PSDB, PT ou Outros)  

Categórica Multivariada TSE 

Aliança governo 

estadual 

Variável binária que identifica se o partido do 

governador integra (1) ou não (0) a coligação 

do incumbente 

Categórica Binária 
Elaboração 

própria 

Aliança governo 

federal 

Variável binária que identifica se o PT integra 

(1) ou não (0) a coligação do incumbente 
Categórica Binária 

Elaboração 

própria 

Votação Dilma 

2010 

Porcentagem de votos válidos de Dilma 

Rousseff em 2010 (1º turno) 
Numérica 0 a 100 TSE 

Interação entre 

Porte e IDHM 

Interação entre as variáveis de dimensão 

socioeconômica dos municípios 
Numérica 0 a 100 

Elaboração 

própria 

Interação entre 

Delta IGD e 

IDHM 

Interação entre a dimensão socioeconômica do 

município e a variação do IGD no período 
Numérica 0 a 100 

Elaboração 

própria 

Interação entre 

alianças e 

partido 

Interação entre as variáveis de dimensão 

política 
Numérica 0 a 100 

Elaboração 

própria 

Quadro 6 – Síntese das variáveis utilizadas no modelo de regressão logística 

Fonte: Elaboração própria 

 

                                                 
28 Quando este índice é superior a 100, significa que o atendimento do Bolsa Família vai além das famílias 

consideradas elegíveis. O valor máximo registrado pelo MDS foi de 350. 
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Por sua vez, ao contrário da regressão linear, na logística não há a exigência de que 

os dados sigam uma distribuição normal – uma vantagem para o presente caso –, dada a 

heterogeneidade existente entre os municípios brasileiros.  

Importante salientar ainda que esta pesquisa não tem como objetivo principal prever 

a chance de recondução dos incumbentes a um novo mandato, analisar o instituto da reeleição 

ou a relação entre as eleições municipais e demais votações nacionais (MELLO; FIRPO; 

CHAMON, 2009; AVELINO; BIDERMAN; BARONE, 2012; BRAMBOR; CENEVIVA, 

2012; FERNANDES; FERNANDES, 2017), e sim estimar a influência do Bolsa Família, tanto 

no que se refere à qualidade da gestão do Programa quanto à capacidade de atendimento da 

população local, nas disputas eleitorais no nível municipal. Por isso, ainda que seja importante 

considerar o poder preditivo do modelo, mais relevante no nosso caso é a significância 

estatística das variáveis relativas ao PBF, e esta será um dos critérios para a determinação da 

robustez do modelo e a satisfação com os resultados obtidos.  
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CAPÍTULO 5 – SUCESSO ELEITORAL E QUALIDADE DE GESTÃO: ANÁLISE 
DE DADOS DO BOLSA FAMÍLIA E DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2012 

5.1. Análise exploratória das variáveis categóricas 

As eleições municipais de 2012 transcorreram em um momento de insatisfação com 

a administração pública no Brasil maior do que a disputa de quatro anos antes, em que havia 

um contexto econômico favorável e avaliação positiva da opinião pública sobre o então governo 

Luiz Inácio Lula da Silva, e acabaram qualificadas como as “eleições do continuísmo” 

(LAVAREDA; TELLES, 2016, p. 9–10). Havia também maior fragmentação partidária na 

comparação entre os dois pleitos: eram 29 as siglas aptas a lançar candidatos a prefeito e a 

vereador, ante 27 em 2008, das quais uma de grande porte, o PSD, fundado em 2011 

principalmente por dissidentes do DEM. Nos 5.568 municípios brasileiros, foram deferidos os 

registros de 14.929 candidatos a prefeito e uma cidade acabou por não ter nenhum chefe de 

Poder Executivo eleito na votação de 7 de outubro de 2012, devido a irregularidades nas duas 

candidaturas apresentadas29. 

Por sua vez, o Programa Bolsa Família já se havia consolidado não só como carro-

chefe da política de proteção social do Brasil, ao lado do Benefício de Prestação Continuada 

(SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2014), mas como fator de explicação para as vitórias 

eleitorais dos candidatos do PT à Presidência da República: Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, 

para um segundo mandato consecutivo, e Dilma Rousseff, em 2010, em sua primeira 

candidatura a um mandato eletivo (HUNTER; POWER, 2007; NICOLAU; PEIXOTO, 2007; 

LICIO; RENNÓ; CASTRO, 2009; ZUCCO, 2013).  

Paralelamente, os mecanismos de gestão do PBF criados a partir de 2005, como os 

Termos de Adesão dos municípios e, em especial, o Índice de Gestão Descentralizada (IGD), 

foram bem-sucedidos em induzir os governos locais a aprimorarem sua atuação no 

cadastramento e verificação das condicionalidades, por meio da majoritária indicação da 

assistência social como lócus institucional do Programa e do uso do apoio financeiro do governo 

federal para a gestão local do PBF (LICIO, 2012; FERNANDES, 2016). Assim, os prefeitos 

que assumiram os cargos em janeiro de 2009 – ano em que se tornaram obrigatórios os repasses 

federais vinculados ao desempenho do IGD – e disputaram a reeleição em outubro de 2012 

                                                 
29 Em Bom Jesus de Goiás (GO), as chapas registradas por PMDB e PSDB tiveram seus pedidos 

indeferidos. Com isso, todos os votos dados a um dos dois partidos foram anulados. 
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foram os primeiros a serem avaliados ao longo de todo o mandato no que se refere à qualidade 

da gestão do Programa de transferência de renda condicionada. 

Para a pesquisa, construímos um banco de dados em que foram mantidos os 

municípios para os quais havia informações completas sobre o Programa Bolsa Família ao 

longo do mandato compreendido entre os anos de 2009 e 2012. Dessa forma, acabaram 

excluídas localidades que não dispunham de dados completos ou que foram fundadas ao longo 

desse período. Assim, a base inicial reúne 14.916 candidatos em 5.561 municípios, cuja 

distribuição entre os partidos e de acordo com a performance eleitoral, classificada em eleito e 

não eleito, está apresentada na Tabela 1. Foram listados os dez maiores partidos e agregadas 

em Outros as demais 19 siglas aptas a disputar as eleições de 201230. 

 

Tabela 1 – Tabela de contingência da performance do candidato por partido político, com frequência absoluta e 

proporção na linha 

Partido Não eleito Eleito Total 

DEM 
446 

0,616 

278 

0,384 

724 

0,049 

PDT 
512 

0,626 

306 

0,374 

818 

0,055 

PMDB 
1214 

0,544 

1019 

0,456 

2233 

0,150 

PP 
592 

0,554 

476 

0,446 

1068 

0,072 

PR 
420 

0,604 

275 

0,396 

695 

0,047 

PSB 
557 

0,567 

440 

0,433 

1017 

0,068 

PSD 
585 

0,540 

498 

0,460 

1083 

0,073 

PSDB 
898 

0,564 

693 

0,436 

1591 

0,107 

PT 
1128 

0,639 

638 

0,361 

1766 

0,118 

PTB 
516 

0,635 

297 

0,365 

813 

0,055 

Outros 
2467 

0,794 

641 

0,206 

3180 

0,208 

Total 
9355 

0,627 

5561 

0,373 

14916 

1,000 

Fonte: Elaboração própria, com TSE 

                                                 
30 Fazem parte do grupo Outros: PC do B, PCB, PCO, PHS, PMN, PPL, PPS, PRB, PRP, PRTB, PSC, 

PSDC, PSL, PSOL, PSTU, PT do B, PTC, PTN e PV 
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Posteriormente, foram selecionados apenas os prefeitos que disputaram um novo 

mandato, a partir de um cruzamento entre a lista de candidaturas deferidas pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) em 2012 e a relação de eleitos em 2008, ambas conforme informações 

disponíveis no Repositório de Dados Eleitorais. Restaram 1.905 candidatos à reeleição, que 

serão o objeto da análise exploratória de dados e do modelo de regressão logística ajustado para 

responder as perguntas de pesquisa. A Tabela 2 apresenta a distribuição partidária e a 

performance desses incumbentes. 

 

Tabela 2 – Tabela de contingência da performance do incumbente por partido político, com frequência absoluta e 

proporção na linha 

Partido Não eleito Eleito Total 

DEM 
48 

0,462 

56 

0,538 

104 

0,055 

PDT 
36 

0,360 

64 

0,640 

100 

0,052 

PMDB 
164 

0,437 

211 

0,563 

375 

0,197 

PP 
73 

0,417 

102 

0,583 

175 

0,092 

PR 
46 

0,500 

46 

0,500 

92 

0,048 

PSB 
34 

0,354 

62 

0,646 

96 

0,050 

PSD 
106 

0,461 

124 

0,539 

230 

0,121 

PSDB 
97 

0,420 

134 

0,580 

231 

0,121 

PT 
104 

0,454 

125 

0,546 

229 

0,120 

PTB 
49 

0,454 

59 

0,546 

108 

0,057 

Outros 
72 

0,436 

93 

0,564 

165 

0,087 

Total 
829 

0,435 

1076 

0,565 

1905 

1,000 

Fonte: Elaboração própria, com TSE 

 

Na comparação entre as duas tabelas, notamos uma clara melhora de performance 

dos incumbentes na comparação com os candidatos em geral em todos os dez principais partidos 

políticos, assim como no grupo que agrega 19 siglas médias ou pequenas. À exceção do PR, 
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que lançou 92 prefeitos a um novo mandato e exatamente a metade deles foi bem-sucedida, nos 

demais partidos a maioria dos candidatos a um segundo mandato consecutivo logrou êxito. 

