


Intervenção pública para ajudar indivíduos, famílias 
e comunidades a manejar situação de risco social e 

apoiar aqueles submetidos a extrema pobreza.

I  - Conceito



:: Inglaterra - recursos para reduzir a mobilidade    
dos trabalhadores.

:: Brasil - subvenção para famílias que adotassem 
crianças.

II – Antecedentes – Século XVIII



:: Campinas e Brasília - Bolsa escola (1994)

:: Ribeirão Preto  e Jundiaí - Aprendizado em Oficinas

:: Belém e Santa Catarina - Reflorestamento

III – Primórdios no Brasil



Seguro Subsídio Benefícios Auxílio 
emergencial

Seguro 
desemprego

Auxílio Moradia

Auxílio Saúde

Vale Transporte

Vale Refeição

Benefícios 
Previdenciários

Bolsa Qualificação

Seguro safra •Auxílio Gás

•Desconto de energia

•Serviços subsidiados

Benefícios 
Assistenciais:

•Tradicional; 

•Nova  Geração 

•Cesta  Básica/

carro pipa

•Frente de            
Trabalho

Bolsa Renda

IV – Tipos de Intervenção

Crédito

Formal

Informal



Transferência em espécie

Cupons/cheques/vales - consumo direcionado

Transferência monetária:

• Indireta – Órgãos Intermediadores

• Direta – Cartão Bancário

V – Formas de Repasse



VI – Benefícios Assistenciais
e Subsídios Federais

Total $ – 23,15 Bilhões



Atuação diversificada de acordo com a 
composição  familiar

Condicionalidade para cada faixa etária

Relação clara entre Direito X Responsabilidade

Integração com programas específicos de 
promoção humana

VII – Organização
Multiprogramática X Monoprogramática:



Dispersão de agências e falta de coordenação 
(pulverização de dados)

Concentração em determinados grupos ou faixas 
etárias

Não alcançar as famílias efetivamente mais pobres

Criar sócio-dependência

VI – Riscos



Completar o CADRASTO ÚNICO das famílias 
pobres e criar um sistemas de atualização dos 
dados.

Universalizar o atendimento das faixas com 
baixa cobertura (0 a 6 e jovem)

Criar programa para adultos 

Introduzir como condicionalidade universal o 
debate em Família (promotor social)

IX – Proposta de Aperfeiçoamento



Definir PRIORIDADE ABSOLUTA para os 
beneficiários de rede de Proteção Social nos 
programas e serviços de assistência, educação, 
saúde e geração de renda.

Estabelecer tempo de permanência aos 
programas

Utilizar o IDF para identificar níveis de pobreza e 
avaliar o impacto das ações.

IX – Proposta de Aperfeiçoamento



Indivíduos/família

• Acesso e permanência  em programa de promoção

humana, social e econômica

• Fortalecimento do Ethos do desenvolvimento Lei

do Progresso (Hebert Simon)

• Superação da situação da pobreza.

X – Resultados esperados



Rede de Proteção Social

X – Resultados esperados

Econômicos

Mais arrecadação

Aumento das possibilidades de 
trabalho e emprego

Incremento da produção de 
bens e serviços

Novo mercado de consumo


