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Sobre o Bole m
Ampliar a cidadania, promover a inclusão social e superar a miséria. Estes
são os obje vos do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único para
Programas Sociais que, atuando de forma conjunta, têm apresentado
impactos visíveis na vida econômica e social do país, com a melhoria de
diversos indicadores.
Hoje, o Bolsa Família é sinônimo de polí ca pública de Estado. Isso porque
vem melhorando as condições de vida dos brasileiros antes vulneráveis à
pior forma de exclusão: a extrema pobreza. Em uma década, o país
conquistou uma rede de proteção mínima a 36 milhões de pessoas. São
brasileiros que estariam na miséria se não exis sse o Programa.
O Cadastro Único para Programas Sociais possui hoje informações
socioeconômicas de mais de 27 milhões de famílias, o que representa
quase um terço da população brasileira, focalizado na população pobre. É
a porta de entrada para mais de 15 programas sociais, fortalecendo a rede
de serviços e atenção às famílias que mais necessitam.
Este Bole m é uma publicação mensal da Secretaria Nacional de Renda
de Cidadania (SENARC), com a ﬁnalidade de apresentar dados de
acompanhamento e análise do PBF, em vários aspectos: operacionais, de
gestão, de impactos em outras áreas como saúde, educação, trabalho e
economia.

Boa Leitura!
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Sobre o Programa Bolsa Família (PBF)
Criado em 2003, o Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneﬁcia famílias pobres em todos os municípios brasileiros. O público-alvo do Programa são famílias extremamente pobres (com renda per capita mensal de até R$ 85,00) e famílias pobres (com renda per capita mensal entre R$ 85,01 até R$ 170,00).
Ao entrarem no programa, as famílias recebem o bene cio mensalmente e, como contrapar da, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação.
O principal obje vo do Programa é contribuir para a superação da pobreza em três
dimensões:

A seleção das famílias para o Bolsa Família é feita com base nas informações registradas pelo município, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instrumento de coleta e gestão de dados que
tem como obje vo iden ﬁcar todas as famílias de baixa renda existentes
no Brasil.
Com base nos dados cadastrais, o Ministério do Desenvolvimento Social
e Agrário (MDSA) seleciona, de forma automa zada, as famílias que serão incluídas para receber o bene cio. No entanto, o cadastramento não
implica a entrada imediata das famílias no programa e o recebimento do
bene cio.
Os valores recebidos por família variam de acordo com a situação de
renda e com as caracterís cas sociais e demográﬁcas de cada família,
por exemplo, quan dade de adultos, jovens e crianças.
A gestão do Programa é descentralizada e compar lhada entre a União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os entes federados trabalham em conjunto para aperfeiçoar, ampliar e ﬁscalizar a execução. O
funcionamento do Programa depende também da atuação de gestores
e técnicos de diferentes polí cas, em especial as áreas de Assistência
Social, Saúde e Educação.
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Resultados de acompanhamento e principais impactos
Quem são os beneﬁciários do PBF?
. As famílias têm, em média, 3,38 pessoas;

Principais Resultados

BENEFÍCIOS

CADASTRO ÚNICO

Folha de outubro/2016

Base de setembro/2016

- 13,9 milhões famílias no PBF

- 27,7 milhões de famílias cadastradas

- Valor médio do bene cio: R$181,65

- 46,2% são extremamente pobres

- Mais de R$ 2,5 bilhões pagos em
bene cios diretamente às famílias

- 68,8% das famílias com renda de até
½ SM estão com cadastro atualizado

- 55,4% dos beneﬁciários são crianças e jovens até 20 anos

- 15 Grupos Populacionais Tradicionais
e Especíﬁcos com 2,17 milhões de famílias iden ﬁcadas

ACOMPANHAMENTO DE
CONDICIONALIDADES

APOIO FINANCEIRO A ESTADOS E
MUNICÍPIOS

- Aproximadamente 15 milhões de
estudantes acompanhados

- Mais de R$3bi repassados aos municípios até hoje por meio do IGD

- Cerca de 96% dos estudantes de 6 a
15 anos cumprem a condicionalidade
de educação