Infere-se, a partir desses dados, que a decisão de um partido ou do próprio prefeito de buscar a 

reeleição do incumbente leva em conta as chances de sucesso desse candidato, de modo que 

uma parte dos governantes locais, que se encontram em dificuldades políticas ou má avaliação 

da gestão, nem sequer registre a candidatura a um novo mandato na prefeitura. 

Reforça essa percepção a comparação entre o teste quiquadrado das duas tabelas de 

contingência. Se na tabela 1 é rejeitada a hipótese de não associação entre o partido e a eleição 

dos candidatos em geral, com valor-P menor que 0,001, a tabela 2 indica que não há associação 

entre sigla partidária e a reeleição do incumbente (valor-P = 0,600). No primeiro caso, PMDB, 

PP, PSB, PSD e PSDB tiveram de 43,3% a 46% de sucesso eleitoral, enquanto DEM, PDT, PR, 

PT e PTB registraram taxas abaixo de 40%, e o grupo que reúne as demais 19 siglas ficou com 

20,6%. Por sua vez, as taxas de sucesso eleitoral entre os incumbentes ficaram todas acima ou 

igual a 50% em todos os dez grandes partidos e na agregação das siglas restantes. Em síntese, 

a filiação partidária deixou de fazer a mesma diferença quando se trata da busca de um segundo 

mandato consecutivo na disputa municipal de 2012. 

Antes de nos debruçarmos sobre os indicadores relativos ao Bolsa Família nessa 

análise, observamos outros aspectos relacionados aos 1.905 prefeitos candidatos à reeleição em 

2012, a partir de outras variáveis categóricas de controle, como a região geográfica em que o 

município está localizado e o porte populacional, conforme critérios do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Adotamos a mesma estratégia de uso de tabelas de contingência 

para verificar se há alguma associação entre esses fatores e o sucesso eleitoral dos gestores 

municipais na busca por um segundo mandato consecutivo. A Tabela 3 apresenta a análise 

relativa à localização dos municípios. 

Como se observa, há diferenças significativas entre a taxa de sucesso eleitoral dos 

incumbentes em 2012 quando se comparam as cinco regiões do país. O pior desempenho 

proporcional dos prefeitos que tentaram um segundo mandato foi registrado no Norte (45,2% 

de eleitos) e no Centro-Oeste (45,9%), ante um maior sucesso no Sul (68% de candidatos 

incumbentes reeleitos), e Sudeste (54,7%) e Nordeste (56%) com taxas semelhantes. Nota-se 

que entre as regiões com maior sucesso do incumbente estão as duas que reúnem os estados de 

maior desenvolvimento humano e uma das mais carentes do país, que também é a de maior 

volume de atendimento do Bolsa Família. O teste quiquadrado rejeita a hipótese de não 

associação (valor-P < 0,001).  
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Tabela 3 – Tabela de contingência da performance do incumbente por região geográfica, com frequência 

absoluta e proporção na linha 

Região Não eleito Eleito Total 

Centro-Oeste 
93 

0,541 

79 

0,459 

172 

0,090 

Nordeste 
263 

0,440 

334 

0,560 

597 

0,313 

Norte 
91 

0,548 

75 

0,452 

166 

0,087 

Sudeste 
243 

0,453 

293 

0,547 

536 

0,281 

Sul 
139 

0,320 

295 

0,680 

434 

0,228 

Total 829 1076 1905 

Fonte: Elaboração própria, com TSE 

 

O mesmo ocorre com a classificação por população descrita na Tabela 4. Aqui, o 

teste quiquadrado foi feito após a retirada da categoria Metrópole, dada a baixa frequência de 

casos. Foi rejeitada a hipótese de não associação (valor-P = 0,003): há maior proporção de 

reeleitos em municípios de até 20.000 habitantes (58,6%) e entre os de Grande Porte (58,2%) 

em comparação com os de 20.001 a 50.000 habitantes (47,4%). 

 

Tabela 4 – Tabela de contingência da performance do incumbente por porte populacional do município, com 

frequência absoluta e proporção na linha 

Porte Não eleito Eleito Total 

Pequeno Porte I  

(até 20.000 hab.) 

560 

0,414 

792 

0,586 

1352 

0,710 

Pequeno Porte II 

(de 20.001 a 50.000 hab.) 

184 

0,526 

166 

0,474 

350 

0,184 

Médio Porte  

(de 50.001 a 100.000 hab.) 

44 

0,431 

58 

0,569 

102 

0,054 

Grande Porte  

(de 100.001 a 900.000 hab.) 

41 

0,418 

57 

0,582 

98 

0,051 

Metrópole  

(acima de 900.001 hab.) 

0 

0,000 

3 

1,000 

3 

0,002 

Total 829 1076 1905 

Fonte: Elaboração própria, com IBGE e TSE 

 

Outra análise feita com a mesma estratégia verifica se há associação entre as 

alianças políticas do prefeito incumbente e o sucesso eleitoral. Para tanto, construímos variáveis 
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dummies, que indicam se a coligação de apoio ao candidato à reeleição inclui o PT, partido que 

controlava o governo federal em 2012, e a sigla do governante do estado em que está localizado 

o município, sem distinguir se o próprio prefeito era ou não correligionário da então presidente 

Dilma Rousseff ou do governador. Em ambos os casos, o apoio político se revela importante, 

em proporções semelhantes e com valor-P inferior a 0,001: 62% dos incumbentes que contaram 

com o PT em sua coligação foram bem-sucedidos na recondução ao mandato, índice que ficou 

em 61,7% quando o partido do governador participava da coligação. Curioso notar que há uma 

divisão mais equilibrada entre os incumbentes aliados ao governador local (47,6% sim e 52,4% 

não) do que entre os que contaram com o apoio do partido da presidente (56,9% não e 43,1% 

sim). Os dados estão apresentados nas Tabela 5 e Tabela 6. 

 

Tabela 5 – Tabela de contingência da performance do incumbente por aliança com o governo federal, com 

frequência absoluta e proporção na linha 

Aliado do governo federal Não eleito Eleito Total 

Não 
518 

0,478 

566 

0,522 

1084 

0,569 

Sim 
311 

0,379 

510 

0,612 

821 

0,431 

Total 829 1076 1905 

Fonte: Elaboração própria, com TSE 

 

Tabela 6 – Tabela de contingência da performance do incumbente por aliança com o governo estadual, com 

frequência absoluta e proporção na linha 

Aliado do governo estadual Não eleito Eleito Total 

Não 
482 

0,483 

516 

0,517 

998 

0,524 

Sim 
347 

0,383 

560 

0,617 

907 

0,476 

Total 829 1076 1905 

Fonte: Elaboração própria, com TSE 

 

A título de comparação, elaboramos tabelas de contingência com os 13.011 

candidatos não incumbentes em relação às alianças políticas. Novamente, elas se revelaram 

importantes. Ainda que haja um natural maior volume de não aliados, seja do governo federal 

ou do governo estadual, nota-se um significativo aumento das chances de se obter sucesso 

eleitoral quando se conta com, pelo menos, um desses apoios na coligação do candidato não 
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incumbente. As proporções entre os dois casos são razoavelmente semelhantes, como 

demonstram as Tabelas Tabela 7 e Tabela 8. Ambos os testes registraram valor-P inferior a 

0,001. 

 

Tabela 7 – Tabela de contingência da performance do não incumbente por aliança com o governo federal, com 

frequência absoluta e proporção na linha 

Aliado do governo federal Não eleito Eleito Total 

Não 
6284 

0,709 

2573 

0,291 

8857 

0,681 

Sim 
2242 

0,540 

1912 

0,460 

4154 

0,319 

Total 8526 4485 13011 

Fonte: Elaboração própria, com TSE 

 

Tabela 8 – Tabela de contingência da performance do não incumbente por aliança com o governo estadual, com 

frequência absoluta e proporção na linha 

Aliado do governo estadual Não eleito Eleito Total 

Não 
6221 

0,715 

2478 

0,285 

8699 

0,669 

Sim 
2305 

0,535 

2007 

0,465 

4312 

0,331 

Total 8526 4485 13011 

Fonte: Elaboração própria, com TSE 

 

A próxima tabela de contingência leva em conta parâmetros do próprio Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS) para classificar o nível do IGD dos municípios em três 

categorias: Fraco ou Péssimo (de 0 até 0,700); Bom (de 0,701 a 0,850); e Excelente (acima de 

0,851). Utilizamos os indicadores referentes ao ano de 2012. Mas, como a Tabela 9 demonstra, 

não há indícios para se afirmar que essa classificação esteja associada ao sucesso eleitoral dos 

incumbentes e, por isso, o teste não rejeita a hipótese de independência dos fatores (valor-P = 