- Mais de R$250mi repassados em 2016

- 5,2 milhões de crianças acompanhadas na saúde

- IGD médio de 0,79
- 97% dos municípios veram as contas
do IGD aprovadas pelos CMAS’s em 2014

. 73% das famílias são formadas por pessoas que se declaram pretas ou pardas;
. 92% dos responsáveis familiares são mulheres;
. 68% dos responsáveis pelas famílias são mulheres negras;
. 75% dos beneﬁciários adultos trabalham.
Redução da Pobreza
O Bolsa Família foi um dos principais fatores que contribuíram para que o Brasil cumprisse, com antecedência, os Obje vos de Desenvolvimento do Milênio (ODM): a meta
da ONU de reduzir a fome e a pobreza extrema até 2015 à metade do que era em 1990
foi alcançada pelo Brasil em 2002. Ainda, a meta nacional de reduzir a porcentagem de
pobres a ¼ da de 1990, apesar de mais ambiciosa, também foi cumprida e superada
em 2008.
As transferências sociais e, par cularmente, o Bolsa Família, foram responsáveis pela
queda de 17% na desigualdade de renda domiciliar por pessoa entre 2001 e 2012.
Educação
Os alunos do Bolsa Família têm índices de aprovação próximos aos dos não beneﬁciários e menores taxas de abandono escolar.
Saúde
O Bolsa família ajuda a diminuir a mortalidade infan l, aumenta a
quan dade de consultas pré-natal e tem efeitos sobre a desnutrição.
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Famílias atendidas pelo Bolsa Família
Buscando o enfrentamento da pobreza, das desigualdades e das vulnerabilidades
sociais, ao longo dos 13 anos de existência, o Programa Bolsa Família (PBF) tem
contribuído para assegurar os direitos sociais de milhões de famílias.
Se em 2003, no momento de sua implementação, o Bolsa Família atendia 3,62
milhões de famílias, atualmente a rede de proteção social do PBF chega a 13,9
milhões de unidades familiares (Gráﬁco 1). Isso signiﬁca que 46,99 milhões de
pessoas estão cobertas pelo Programa, tendo garan da a transferência direta de
renda e sendo es muladas, por meio das condicionalidades, a acessarem a rede
de serviços públicos, como saúde e educação. Desse total de famílias beneﬁciárias (13,9 milhões), 10.618.689 famílias declararam possuir renda por pessoa de
até R$ 85,00.

O PBF atende a parcela da população brasileira mais vulnerável e seus beneﬁciários
são principalmente crianças e jovens. O número de beneﬁciários com menos de 16
anos (20.391.502 pessoas) corresponde à 43,39% do total de beneﬁciários do
Programa. Se forem considerados os jovens de até 20 anos, são 26.052.330
beneﬁciários, ou seja, 56,61% das pessoas atendidas pelo PBF.

Além disso, o Programa prevê o pagamento dos bene cios ﬁnanceiros
preferencialmente à mulher, com o obje vo de contribuir para o bem estar da
família e para o desenvolvimento da autonomia feminina tanto no espaço
domés co como em suas comunidades. Seguindo essa orientação, 92% das
famílias beneﬁciárias do PBF têm a mulher como responsável familiar, sendo este
percentual maior entre os estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
(Tabela 1).

7

!

Versão interna NÃO DIVULGAR

Valores Transferidos - PBF

6
8

!