0,346). É preciso, portanto, adotar outra estratégia para investigar se existe associação entre o 

nível do IGD e o sucesso eleitoral. 
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Tabela 9 – Tabela de contingência da performance do incumbente pela categoria do IGD 2012, com frequência 

absoluta e proporção na linha 

Categoria do IGD Não eleito Eleito Total 

Fraco ou Péssimo 
37 

0,416 

52 

0,584 

89 

0,047 

Bom 
403 

0,453 

487 

0,547 

890 

0,467 

Excelente 
389 

0,420 

537 

0,580 

926 

0,486 

Total 829 1076 1905 

Fonte: Elaboração própria, com MDS e TSE 

 

5.2. Análise exploratória das variáveis contínuas 

Passando à análise exploratória das variáveis numéricas, observamos, nos boxplots 

a seguir, eventuais associações com o resultado eleitoral dos incumbentes. A maioria dessas 

variáveis está diretamente relacionada ao Bolsa Família, seja pelo fato de os dados terem sido 

extraídos diretamente do Cadastro Único, seja porque foram construídas de modo que 

mostrassem a relevância do Programa para os municípios em termos socioeconômicos e do 

ponto de vista da administração pública local. O Gráfico 1 apresenta o IGD de 2012 registrado 

Gráfico 1 – Boxplots do IGD 2012, segundo a situação do incumbente 
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pelos candidatos que foram reeleitos e os que não foram reeleitos. Há um padrão bastante 

semelhante entre os dois grupos, com medianas pouco abaixo de 8531 e alguns outliers com 

baixo índice nos dois casos. 

A análise descritiva do IGD relativo a 2012 mostra padrão semelhante entre os 

grupos de incumbentes reeleitos e não reeleitos, embora haja maior distribuição entre os 

primeiros em comparação aos últimos, indicada pelo desvio-padrão maior. Por sua vez, também 

há semelhanças quando se comparam as 1.905 localidades, cujos prefeitos disputaram um 

segundo mandato consecutivo, e o universo de 5.563 municípios brasileiros para os quais se 

dispõem de dados relativos ao mandato completo exercido entre 2009 e 2012. Esses dados estão 

sintetizados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Estatísticas descritivas do IGD 2012 

IGD 2012 
Prefeito não 

reeleito 

Prefeito 

reeleito 

Municípios 

incumbente 

candidato 

Total de 

municípios 

brasileiros 

Amostra 829 1076 1905 5563 

Mínimo 58,00 53,00 53,00 49,00 

1º quartil 79,00 79,00 79,00 79,00 

Mediana 84,00 84,00 84,00 84,00 

Média 83,01 83,22 83,13 83,16 

3º quartil 88,00 89,00 88,00 88,00 

Máximo 97,00 98,00 98,00 99,00 

Desvio-padrão 6,85 7,50 7,22 7,19 

Fonte: Elaboração própria, com MDS 

 

Ao analisarmos o IGD 2012 pelo partido do prefeito candidato à reeleição, é 

possível notar distribuições variadas entre as 25 siglas, mas com semelhanças entre agremiações 

de porte semelhante e programas partidários divergentes, como mostram as estatísticas 

descritivas na Tabela 11. Isso fica nítido quando são colocados sob foco os dois protagonistas 

das disputas nacionais desde 1994: PSDB e PT lançaram praticamente o mesmo número de 

incumbentes postulantes a um segundo mandato, e a distribuição do IGD entre as gestões dessas 

siglas é praticamente idêntica.  

O mesmo se pode afirmar ao incluir nessa análise o PMDB, ainda que o partido 

tenha lançado mais de uma centena de prefeitos a mais à reeleição do que tucanos e petistas, ou 

                                                 
31 Como explicado no Capítulo 3, as variáveis numéricas foram transformadas em escala porcentual e, 

por isso, dados relativos ao IGD, IDH-M e taxas de cobertura do Bolsa Família aparecerão em escala de 0 a 100, 

e não em seus padrões originais de 0 a 1. 
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o PSD, criado a partir de uma dissidência do DEM em 2011, tradicional opositor do PT. São 

indícios que afastam a hipótese de viés partidário na atribuição do índice, por parte do governo 

federal, como ato discricionário para favorecer aliados e prejudicar opositores. Os mais 

elevados IGDs em 2012 entre prefeitos candidatos à reeleição foram atribuídos a gestões de 

filiados do PMDB, PSD e PSDB, e não a um incumbente do PT ou de siglas do mesmo espectro 

político. Corrobora a hipótese de ausência de viés partidário o fato de que partidos histórica ou 

ideologicamente mais próximos de Lula, como PDT e PSB, tampouco registraram índices 

discrepantes, como os boxplots do Gráfico 2 ajudam a visualizar. 

 

Tabela 11 – Estatísticas descritivas do IGD 2012 por partido do incumbente 

Partido N Mínimo 

1º 

quartil Mediana Média 

3º 

quartil Máximo 

Desvio-

padrão 

DEM 104 68,00 79,00 85,00 83,89 88,00 96,00 6,04 

PC do B 19 73,00 85,50 88,00 86,74 90,00 94,00 5,71 

PDT 100 58,00 76,00 82,00 81,52 87,00 96,00 7,94 

PHS 4 72,00 78,75 82,00 80,50 83,75 86,00 6,03 

PMDB 375 57,00 78,00 83,00 82,44 88,00 98,00 7,24 

PMN 13 72,00 84,00 86,00 84,77 87,00 88,00 4,36 

PP 175 53,00 78,00 83,00 82,37 88,00 96,00 7,54 

PPL 5 79,00 85,00 91,00 88,20 92,00 94,00 6,14 

PPS 33 70,00 75,00 81,00 80,55 85,00 90,00 5,72 

PR 92 58,00 80,75 85,50 84,16 88,00 95,00 6,89 

PRB 20 74,00 83,00 87,50 86,35 90,00 94,00 4,98 

PRP 3 84,00 86,50 89,00 88,00 90,00 91,00 3,61 

PRTB 5 77,00 83,00 83,00 83,60 85,00 90,00 4,67 

PSB 96 55,00 79,75 87,00 84,56 91,25 97,00 9,25 

PSC 22 74,00 81,25 87,00 85,59 90,00 95,00 6,07 

PSD 230 60,00 81,25 86,00 84,84 89,00 98,00 6,41 

PSDB 231 55,00 79,00 84,00 82,70 88,00 98,00 7,05 

PSDC 2 74,00 78,00 82,00 82,00 86,00 90,00 11,31 

PSL 6 74,00 78,00 83,50 82,83 87,50 91,00 6,61 

PT 229 58,00 78,00 84,00 82,32 88,00 95,00 7,17 

PT do B 2 81,00 81,75 82,50 82,50 83,25 84,00 2,12 

PTB 108 56,00 80,00 84,50 83,26 89,00 97,00 7,91 

PTC 4 74,00 77,75 83,00 83,00 88,25 92,00 8,04 

PTN 2 82,00 83,75 85,50 85,50 87,25 89,00 4,95 

PV 25 70,00 75,00 83,00 81,28 85,00 93,00 6,79 

Todos 1905 53,00 79,00 84,00 83,13 88,00 98,00 7,22 

Fonte: Elaboração própria, com MDS 
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Ainda levando-se em conta o Índice de Gestão Descentralizada, o Gráfico 3 

apresenta os boxplots da variação entre o IGD de 2008, situação em que o prefeito 

encontrou o nível da gestão do Bolsa Família em seu município, e o valor de 2012, quando 

disputou um segundo mandato consecutivo. As variações entre os dois índices são um 

indicativo do quanto o incumbente melhorou ou piorou a gestão do PBF durante o seu 

mandato. Dos 1.905 prefeitos candidatos à reeleição em 2012, 1.390 registraram algum 

aumento do IGD na comparação entre o ano final de mandato e o quadriênio anterior, 

uma taxa equivalente a 72,97% do total. As medianas dos dois grupos novamente são 

semelhantes, mas toda a caixa dos que foram reeleitos está positiva, isto é, acima do nível 

0 de variação, enquanto a dos não eleitos avança para a área de variação negativa do IGD 

durante o mandato municipal. Ao contrário do gráfico 1, há mais outliers entre as maiores 

variações positivas do que entre as negativas. 

 

No Gráfico 4, podemos analisar a associação entre eleitos e não eleitos de 

acordo com a cobertura do PBF em 2012. Trata-se de um índice calculado pelo próprio 

Ministério do Desenvolvimento Social, que indica o porcentual de famílias atendidas em 

relação à estimativa de famílias pobres que se enquadram no perfil de inclusão do 

programa, com base em dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE.  

Gráfico 3 – Boxplots da diferença entre o IGD 2012 e o IGD 2008, segundo a situação do incumbente 
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A análise descritiva da variável (Tabela 12) mostra que a maioria dos 5.563 

municípios para os quais dispomos de dados completos apresenta índice superior a 100, 

e que as médias, medianas e desvios-padrão pouco mudam quando se segregam as 1.905 

localidades em que os prefeitos disputaram a reeleição. Embora a leve superioridade da 

média e da mediana do grupo de reeleitos em comparação ao de não eleitos possa sugerir 

associação entre um maior índice e o sucesso eleitoral do incumbente, todos os grupos 

apresentam distribuição parecida, tornando precipitadas conclusões nesse sentido. 

 

Tabela 12 – Estatísticas descritivas do indicador de Cobertura do PBF – Perfil Bolsa Família 

Cobertura do PBF – Perfil 

Bolsa Família 

Prefeito não 

reeleito 

Prefeito 

reeleito 

Municípios 

incumbente 

candidato 

Total de 

municípios 

brasileiros 

Amostra 829 1076 1905 5563 

Mínimo 26,19 21,95 21,95 12,28 

1º quartil 97,63 98,56 97,94 95,52 

Mediana 109,80 112,44 111,29 109,41 

Média 108,53 109,50 109,08 107,67 

3º quartil 120,41 121,57 121,11 120,64 

Máximo 289,01 350,00 350,00 350,00 

Desvio-padrão 23,06 24,00 23,60 23,67 

Fonte: Elaboração própria, com MDS 

 

Gráfico 4 – Boxplots da cobertura do PBF em 2012, segundo a situação do incumbente 
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Outra variável construída para o estudo diz respeito à proporção dos repasses 

do Bolsa Família em relação ao total de transferências federais ao município. A 

comparação entre os boxplots sugere um efeito negativo na reeleição, pois há um 

porcentual mediano do PBF maior entre o grupo de incumbentes não eleitos do que entre 

os eleitos: 0,162 ante 0,139, respectivamente. O Gráfico 5 oferece a visualização dessa 

diferença. 

 

Situação semelhante se repete quando analisamos o Gráfico 6, que mostra os 

boxplots referentes à porcentagem da população local diretamente atendida pelo PBF, 

calculada a partir da multiplicação do número de beneficiários do Programa no município 

pela média de pessoas por família estimada pelo IBGE. Esse índice é importante porque 

está fortemente correlacionado com as votações nas eleições presidenciais obtidas tanto 

por Luiz Inácio Lula da Silva, na campanha à reeleição em 2006, quanto por Dilma 

Rousseff, em 2010. Os boxplots também indicam uma taxa mediana maior entre os não 

eleitos do que entre os eleitos: 34,75% contra 28,83%.  

Gráfico 5 – Boxplots da proporção dos repasses do PBF em relação às transferências federais, segundo a 

situação do incumbente 
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A título de comparação com a impressão acima, o Gráfico 7 mostra a 

dispersão dos votos válidos obtidos por Dilma Rousseff, no primeiro turno de 2010, em 

relação à porcentagem da população local atendida pelo Bolsa Família. A regressão linear 

simples mostra com robustez (R² = 0,567 e valor-P < 0,001) que a performance eleitoral 

da candidata, então apoiada pelo governo federal, foi melhor na medida em que 

aumentava a proporção de beneficiados pelo PBF no município. Esse fenômeno não se 

repete no nível municipal. 

Por fim, os boxplots de uma das variáveis de controle do estudo – o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) – dão mais indícios de que a associação 

entre as eleições municipais e o Bolsa Família é diferente da percebida no nível federal. 

O Gráfico 8 mostra que há um IDHM mediano ligeiramente mais elevado entre os 

incumbentes bem-sucedidos do que entre os que não conseguem obter o segundo 

mandato: 68 versus 66, pela ordem. Em contrapartida, há uma maior dispersão da metade 

inferior do boxplot relativo aos reeleitos, indicando que, nos municípios de índice baixo, 

outros fatores são suficientemente fortes para levar ao sucesso eleitoral do prefeito em 

busca do segundo mandato. 

Gráfico 6 – Boxplots da taxa da populaçao diretamente beneficiada pelo PBF em 2012, segundo a 

situação do incumbente 



91 

 

 

 

Gráfico 7 – Associação entre a porcentagem da população atendida pelo PBF e os votos válidos obtidos 

por Dilma em 2010 

Gráfico 8 – Boxplots do IDHM, segundo a situação do incumbente 
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O uso do IDHM como uma das variáveis do estudo é importante não só como 

controle, mas pela associação entre esse indicador e o Bolsa Família. Como o Gráfico 9 

mostra, há uma forte correlação negativa entre a porcentagem de população atendida pelo 

PBF e o IDHM: quanto maior o índice de desenvolvimento humano de um município, 

menor a taxa de beneficiários diretos do programa de transferência de renda. A regressão 

linear simples desses dois dados apresenta robustez (R² = 0,801) e significância estatística 

(valor-P < 0,001).  

 

Assim, no caso de ser verdadeira a hipótese de que um maior volume de 

atendimento do Programa seja suficiente para aumentar as chances de sucesso eleitoral 

do incumbente municipal, como parece ocorrer no nível federal, seria de esperar que a 

menor mediana de IDHM fosse encontrada entre os reeleitos, e não o oposto. Da mesma 

forma, a mediana da taxa da população local atendida pelo PBF deveria ser maior entre 

os eleitos, e não entre os não eleitos.  

Por sua vez, os indicadores relacionados à qualidade da gestão tampouco 

foram suficientemente claros em apontar diferenças significativas entre os padrões 

relacionados aos prefeitos que obtiveram sucesso na conquista do segundo mandato e os 

Gráfico 9 – Associação entre o IDHM e a porcentagem da população atendida pelo PBF 
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que não foram bem-sucedidos, embora o boxplot dos reeleitos referente à variação do 

IGD no período de governo aponte para alguma influência positiva desse indicador. Entre 

as variáveis categóricas, os indícios mais significativos estão ligados às alianças políticas, 

em comparação com a filiação partidária do incumbente, região geográfica do município 

ou porte populacional. 

5.3. Análise de N Grande: modelo de regressão logística 

Para uma melhor avaliação dos efeitos desses fatores na chance de reeleição 

dos incumbentes, aplicamos um modelo logístico, como explicado no capítulo 3. O 

software utilizado para a regressão foi o R e a função stepGAIC selecionou quais variá-

veis deveriam permanecer no modelo. As fórmulas abaixo demonstram o modelo original 

e a equação após a aplicação do algoritmo de seleção de variáveis. 

 

𝑆𝑈𝐶𝐸𝑆𝑆𝑂 = 𝛽1 + 𝛽2𝐼𝐺𝐷2012 + 𝛽3𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐼𝐺𝐷 + 𝛽4𝑇𝐴𝑋𝐴𝑃𝐵𝐹

+ 𝛽5𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝑇𝐴𝑋𝐴𝑃𝐵𝐹 + 𝛽6𝐶𝑂𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴𝑃𝐵𝐹 + 𝛽7𝑅𝐸𝑃𝐴𝑆𝑆𝐸𝑃𝐵𝐹

+ 𝛽8𝑅𝐸𝐺𝐼Ã𝑂 + 𝛽9𝐼𝐷𝐻𝑀 + 𝛽10𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 + 𝛽11𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐷𝑂

+ 𝛽12𝐴𝐿𝐼𝐴𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑈𝐴𝐿 + 𝛽13𝐴𝐿𝐼𝐴𝐹𝐸𝐷𝐸𝑅𝐴𝐿 + 𝛽14𝑉𝑂𝑇𝑂𝐷𝐼𝐿𝑀𝐴 

 

𝑆𝑈𝐶𝐸𝑆𝑆𝑂 = 𝛽1 + 𝛽2𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐼𝐺𝐷 + 𝛽3𝑇𝐴𝑋𝐴𝑃𝐵𝐹 + 𝛽4𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝑇𝐴𝑋𝐴𝑃𝐵𝐹

+ 𝛽5𝑅𝐸𝑃𝐴𝑆𝑆𝐸𝑃𝐵𝐹 + 𝛽6𝑅𝐸𝐺𝐼Ã𝑂 + 𝛽7𝐼𝐷𝐻𝑀 + 𝛽8𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸

+ 𝛽6𝐴𝐿𝐼𝐴𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑈𝐴𝐿 + 𝛽7𝐴𝐿𝐼𝐴𝐹𝐸𝐷𝐸𝑅𝐴𝐿 

 

Após a aplicação do algoritmo de seleção de variáveis, uma não foi 

significativa ao nível de 0,1: a proporção dos repasses do PBF em relação às 

transferências da União aos municípios. Com a retirada dessa variável, o porte 

populacional do município deixou de ser significativo ao nível de 0,1, e a taxa da 

população beneficiada pelo Bolsa Família passou a ser significativa apenas ao nível de 

0,1 – antes, era ao nível de 0,05. 

Testamos, então, um novo modelo sem a variável relativa ao porte 

populacional dos municípios. A significância da variável relacionada à proporção da 
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população local diretamente beneficiada pelo PBF volta ao nível de 0,05, mas o IDHM 

deixa esse nível e passa a ser estatisticamente significativo ao nível de 0,10. Ajustamos 

um quarto modelo logístico, sem essa variável, e com isso a taxa de pessoas atendidas 

pelo Bolsa Família perde significância, enquanto o intercepto passa a ser estatisticamente 

significante ao nível de 0,01. Por fim, no quinto modelo é a variação da taxa de pessoas 

diretamente beneficiadas pelo PBF que perde significância estatística. A Tabela 13 

compara as estimativas entre os modelos. 