Versão interna NÃO DIVULGAR

Valores Transferidos - PBF


O valor recebido pelas famílias varia de acordo com o perﬁl de renda, tamanho e
composição familiar (se há crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes na
família, por exemplo). A média do bene cio do PBF é atualmente de R$ 181,65 ,
mas varia de acordo com a região: em média, os valores do bene cio são
maiores nas regiões Norte e Nordeste e menores nas regiões Sul, Centro-Oeste e
Sudeste devido à maior incidência da pobreza naquelas regiões. O estado do
Acre, por exemplo, tem bene cio médio de R$ 261,00 por família, enquanto o
Paraná tem o menor valor médio de bene cio, R$ 155,36.
O Gráﬁco 3 demonstra a evolução dos valores médios de bene cios do PBF entre
2003 e 2016. Em dezembro de 2003, as famílias beneﬁciárias recebiam, em
média, R$ 72,81. Ao longo dos anos, houve a ampliação dos pos de bene cio e a
atualização de seus valores, o que inﬂuiu no aumento progressivo do valor médio
de bene cio.

3.290.581 Bene cios variáveis vinculados ao adolescente (BVJ). No valor de

R$ 46,00, o BVJ é o bene cio pago às famílias com adolescentes de 16 e
17 anos.
Os bene cios variáveis BVG, BVN e BV015 podem ser pagos até o limite de cinco
bene cios por família, totalizando o valor de R$ 195,00.
Os bene cios variáveis vinculados ao adolescente (BVJ) podem ser pagos até o limite de dois bene cios por família, totalizando o valor de R$ 92,00.
Mesmo após a concessão dos bene cios ﬁnanceiros do PBF, algumas famílias permanecem com renda familiar menor ou igual a R$ 85,00 por pessoa. Nestes casos, as famílias recebem o Bene cio para Superação da Extrema Pobreza (BSP), uma complementação para que a família ultrapasse o valor de R$ 85,00 por pessoa, superando a
situação de extrema pobreza. Em outubro de 2016, 5.513.615 famílias receberam o
BSP, sendo de R$ 96,22 o valor médio deste po de bene cio. Somando-se os valores
gerados para cada um dos pos de bene cio, o valor total da folha de pagamentos do

Observando detalhadamente cada po de bene cio, foram gerados na folha de
pagamentos de outubro/2016:


12.259.072 Bene cios básicos. No valor de R$ 85,00, o bene cio básico é

pago somente para famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 85,00;


232.954 Bene cios variáveis vinculados à gestante (BVG). No valor de R$

39,00, o BVG é pago às famílias beneﬁciárias com uma integrante
Gestante, iden ﬁcada pelo Sistema de Gestão do PBF na Saúde;


324.942 Bene cios variáveis vinculados à nutriz (BVN). No valor de R$ 39,00,

o BVN é pago às famílias com crianças de 0 a 6 meses ;


20.205.376 Bene cios variáveis para crianças de 0 a 15 anos (BV015). No valor

de R$ 39,00, pago para as famílias com crianças e adolescentes de até 15
anos de idade;
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Gestão de bene cios: Concessão e Administração de bene cios do PBF
Para garan r a con nuidade da transferência de renda às famílias, mensalmente,
ocorrem procedimentos na gestão de bene cios: a concessão de bene cios a
novas famílias, as ações de manutenção no bene cio ﬁnanceiro (bloqueio,
desbloqueio, suspensão, reversão de suspensão) e o cancelamento de famílias do
Programa (ou a reversão do cancelamento).

Figura 1 - Taxa de cobertura dos municípios no PBF, municípios brasileiros,
outubro/2016

Em outubro de 2016, houve concessão a 143.345 novas famílias. As a vidades
operacionais mensais para ingresso de famílias no PBF levam em consideração o
percentual de cobertura do PBF no município e a disponibilidade orçamentária e
ﬁnanceira do Programa. A Figura 1 mostra que 71,75% dos municípios (3.997) já
estão com taxa de cobertura elevada (acima de 90% do número de famílias
previsto na es ma va de famílias em situação de pobreza), principalmente
aqueles das regiões Nordeste e Norte.
Acompanhando as ações de manutenção realizadas sobre os bene cios
ﬁnanceiros do programa, das 13.948.141 famílias beneﬁciárias, 1,77% (246.974)
foram bloqueadas. O percentual de famílias com bene cio bloqueado é maior nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
No caso das suspensões, 0,33% das famílias (46.191) estão com bene cios
suspensos. Estas suspensões do pagamento do bene cio PBF ocorrem como
repercussão do reiterado descumprimento de condicionalidades ou pelo
recebimento por algum integrante da família do seguro-desemprego ao pescador
proﬁssional artesanal, cujo defeso tenha iniciado a par r de 01 de abril de 2015,
conforme Decreto nº 8.424/2015. O percentual de famílias em situação de
suspensão do bene cio PBF é maior nas regiões Sudeste e Sul.
Com relação aos cancelamentos, no período de 06 de setembro a 29 de setembro,
124.176 famílias beneﬁciárias saíram do programa.