 

Tabela 13 – Estimativas dos modelos de regressão logística 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Intercepto 
-2,982 * 

(1,365) 

-3,114 * 

(1,362) 

-2,905 * 

(1,254) 

-0,648 ** 

(0,200) 

-0,560 ** 

(0,178) 

Delta IGD 
0,011 * 

(0,004) 

0,011 * 

(0,004) 

0,011 * 

(0,004) 

0,011 * 

(0,004) 

0,011 * 

(0,004) 

Delta Taxa PBF 
-0,019 * 

(0,009) 

-0,018 * 

(0,009) 

-0,019 * 

(0,009) 

-0,017 * 

(0,009) 

-0,013 . 

(0,007) 

Taxa PBF 
0,020 * 

(0,008) 

0,013 . 

(0,007) 

0,014 * 

(0,007) 

0,005 

(0,005) 
 

Repasse PBF 
-1,601 

(0,978) 
    

Região Nordeste 
0,434 . 

(0,239) 

0,443 . 

(0,239) 

0,333 

(0,230) 

0,368 

(0,229) 

0,501 ** 

(0,182) 

Região Norte 
0,188 

(0,251) 

0,168 

(0,250) 

0,050 

(0,243) 

0,027 

(0,242) 

0,108 

(0,226) 

Região Sudeste 
0,400 * 

(0,180) 

0,401 * 

(0,180) 

0,375 * 

(0,179) 

0,391 * 

(0,179) 

0,384 * 

(0,178) 

Região Sul 
0,085 *** 

(0,195) 

1,000 *** 

(0,194) 

1,000 *** 

(0,193) 

0,998 *** 

(0,193) 

0,968 *** 

(0,190) 

IDHM 
0,033 * 

(0,017) 

0,033 . 

(0,019) 

0,029 . 

(0,016) 
  

Pequeno Porte I 
-0,115 

(0,252) 

-0,035 

(0,234) 
   

Pequeno Porte II 
-0,472 . 

(0,250) 

0,400 

(0,245) 
   

Médio Porte 
-0,096 

(0,296) 

-0,063 

(0,294) 
   

Aliança governo 

estadual 

0,392 *** 

(0,096) 

0,394 *** 

(0,096) 

0,396 *** 

(0,095) 

0,399 *** 

(0,095) 

0,400 *** 

(0,951) 

Aliança governo 

federal 

0,394 *** 

(0,097) 

0,389 *** 

(0,097) 

0,389 *** 

(0,097) 

0,395 *** 

(0,096) 

0,395 *** 

(0,096) 

 

Em todos os modelos, à exceção da localização do município na Região Sul, 

em comparação com as demais, as variáveis políticas se revelaram como as de maior 
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influência no sucesso eleitoral dos incumbentes e com alta significância estatística (valor-

P < 0,001). Em outras palavras, podemos afirmar que o fato de um prefeito candidato à 

reeleição ter em sua coligação o partido do governador do estado e/ou do presidente da 

República aumenta suas chances de obter o segundo mandato. Da mesma forma, os 

incumbentes em localidades do Sul foram mais bem-sucedidos do que seus colegas das 

demais regiões.  

Entre as variáveis relacionadas ao Programa Bolsa Família, a única que se 

manteve estatisticamente significante (ao nível de 0,05), e apresentou sinal positivo em 

todos os modelos, foi a variação do Índice de Gestão Descentralizada ao longo do 

mandato. Ou seja, é possível considerar que a melhora na qualidade da gestão do PBF no 

nível local é benéfica para a tentativa de permanência no cargo de um prefeito candidato 

à reeleição. Em contrapartida, o IGD de 2012 isoladamente não apresentou relevância 

desde o modelo com todas as variáveis disponíveis.  

Por sua vez, a variação da proporção da população diretamente beneficiada 

pelo Bolsa Família perdeu significância estatística apenas no modelo 5 e apresentou sinal 

negativo em todos os ajustes feitos. Infere-se a partir daí um fenômeno contraintuitivo, 

pois um aumento da quantidade de pessoas de um município que contam com os recursos 

do PBF acaba tendo efeito prejudicial às chances de reeleição do incumbente. A taxa de 

atendimento do Programa num município em 2012, ano da disputa eleitoral, perdeu 

significância estatística no quarto e no quinto modelo do estudo. A Tabela 14 apresenta 

as razões de chance e os intervalos de confiança relativos a cada variável do modelo 5. 

Como é possível notar, a variação positiva de 1 ponto porcentual na proporção 

de população atendida pelo PBF implica, em média, a redução de 1,24% nas chances de 

reeleição do incumbente, tudo o mais constante. Por sua vez, o aumento de 1 ponto no 

IGD, quando o índice é transformado em uma escala de 0 a 100, eleva as chances de 

sucesso eleitoral em 1,1%. É preciso notar, contudo, que o delta da taxa do PBF, neste 

modelo, não apresenta significância estatística, daí os sinais diferentes entre os limites 

inferior e superior do intervalo de confiança dessa variável. 
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Tabela 14 – Razões de chance e intervalos de confiança do modelo logístico 

 
Razões de chance  

em % 

Limite Inferior  

(IC 95%) em % 

Limite Superior  

(IC 95%) em % 

Delta IGD 1,10 0,23 1,98 

Delta Taxa PBF -1,24 -2,61 0,13 

Região Nordeste 64,96 15,64 135,93 

Região Norte 11,41 -28,51 73,69 

Região Sudeste 46,78 3,56 108,51 

Região Sul 163,27 81,49 283,21 

Aliança governo 

estadual 
48,40 22,89 79,36 

Aliança governo 

federal 
48,73 23,47 79,27 

 

Além disso, a tabela nos permite visualizar que, em comparação a um 

município do Centro-Oeste, o incumbente que disputa a reeleição na Região Sul tem 

chances 163,27% maiores de obter sucesso. Quando o município fica no Nordeste, região 

em que o PBF tem mais relevância socioeconômica do que no Sul, as chances de reeleição 

vão a quase 65%, tudo o mais fixado, quando comparado com uma localidade no Centro-

Oeste. No Sudeste, as chances de reeleição crescem 46,78% e, no Norte, 11,41% – para 

esta região, porém, a variável do modelo não apresenta significância estatística. 

Ao analisarmos as variáveis políticas que permaneceram no modelo 5, vemos 

que ambas aumentam as chances de sucesso, tudo o mais constante, em proporções 

bastante similares: 48,40% quando a aliança é com o governador do estado e 48,73% 

quando o partido coligado é o PT, na época ocupante da Presidência da República. 

Cabe observar que os cinco modelos ajustados têm poder preditivo razoável, 

mas não elevado: as Áreas Abaixo da Curva ROC variaram de 0,620 a 0,632 – 

normalmente, considera-se alto o poder preditivo de um modelo de regressão logística 

quando a Área Abaixo da Curva é igual ou superior a 0,800. Como o presente estudo tem 

como foco principal as variáveis relacionadas ao Bolsa Família, e não a reeleição 

propriamente dita, esse poder preditivo limitado não se configura em um problema para 

a pesquisa, já que a associação estatística observada entre a variação do IGD e a reeleição 

se mostrou significativa. 
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5.4. Análise de N pequeno: casos selecionados 

Como adotamos o método de pesquisa nested analysis (LIEBERMAN, 2005), 

devemos prosseguir o trabalho com uma análise de N menor, para testar a hipótese de 

associação entre a variação do IGD ao longo do mandato e as chances de reeleição dos 

incumbentes em 2012 a partir de estudos de casos selecionados. Começaremos com uma 

comparação entre as regiões do Brasil, visto que essa variável é das mais importantes nas 

análises do Bolsa Família, tanto em relação à política pública em si como no que se refere 

aos efeitos políticos do Programa. A Tabela 15 apresenta as estimativas por região. 

 

Tabela 15 – Estimativas do modelo de regressão logística por região geográfica 

 Norte Nordeste 
Centro-

Oeste 
Sudeste Sul 

Amostra 166 597 172 536 434 

Intercepto 
-1,531 

(2.890) 

-8,613 *** 

(2,468) 

-4,082 

(4,909) 

1,102 

(2,501) 

1,222 

(2,965) 

Delta IGD 
0,034 * 

(0,016) 

0,020 * 

(0,008) 

0,020 

(0,014) 

0,006 

(0,008) 

-0,006 

(0,010) 

Delta Taxa PBF 
-0,045 . 

(0,024) 

-0,021 . 

(0,012) 

-0,039 

(0,033) 

0,003 

(0,021) 

-0,037 

(0,035) 

Taxa PBF 
0,022 

(0,018) 

0,044 *** 

(0,031) 

0,024 

(0,027) 

-0,017 

(0,015) 

0,017 

(0,019) 

IDHM 
0,005 

(0,038) 

0,100 ** 

(0,031) 

0,039 

(0,065) 

-0,014 

(0,032) 

-0,012 

(0,038) 

Aliança governo 

estadual 

0,386 

(0,329) 

0,564 ** 

(0,179) 

0,352 

(0,334) 

0,441 * 

(0,185) 

0,347 

(0,221) 

Aliança governo 

federal 

0,298 

(0,344) 

0,235 

(0,181) 

1,100 ** 

(0,336) 

0,473 * 

(0,191) 

0,223 

(0,222) 

 

A comparação entre as estimativas indica que o modelo se ajusta melhor nas 

regiões em que o Bolsa Família é uma política pública de maior relevância. Nos 

municípios do Nordeste em que os prefeitos disputaram a reeleição em 2012, a média da 

proporção de população diretamente beneficiada pelo PBF é de 61,06%, com pico de 

96,83%. Por sua vez, no Sul esses índices são de 15,79% e 58,19%, respectivamente. 

Apenas nessa região a variável relativa ao delta do IGD apresentou sinal negativo, 

enquanto no Norte e no Nordeste o sinal não só foi positivo, como as estimativas tiveram 

significância estatística ao nível de 0,05.  
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Importante notar o sinal positivo do intercepto relativo ao Sul e o sinal 

negativo nas duas regiões com maior atendimento proporcional do PBF: todos os índices 

mantidos constantes, os incumbentes dos estados sulistas tinham maior propensão a serem 

reeleitos em 2012, ao passo que os prefeitos nordestinos e nortistas candidatos ao segundo 

mandato precisavam, inicialmente, reverter uma tendência de não obterem sucesso. 

Seguindo com a análise, observamos os 50 municípios com maior variação 

do IGD no período, a fim de detalhar como ocorreu esse incremento do índice. Quase 

todos (47) são de pequeno porte I, ou seja, tinham população de até 20.000 habitantes no 

Censo de 2010; 2 eram de pequeno porte II e apenas 1 era de grande porte populacional. 

Dos incumbentes dessas localidades, 33 foram reeleitos e 17 não obtiveram sucesso. A 

Tabela 16 mostra a divisão desses prefeitos por filiação partidária e performance eleitoral. 

 

Tabela 16 – Tabela de contingência da performance do incumbente por partido nos 50 municípios de 

maior variação positiva do IGD, com frequência absoluta e proporção na linha 

Partido Não eleito Eleito Total 

DEM 
2 

0,667 

1 

0,333 

3 

0,060 

PDT 
0 

0,000 

2 

1,000 

2 

0,040 

PMDB 
1 

0,125 

7 

0,875 

8 

0,160 

PP 
2 

1,000 

0 

0,000 

2 

0,040 

PR 
1 

0,333 

2 

0,667 

3 

0,060 

PSB 
0 

0,000 

4 

1,000 

4 

0,080 

PSD 
4 

0,364 

7 

0,636 

11 

0,220 

PSDB 
1 

0,167 

5 

0,833 

6 

0,120 

PT 
1 

0,500 

1 

0,500 

2 

0,040 

PTB 
2 

0,500 

2 

0,500 

4 

0,080 

Outros 
3 

0,600 

2 

0,400 

5 

0,100 

Total 
17 

0,340 

33 

0,660 

50 

1,000 

Fonte: Elaboração própria, com TSE 
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Como podemos ver, a taxa de sucesso desses 50 incumbentes é superior à 

obtida por todos os 1.905 prefeitos que buscaram a reeleição em 2012: 66% ante 56,5%. 

Além disso, a tabela de contingência mostra um universo político-partidário variado, com 

representantes de todos os dez maiores partidos e 10% de filiados a agremiações médias 

ou pequenas, pouco acima dos 8,7% registrados entre todos os incumbentes candidatos 

naquela eleição municipal. 

Curioso notar que, das dez maiores siglas do país, o PT foi o que menos 

representantes tinha nesse grupo, empatado com o PDT, afastando mais uma vez a 

hipótese de viés por parte do governo federal na avaliação das gestões locais. Na 

comparação entre esses pares de prefeitos, observamos que, enquanto os dois petistas 

tiveram performance diferente – Jamar da Silva Lima, de Nova Brasilândia (MT), 

conseguiu se reeleger, mas Manoel Raimundo de Santana Neto não obteve sucesso em 

Juazeiro do Norte (CE) –, ambos os pedetistas conseguiram renovar os mandatos em 

Santa Cruz dos Milagres (PI), cidade em que 60,65% da população era diretamente 

beneficiada pelo Bolsa Família em 2012, e em Linha Nova (RS), cujo índice foi de 2,54%. 

Em comum, o piauiense João Paulo de Assis Neto e o gaúcho Nicolau Haas 

incrementaram o IGD de seus municípios em mais de 30 pontos, em uma escala de 0 a 

100. Importante notar que o primeiro acabou eleito com 100% dos votos válidos, mas 

merece destaque o fato de que seus 1.615 eleitores representam 41,8% da população total 

do município, incluindo não votantes, o que demonstra significativo respaldo social. 

Durante o mandato do pedetista, a taxa de população beneficiada pelo PBF subiu mais de 

20 pontos porcentuais. 

Por sua vez, o principal partido de oposição ao PT e ao governo federal, o 

PSDB, tinha seis prefeitos entre os 50 que mais incrementaram o IGD nos mandatos 

encerrados em 2012, dos quais quatro eram paulistas, um paranaense e um alagoano. Nos 

quatro municípios de São Paulo, o Bolsa Família beneficiava menos de 20% da população 

local. Em Mangueirinha (PR), 30,80% dos habitantes do município eram atendidos pelo 

PBF e em Olho D’Água do Casado (AL) o índice subia para 58,97% da população. O 

único tucano não reeleito desse grupo, José Justino Lopes, de Lindoia (SP), perdeu a 

disputa para o peemedebista Luiz Carlos Scarpioni Zambolim por 66 votos, ou 1,48 ponto 

porcentual dos votos válidos. Apesar de o Bolsa Família beneficiar apenas 11,27% da 

população de Lindoia, a gestão melhorou o IGD em 33 pontos, em escala de 0 a 100. 
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Entre os oito peemedebistas que aparecem na lista, apenas Odair Corneliani 

Milhossi, de Mendonça (SP), não obteve sucesso eleitoral, embora tenha registrado o 

quarto maior aumento no IGD no período, com 47 pontos. Entretanto, o que chama nossa 

atenção é o fato de que a metade desses incumbentes foi bem-sucedida mesmo sem contar 

na coligação com apoios nem do governo federal nem do estadual, fatores que nosso 

modelo indicou como bastante significativos e fortes na busca pelo segundo mandato em 

eleições municipais. Em Itapaci (GO), durante a gestão do prefeito Francisco Olizete 

Agra houve uma pequena variação positiva da população diretamente beneficiada pelo 

PBF – 2,45 pontos porcentuais – e o índice chegou em 2012 a 22,33%. O peemedebista 

venceu três adversários, superando o mais forte deles – Mario José Salles (PTB), apoiado 

tanto pelo PT da então presidente Dilma Rousseff quanto pelo PSDB do governador 

Marconi Perillo – por 187 votos, ou 1,60 ponto porcentual dos votos válidos. 

Em 14 casos, o incumbente disputou a reeleição sem contar em sua coligação 

nem com o partido do governo federal nem com o do estadual. Desses, oito obtiveram 

sucesso na renovação do mandato. Em Pauini (AM), em que 85,11% da população é 

diretamente beneficiada pelo Bolsa Família, a prefeita Maria Barroso da Costa (PMDB) 

acabou beneficiada pelo fato de o partido do governo federal não participar de nenhuma 

das três coligações inscritas na eleição, e conseguiu superar a candidata apoiada pelo 

governo estadual, Eliana Mourão de Oliveira (PDT), por 2,91 pontos porcentuais dos 

votos válidos. Durante a gestão da peemedebista, o IGD subiu 38 pontos, em escala de 0 

a 100. Em Jandaíra (BA), a coligação do prefeito Roberto Carlos Leite de Ávila (PMDB) 

reuniu outras três grandes siglas – DEM, PSB e PSDB – e enfrentou o grupo de Nelson 

dos Reis Vieira (PR), apoiado pelo PT do governador Jaques Wagner e por outras três 

das dez maiores agremiações do país (PSD, PP e PTB), após uma gestão que elevou o 

IGD em 35 pontos e a taxa de população beneficiada pelo PBF, de 46,73% para 65,81%. 

Desses oito casos, apenas em Marajá do Sena (MA) houve uma alta na taxa 

de população diretamente beneficiada pelo Bolsa Família maior do que no Índice de 

Gestão Descentralizada: 38,9 ante 33 pontos, ambos em escala porcentual. O município 

já registrava em 2008 alta dependência do PBF, com mais da metade da população 

atendida pelo Programa (51,91%). O prefeito Manoel Edivan Oliveira da Costa obteve a 

reeleição em 2012 mesmo sendo filiado a uma sigla pequena, o PMN, e sem ter alianças 

com os governos, federal ou estadual, que apoiaram o petista Lourisvaldo Nascimento 

Dias. A cidade é a de menor IDHM nessa lista, com índice 45, em escala de 0 a 100. 
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Esses casos parecem indicar que a variação positiva do IGD ao longo do 

mandato pode ser suficiente, em determinadas situações, para compensar o efeito 

negativo que a falta de alianças políticas significativas teria na tentativa do incumbente 

de obter um segundo mandato nas eleições municipais de 2012. Nos casos selecionados, 

o delta do Índice de Gestão Descentralizada foi acompanhado de variação negativa da 

taxa da população diretamente beneficiada pelo PBF em apenas três municípios, e só em 

uma localidade houve maior aumento do atendimento do Bolsa Família do que do IGD 

(a maranhense Marajá do Sena, citada no parágrafo anterior) A observação mais 

aprofundada dos dados do grupo de 50 municípios sugere também que a associação entre 

o aumento do Índice de Gestão Descentralizada e o sucesso eleitoral do incumbente é 

maior nas localidades em que há maior saliência do PBF, isto é, casos em que a taxa de 

população diretamente beneficiada pelo programa de transferência de renda condicionada 

está acima da média registrada. 