Fonte: DEBEN/SENARC/MDS. Folha de pagamento do PBF, outubro/2016;Es ma va de famílias pobres;
outubro/2016.
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Gestão de bene cios: Operações de Pagamento do PBF
Em março de 2016 foi implantada uma nova modalidade de pagamento no Bolsa
Família, a Poupança Caixa Fácil (Conta Poupança). Esta modalidade garante a
ausência de produtos ﬁnanceiros vinculados e gera rendimentos aos valores
man dos em conta por mais de 30 dias.

O processo de gestão de bene cios do PBF inclui também o acompanhamento
das operações de pagamento do bene cio às famílias, ao monitorar se as famílias
estão sacando o bene cio e ao veriﬁcar a disponibilidade de canais de pagamento
para saque. Após a disponibilização do bene cio, as famílias têm até 90 dias para
sacá-lo (período denominado de validade da parcela). Em relação às parcelas
geradas na folha de pagamento de junho de 2016, 88,2% das famílias
beneﬁciárias as sacaram no próprio mês de junho.
Ao analisar as informações de pagamento após os 90 dias, veriﬁca-se que 96,3%
das famílias sacaram o seu bene cio até setembro de 2016, o equivalente a R$
2.176.494.528,00. Os estados das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste foram os
que apresentaram menores percentuais de bene cios sacados, com 94,2%, 94,7%
e 95,2%, respec vamente.
A disponibilidade de canais de pagamento é monitorada por impactar
diretamente no pagamento do bene cio. Em setembro de 2016, havia 21.354
canais de pagamento da rede da Caixa Econômica Federal (CAIXA) disponíveis
para pagamento do bene cio do PBF, entre agências bancárias, postos de
atendimento bancário (PAB), lotéricas e estabelecimentos comerciais
credenciados pela CAIXA, como padarias, mercados e outros, denominados Caixa
Aqui. Este número sofreu uma queda de 41 canais em relação ao mês anterior,
agosto de 2016. Apesar da disponibilidade de canais de pagamento em quase
todo o país, a sua distribuição entre as regiões é heterogênea, com maior
concentração na região Sudeste (8.872 canais), seguida das regiões Nordeste
(5.292 canais) e Sul (4.004 canais).

No mês de setembro, foram realizados 960.352 depósitos em Conta Poupança, valor
correspondente a 7,4% das operações de pagamento do PBF.
As operações realizadas em lotéricas corresponderam a 53,6% das operações de
pagamento, dado o maior número de canais deste po, seguido dos depósitos em
Conta CAIXA Fácil (Conta Corrente), com 19,4% das operações.
Na análise por regiões, temos que a região Sul apresentou o maior percentual de
depósitos do bene cio em conta corrente, 22,9% das operações realizadas na região.
A região Nordeste, por sua vez, teve o maior percentual de operações realizadas em
Caixa Aqui (8,8%) e o menor percentual de operações realizadas em caixas
eletrônicos, 7,8%.
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Gestão de bene cios: Operações de Pagamento - municípios sem canal de pagamento
Ainda que o percentual de famílias que sacaram os bene cios do PBF seja alto,
assim como o número de canais de pagamento disponíveis, alguns municípios
requerem atenção especial quanto ao acompanhamento das operações de
pagamento. Mesmo possuindo canais de pagamento em seus territórios, muitas
famílias beneﬁciárias têm que se deslocar para outros municípios para sacar o
bene cio, por questões pessoais ou devido aos problemas permanentes ou
temporários nos estabelecimentos de pagamento. Desta forma, a análise do
número de operações realizadas fora do município é um indicador importante,
pois permite observar os deslocamentos realizados pelos beneﬁciários e a
iden ﬁcação de ações necessárias (Figura 2).

Figura 2 - Percentual de operações de pagamento de bene cios do PBF realizadas no
mês fora do município, municípios brasileiros, setembro/2016

Em setembro de 2016, em 161 municípios, mais de 75% das operações realizadas
no mês aconteceram fora do município. As manchas mais escuras no mapa
indicam alguns municípios com alto percentual de famílias sacando o bene cio do
PBF em outros municípios, como os casos nas regiões Norte e Nordeste.
Em razão de não possuírem canais de pagamento, alguns municípios precisam de
atenção redobrada. No mês de setembro de 2016, 102 municípios não possuíam
canal de pagamento disponível em seus territórios, situação que a nge maior
número de municípios das regiões Nordeste, Sul e Norte.
No país, são 124.954 famílias beneﬁciárias em municípios sem canal de
pagamento. O percentual de famílias destes municípios que sacaram o bene cio
gerado na folha de pagamento de setembro de 2016 no próprio mês, foi de
84,1%.
Em relação ao total de municípios sem canal de pagamentos, houve aumento
entre outubro de 2015 e abril de 2016. No mês de maio de 2016 houve queda
para 57 municípios, porém em junho, julho, agosto e setembro ocorreram
novamente aumentos no total de municípios nestas condições.
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Grupos Prioritários para o PBF
Tendo em vista o alto grau de vulnerabilidade social, alguns grupos são
considerados prioritários no processo de ingresso no PBF. São eles: famílias
indígenas, quilombolas, em situação de trabalho infan l, com pessoas libertas de
situação análoga à de trabalho escravo ou com pessoas catadoras de material
reciclável.
Atualmente, 422.487 famílias beneﬁciárias pertencem a um dos grupos
denominados prioritários ao PBF (3,0% do total de famílias beneﬁciárias),
totalizando cerca de 1,64 milhões de pessoas. O percentual de famílias
prioritárias é maior nas regiões Norte e Centro-Oeste, com 4,9% e 4,5% do total
de famílias beneﬁciárias (Gráﬁco 5).
As famílias em situação de trabalho infan l são 24,84% do total de famílias
beneﬁciárias consideradas prioritárias, seguidas das famílias indígenas (25,71%) e
das famílias quilombolas (25,86%). As famílias com pessoas libertas de situação
análoga à de trabalho escravo e as famílias com pessoas catadoras de material
reciclável são os menores grupos, 12,30% e 11,29%, respec vamente (Gráﬁco 6).