Outra observação surgida no estudo dos casos selecionados é a de que há uma 

predominância de variação positiva em um dos quatro subcomponentes do Fator I do 

Índice de Gestão Descentralizada, a Taxa de Acompanhamento de Agenda de Saúde 

(TAAS), que indica o quanto a gestão local consegue verificar as condicionalidades de 

saúde (consultas de pré-natal de mulheres gestantes e vacinação de crianças). O mesmo 

não ocorre com as demais taxas que compõem o IGD, todas com registros de variação 

negativa, mesmo nesse grupo de maior incremento do índice geral.  

Com uma regressão linear simples, verificamos que de fato há uma forte 

correlação entre o IGD e a TAAS, tendo como base o ano de 2012: para cada 1 ponto a 

mais na taxa relativa às condicionalidades de saúde, o índice geral aumenta 

aproximadamente 0,39, ambos tratados em escala porcentual. A regressão foi 

estatisticamente significativa ao nível de 0,001 e forte robustez (R² = 0,554). 

Assim, seguindo o protocolo proposto por Lieberman (2005) para a nested 

analysis, é preciso voltar à amostra de N grande e repetir os testes, considerando agora a 

saliência do Bolsa Família e a correlação entre o IGD e a TAAS. Para a primeira etapa, 

fizemos uma subdivisão dos municípios a partir da mediana da taxa de população 

diretamente beneficiada pelo PTRC e testamos, novamente, o modelo de regressão 

logística que indicou a associação entre a variação do IGD e as chances de reeleição do 

incumbente municipal. Os dados estão apresentados na Tabela 17. 
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Tabela 17 – Estimativas do modelo de regressão logística por saliência do PBF no município 

 Modelo 50- Modelo 50+ 

Intercepto 
0,076 

(1,341) 

-0,645 

(1,185) 

Delta IGD 
0,001 

(0,006) 

0,022 *** 

(0,006) 

Delta Taxa PBF 
-0,016 

(0,018) 

-0,008 

(0,009) 

Região Nordeste 
14,685 

(427,666) 

0,336 

(0,338) 

Região Norte 
0,371 

(0,524) 

-0,067 

(0,362) 

Região Sudeste 
0,494 

(0,213) 

-0,004 

(0,358) 

Região Sul 
0,963 

(0,220) 

0,894 . 

(0,488) 

IDHM 
-0,008 

(0,019) 

0,002 

(0,017) 

Aliança governo estadual 
0,303 * 

(0,137) 

0,538 *** 

(0,135) 

Aliança governo federal 
0,525 *** 

(0,141) 

0,258 . 

(0,136) 

 

As estimativas do modelo indicam que, quanto maior for a proporção da 

população diretamente atendida pelo Bolsa Família, maior é a associação entre a variável 

relacionada à melhoria da gestão dessa política pública e o sucesso eleitoral do 

incumbente municipal, que se mostrou estatisticamente significante ao nível de 0,001 nos 

952 municípios que estão acima da mediana (31,25% da população local), mas não no 

grupo das demais 952 localidades abaixo desse valor. As razões de chance no grupo dos 

50+ chegam a dobrar, permitindo que o incremento de 1 ponto, em escala de 0 a 100, no 

IGD de um desses municípios fizesse a chance de reeleição do prefeito aumentar em 2,28 

vezes, ante 1,10 vez no modelo com todos os 1.905 candidatos que buscaram nas urnas 

um segundo mandato em 2012. 

Em relação à taxa que verifica as condicionalidades de saúde, verificamos 

que a TAAS é o subcomponente do IGD mais correlacionado com o aumento desse índice 

nos mandatos dos prefeitos que disputaram a reeleição em 2012. Todos os outros três 

subcomponentes registraram índice de correlação inferior a 0,500, enquanto o indicador 

relacionado ao acompanhamento de mulheres gestantes e crianças em idade de vacinação 

atingiu 0,749. Os diagramas de dispersão reunidos no Gráfico 10 permitem a comparação 

entre a influência da TAAS no delta do IGD e a das demais taxas. Há uma relação 
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importante entre as ações de saúde relacionadas ao Bolsa Família e uma melhor avaliação 

da gestão local do PBF; e essa relação parece de alguma forma estar associada ao 

desempenho eleitoral dos incumbentes. Aprofundar e compreender melhor essa 

associação é um campo a ser explorado por futuros estudos. 

 

A análise desenvolvida neste capítulo mostra uma associação estatisticamente 

significativa entre os avanços na gestão local do Bolsa Família, medida pelo governo 

federal por meio do Índice de Gestão Descentralizada, e as chances de sucesso eleitoral 

dos incumbentes candidatos a um segundo mandato municipal em 2012. Ao contrário da 

dinâmica que se apresentou mais relevante nas eleições presidenciais, em que uma maior 

taxa de população diretamente beneficiada pelo PBF estava fortemente associada a uma 

melhor votação dos candidatos do governo federal, no nível local a evolução da gestão 

do Programa faz maior diferença do que alguma tentativa de aumento no volume de 

famílias atendidas. 

Nosso estudo mostra ainda que, quanto maior a relevância do Bolsa Família 

em uma determinada localidade, mais significativa será essa associação. Trata-se de um 

indicativo importante de que o modelo institucional do PBF tem estímulos adequados 

Gráfico 10 – Diagramas de dispersão da variação dos subcomponentes do IGD com a variação do Índice 

de Gestão Descentralizada 
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para incentivar a boa gestão do Programa não só no que se refere a benefícios fiscais, por 

meio de repasses financeiros do governo federal aos municípios, mas também do ponto 

de vista político. 

Importante salientar que tal benefício não deve ser compreendido de forma 

superficial, como se essa política pública reproduzisse alguma prática meramente 

assistencialista. Ao contrário, ao sugerir uma maior pertinência da qualidade da gestão do 

que da “quantidade” de atendimento do programa, os dados aqui analisados afastam 

leituras reducionistas de viés clientelístico desse PTRC e reforçam a importância da 

trajetória, do desenho e da institucionalidade de uma política pública tão relevante quanto 

o Programa Bolsa Família. 

Essas constatações apontam ainda o papel do Índice de Gestão 

Descentralizada não só como instrumento de medição da qualidade da gestão, mas 

também como ferramenta de incentivo à promoção das capacidades estatais locais. 

Mesmo outras áreas com políticas públicas consolidadas e mecanismos de avaliação 

relevantes – como a educação e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), de 2007 – não contam com um indicador tão diretamente ligado à gestão de um 

programa e ao financiamento da estrutura burocrática para geri-lo. 

Da mesma forma, ao demonstrar a associação entre a evolução na gestão de 

uma política pública e uma maior chance de sucesso nas urnas de um incumbente, os 

resultados aqui apresentados também jogam luz à relevância do desempenho político-

eleitoral como objeto de análise. Tão importante quanto a consistência do desenho de uma 

política pública e a sua implementação é o reconhecimento da população, direta ou 

indiretamente, atendida por esse programa; e uma das formas mais concretas de se 

observar isso está no exercício democrático do voto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos quatro objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a 

erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais do país tornou-

se tarefa compartilhada pelos três níveis de governo – nacional, subnacional e local – a 

partir de uma determinação da Constituição Federal. Promulgada em 1988, três anos após 

o fim do regime autoritário imposto pelos militares por mais de duas décadas, a Carta 

apelidada de Constituição Cidadã também instituiu uma inédita equidade de status 

jurídico entre a União, os estados e os municípios (ABRUCIO, 2005). Com isso, acabou 

por criar uma dinâmica de relações intergovernamentais que se assemelha a um 

caleidoscópio, com movimentos contínuos e simultâneos de centralização ou 

descentralização de atribuições e tarefas que extrapolam os conceitos de top-down e 

bottom-up na formulação e implementação de políticas públicas, aproximando-se dos 

modelos teóricos que veem o federalismo como pacto e arena de múltiplas formas de 

negociação e coordenação, com relevante papel dos governos subnacionais (ELAZAR, 

1987; WRIGHT, 1997). A corresponsabilidade entre os entes federados estimulou a 

inovação nos estados e municípios, para que essas administrações pudessem “fazer mais” 

e, ao mesmo tempo, “fazer diferente” (FARAH, 2006). 