Em relação à situação dos bene cios ﬁnanceiros, 1,36% das famílias dos grupos
prioritários estão bloqueadas, percentual inferior aos 1,77% de bloqueios das
demais famílias beneﬁciárias. O percentual de suspensões entre as famílias dos
grupos prioritários (0,26%) foi também menor do que as suspensões das famílias
beneﬁciárias em geral (0,33%).
Analisando-se o pagamento dos bene cios, 97,0% das famílias beneﬁciárias dos
grupos prioritários receberam os seus bene cios de junho/2016, percentual
superior ao das demais famílias beneﬁciárias, que foi de 96,3%.
O percentual de responsáveis familiares (RF) do sexo feminino entre as famílias
prioritárias é de 87,9%. O percentual correspondente para as demais famílias
beneﬁciárias do Programa é de 91,9%.
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Revisão e Averiguação Cadastral—2016
Os processos de Revisão Cadastral e Averiguação Cadastral são realizados
anualmente e, ao solicitarem a atualização dos cadastros das famílias, buscam
garan r a veracidade e a atualidade dos dados declarados no Cadastro Único,
contribuindo para a qualidade das informações.
A Revisão Cadastral é um procedimento que tem por obje vo garan r a
atualização do cadastro das famílias beneﬁciárias de programas sociais, por
exemplo o PBF, e que ﬁzeram a úl ma atualização há mais de 24 meses, estando,
portanto, desatualizadas.
Já a Averiguação Cadastral tem como público as famílias registradas no Cadastro
Único e que apresentaram inconsistência nas informações de seus cadastros após
veriﬁcações realizadas pela SENARC em outros registros administra vos, bem
como averiguações feitas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria
Geral da União (CGU).
Foram inseridas 4,3 milhões de famílias no processo de Averiguação Cadastral, das
quais 2,05 milhões pertencem ao Bolsa Família. Esses beneﬁciários são avisados
por mensagens e cartas da necessidade de atualização cadastral, sendo que após
um período sem que essa seja efe vada, a família tem o seu bene cio bloqueado,
e reiterada a não atualização, o bene cio é cancelado.
Ainda, foram inseridas 2,3 milhões de famílias no processo de Revisão Cadastral,
das quais 1,42 milhão são beneﬁciárias PBF. As famílias passam pelo mesmo
processo anterior, são avisadas por mensagem e carta da necessidade de
atualização do cadastro, não ocorrendo a atualização o bene cio é bloqueado e,
reiterada a não atualização, o bene cio é cancelado.

Averiguação Cadastral
PBF
Não PBF

Revisão Cadastral
PBF

Não PBF

4,3 milhões
de famílias
2,05 milhões
de famílias
2,27 milhões
de famílias

2,3 milhões
de famílias
1,42 milhões
de famílias
912 mil
famílias
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Revisão Cadastral 2015
O processo de Revisão Cadastral das famílias do PBF está inserido na Ação de
Atualização Cadastral, que inclui os processos de Averiguação Cadastral e Revisão
Cadastral e são desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
(SENARC). Em 2016, a Revisão Cadastral tem como públicos: as famílias
beneﬁciárias do PBF, as beneﬁciárias da Tarifa Social de Energia Elétrica e as
beneﬁciárias do Bene cio de Prestação Con nuada.
A Revisão Cadastral é um procedimento que tem por obje vo garan r a
atualização do cadastro das famílias beneﬁciárias de programas sociais, por
exemplo o PBF, e que ﬁzeram a úl ma atualização há mais de 24 meses, estando,
portanto, desatualizadas.

Entre o período de geração das informações e de início da Revisão Cadastral jan/2016 a mar/2016, 501.260 famílias atualizaram seus cadastros. Desta forma, o
processo de Revisão Cadastral 2016 iniciou-se em 29 de abril de 2016 com
1.414.620 famílias beneﬁciárias do PBF sendo acompanhadas.
As famílias do Grupo 7 (vide tabela 7) devem atualizar seus cadastros até 18 de
novembro de 2016 para evitarem o bloqueio dos seus bene cios do PBF. Já as
famílias do Grupo 8 devem atualizar seus cadastros até 16 de dezembro de 2016
para evitarem o bloqueio dos seus bene cios do PBF.
Gráﬁcos 7 - Percentual mensal de famílias - público da revisão cadastral - por perﬁl de
atualização, Brasil e Grandes Regiões, 2016