É perceptível essa dinâmica na trajetória dos programas de transferência de 

renda condicionada criados e implementados a partir dos anos 1990 e consolidados na 

década seguinte como carro-chefe da rede de proteção social no Brasil (SILVA; 

YAZBEK; GIOVANNI, 2014). Embora o debate sobre a instituição de uma renda mínima 

tenha começado no nível nacional, com projeto de lei do então senador Eduardo Suplicy 

apresentado em 1991, foi no nível local que se lançaram as iniciativas pioneiras de 

políticas públicas voltadas ao pagamento de dinheiro a famílias em situação de 

vulnerabilidade social mediante determinadas condicionalidades, como a frequência 

escolar das crianças. A partir dos programas implementados em Campinas (SP) e Brasília 

(DF), praticamente de forma simultânea em 1995, teve início um processo de aprendizado 

institucional que resultou na universalização dos PTRCs a partir das ações do governo 

federal – primeiro como cofinanciador das políticas públicas municipais, depois como 

formulador de programas executados pelos governos locais, cujo exemplo mais relevante 

é o Programa Nacional de Renda Mínima Vinculada à Educação – “Bolsa Escola” 

(PNBE), instituído em 2001 e que em pouco mais de um ano se fez presente em 99% dos 

municípios brasileiros (VALENTE, 2003). 
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Nesse caminho, já se mostravam relevantes o papel e a qualidade da gestão 

local na disseminação dos programas de transferência de renda condicionada pelo 

território nacional, assim como na focalização do atendimento às famílias mais 

necessitadas de cada localidade. Ainda que houvesse dificuldades e problemas nas fases 

iniciais de tais políticas públicas, existia uma premissa de instituição de regras e 

procedimentos que diferenciavam esses PTRCs das ações estatais de combate à pobreza 

anteriores à Constituição de 1988, quase sempre vinculadas a práticas assistencialistas ou 

mesmo clientelistas. Por isso o aprendizado acumulado nas experiências de Campinas e 

Distrito Federal, seguidas de outras dezenas de municípios, e nos primeiros programas 

nacionais de transferência de renda, criados no governo Fernando Henrique Cardoso e 

nos primeiros meses da gestão Luiz Inácio Lula da Silva, é fundamental para se 

compreender a consolidação posterior do Programa Bolsa Família como principal política 

pública de combate à pobreza e proteção social do Brasil desde que foi instituído, em 

outubro de 2003. 

Sem a trajetória prévia dos PTRCs, dificilmente o PBF atingiria sua meta de 

atendimento de 11 milhões de famílias em pouco mais de três anos de existência ou teria 

um desenho institucional capaz de contemplar as peculiaridades federativas brasileiras, 

de forma significativamente coordenada e com atribuições mais bem definidas do que em 

programas antecessores (BICHIR, 2011; LICIO, 2012). Da mesma forma, podemos 

afirmar que esse aprendizado bottom-up dos programas de transferência de renda 

condicionada também foi essencial para o Bolsa Família obter êxito como “rota 

federativa” para coordenação da política pública e promoção das capacidades estatais 

municipais (GRIN, 2016), assim como para o surgimento de um dos instrumentos mais 

sofisticados de aferição da qualidade da gestão pública brasileira, o Índice de Gestão 

Descentralizada (IGD). 

Criado em 2006 e aperfeiçoado nos anos subsequentes, o indicador tem sido 

bem-sucedido no papel institucional de incentivar a melhoria e o aprimoramento da 

gestão local do PBF e da administração toda, seja por ser determinante para a definição 

dos repasses federais para as burocracias municipais, seja por ter regras bem definidas de 

controle das atribuições dos entes federados (FERNANDES, 2016). Por meio do IGD, 

avalia-se de forma institucionalizada como cada município verifica o cumprimento das 

condicionalidades do Bolsa Família – frequência escolar de crianças e adolescentes, 

vacinação e acompanhamento do crescimento de menores de 7 anos, exame pré-natal e 
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acompanhamento de gestantes – e gerencia o cadastramento das famílias elegíveis. Desse 

trabalho surgem muitos dos dados que compõem o Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal, outra ferramenta institucional que diferencia o PBF de outras 

políticas públicas. 

É preciso, portanto, levar em conta o papel desse arcabouço institucional nos 

resultados políticos e sociais que possam vir a ser atribuídos como consequências da 

criação e implementação do Programa Bolsa Família, em linha com os preceitos teóricos 

do neoinstitucionalismo (HALL; TAYLOR, 2003). São relevantes e consistentes os 

estudos que fizeram consolidar-se na literatura a forte associação entre as bem-sucedidas 

campanhas presidenciais do PT, partido em cujo governo foi criado o PBF, e a 

disseminação e cobertura do Programa pelo território nacional (HUNTER; POWER, 

2007; NICOLAU; PEIXOTO, 2007; LICIO; RENNÓ; CASTRO, 2009; ZUCCO, 2013, 

2015). Entretanto, tal perspectiva teórica não explica por que esse fenômeno não se 

repetiu na mesma intensidade com os candidatos locais do partido de Lula e de Dilma 

Rousseff, cujos desempenhos eleitorais estão fortemente correlacionados à quantidade de 

beneficiários do Bolsa Família nos municípios. 

A partir da adaptação de uma metodologia de métodos mistos que agrega 

instrumentos quantitativos e qualitativos de pesquisa (LIEBERMAN, 2005), pudemos 

desenvolver um estudo que contemplasse tanto o volume de atendimento do PBF quanto 

o desempenho dos governos locais na gestão do programa, além dos aspectos políticos 

envolvidos nas disputas eleitorais locais. Dessa forma, usando como lente teórica os 

conceitos da escolha racional na arena político-eleitoral (DOWNS, 2013), procuramos 

investigar se os políticos locais poderiam buscar uma maior maximização de votos por 

meio de um aumento de clientela atendida pelo Bolsa Família ou por uma melhoria da 

gestão do Programa no nível municipal. 

Tendo como objeto de investigação as eleições municipais de 2012 e os 

incumbentes que buscaram um segundo mandato consecutivo, analisamos 1.905 disputas 

eleitorais e os indicadores de gestão do PBF nos respectivos municípios. A partir dos 

resultados de um modelo de regressão logística seguido de estudos de casos selecionados, 

constatamos que a melhoria da qualidade da gestão, aferida pelo IGD, aumentou as 

chances de reeleição dos prefeitos, ao passo que o incremento do número de beneficiários 

teve efeito negativo sobre a probabilidade de permanência do incumbente no cargo.  
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Essa associação revela-se ainda mais forte nas localidades em que o Bolsa 

Família apresenta maior saliência, ou seja, tem mais relevância na vida da população. 

Reforça essa conclusão o caráter suprapartidário dessa descoberta: em função da 

significativa institucionalização do PBF, tanto os partidos situacionistas quanto 

oposicionistas no nível federal são recompensados positivamente se, no âmbito local, 

tiverem o reconhecimento de terem melhorado a gestão do programa. 

Por diversos fatores, incluindo a alta heterogeneidade dos municípios 

brasileiros, são minoria os estudos que têm como objeto as eleições no nível local, a 

despeito de sua relevância e das consequências diretas na vida dos cidadãos e de sua 

influência na dinâmica política dos demais níveis federativos, não só no Poder Executivo 

quanto no Legislativo (AVELINO; BIDERMAN; BARONE, 2012). Costuma ser 

atribuída ao ex-governador de São Paulo André Franco Montoro, notório municipalista 

do período de transição do regime militar para a democracia, a frase: “Ninguém vive na 

União ou no estado; as pessoas vivem nas cidades”. De fato, as prefeituras e as Câmaras 

Municipais são a principal referência de Estado nas localidades de menor porte, e é nelas 

que se concentram o atendimento às demandas da população, assim como as articulações 

com vistas às futuras disputas políticas. 

Há estudos que mostram uma maior dificuldade de reeleição dos incumbentes 

municipais do que os governantes estaduais ou federais (BRAMBOR; CENEVIVA, 

2012) ou os efeitos das políticas fiscais e da dinâmica econômica local nas chances de 

sucesso eleitoral dos prefeitos candidatos à reeleição (MELLO; FIRPO; CHAMON, 

2009; FERNANDES; FERNANDES, 2017). No entanto, consideramos ser possível 

investigar outros aspectos como fatores relacionados às chances de sucesso eleitoral no 

nível local, a exemplo do que procuramos fazer a partir da gestão do Bolsa Família no 

âmbito municipal. Reconhecemos, porém, que se trata apenas de um primeiro passo em 

uma jornada com bastante caminho a ser trilhado. 

Por fim, cabe frisar nossa posição de que o voto deve ser visto como 

importante fator de avaliação de política pública. Trata-se da manifestação direta de quem 

é alvo das ações do Estado, se não de forma isolada, ao menos de forma conjunta. Pelas 

características intersetoriais do Bolsa Família, consideramos lógico que só se pode obter 

significativa melhoria do IGD quando se tem uma qualidade de desempenho mínima da 

gestão local em geral.  



109 

 

Assim, sustentamos o argumento de que o PBF deve ser visto como bem-

sucedido programa de combate à pobreza não só pelo expressivo volume de atendimento 

e rapidez com que atingiu esse objetivo, mas principalmente por deixar para trás os vieses 

clientelísticos que marcavam esse tipo de política pública e por contar com um desenho 

institucional robusto e funcional. Fruto da trajetória dos programas de transferência de 

renda condicionada no Brasil, o Bolsa Família é uma política pública eficiente porque a 

forma como é gerido no nível local é capaz de fazer a diferença e de se mostrar relevante 

não só do ponto de vista da administração pública, mas também no âmbito político-

eleitoral. O que se espera é que as qualidades desse Programa, tão estudado pela academia 

e tão debatido pela opinião pública, se estendam a políticas públicas voltadas a outros 

problemas de complexidade equivalente à da erradicação da pobreza, ainda que este 

permaneça um objetivo fundamental da República a ser superado. 
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