Já a Averiguação Cadastral tem como público as famílias registradas no Cadastro
Único e que apresentaram inconsistência nas informações de seus cadastros após
veriﬁcações realizadas pela SENARC em outros registros administra vos, bem
como averiguações feitas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria
Geral da União (CGU).
Os procedimentos de Revisão Cadastral e Averiguação Cadastral ocorrem
anualmente e, ao solicitarem a atualização dos cadastros das famílias, buscam
garan r a veracidade e a atualidade dos dados declarados no Cadastro Único,
contribuindo para a qualidade das informações.
Nesta seção são tratadas apenas as informações relacionadas ao processo de
atualização das famílias em Revisão Cadastral 2016 - público PBF. Neste sen do,
são público da Revisão Cadastral 2016 as famílias beneﬁciárias do PBF que estavam
presentes na folha de pagamentos em janeiro de 2016 e que completaram, no mês
anterior, dois anos ou mais sem atualização de seus cadastros (úl ma atualização
cadastral feita até dezembro de 2013). Dentro destes critérios, em dezembro de
2015 exis am 1.915.880 famílias com cadastros desatualizados.
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Condicionalidades de Educação
As condicionalidades são compromissos assumidos pelas famílias beneﬁciárias e,
em especial, pelo poder público, com a ﬁnalidade de contribuir para a efe vação
dos direitos sociais básicos de cidadania, por meio do acesso aos serviços nas
áreas de educação, saúde e assistência social. Sua formulação par u do
entendimento de que os problemas vivenciados pelas famílias em situação de
pobreza não se traduzem exclusivamente na limitação da renda. Tais problemas
estão, geralmente, associados ao reduzido exercício dos direitos de cidadania e a
poucas oportunidades de acesso a uma melhor qualidade de vida, por intermédio
de serviços sociais básicos.
A gestão das condicionalidades é uma ação intersetorial ar culada entre as áreas
de educação, saúde e assistência social com a par cipação da União, dos 26
estados, do Distrito Federal e dos 5570 municípios brasileiros.
Na área de educação, para os alunos de famílias PBF, é necessária a frequência
escolar mensal mínima de 85%, para crianças e adolescentes 6 a 15 anos e de 75%,
para jovens de 16 e 17 anos.

O registro do acompanhamento da frequência escolar é realizado cinco vezes ao ano,
por meio do Sistema Presença/MEC. Geralmente, os resultados do primeiro período
de acompanhamento são menores, devido às mudanças de escola dos beneﬁciários,
no início do ano. No decorrer do ano, os percentuais tendem a aumentar.
Esta edição foi atualizada com os dados referentes ao bimestre agosto/setembro de
2016, no qual foram acompanhados 91,8% dos beneﬁciários com perﬁl para a
condicionalidade de educação. Quando se analisa o resultado por região, observa-se
que a região Sul apresenta o maior percentual de acompanhamento (94,4%), seguida
pela região Sudeste (92,4%) e Norte (91,4%). As regiões Nordeste e Centro-Oeste
apresentaram o percentual mais baixo de acompanhamento (91,3% e 90,8%,
respec vamente).
Quase a totalidade dos beneﬁciários acompanhados cumprem a condicionalidade de
educação. O descumprimento, principalmente se for reiterado, pode ser um
indicador de que a família está em situação de vulnerabilidade e deve ser
encaminhada para acompanhamento pela Assistência Social no âmbito do
SUAS.
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Condicionalidades de Saúde
A saúde é pilar fundamental para a melhoria das condições de vida da população
beneﬁciária do Bolsa Família. As famílias beneﬁciárias assumem o compromisso
de acompanhar o cartão de vacinação e o crescimento e desenvolvimento das
crianças menores de 7 anos. As mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem
fazer o acompanhamento e, se gestantes ou nutrizes (lactantes), devem realizar o
pré-natal e o acompanhamento da sua saúde e do bebê. O registro das
informações das condicionalidades da saúde ocorre duas vezes por ano, no
Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde, do Ministério da Saúde.
O acompanhamento das condicionalidades da saúde se insere no rol de a vidades
do Sistema Único de Saúde (SUS) e é uma relevante estratégia de focalização das
ações para uma parcela mais vulnerável da população. O acompanhamento da
saúde vem aumentando ao longo do tempo, a ngindo, desde a segunda vigência
de 2012, a meta de 73% estabelecida pelo Programa de Melhoria do Acesso e
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) do Ministério da Saúde.

Esta edição apresenta os dados rela vos à 1ª vigência de 2016 do
acompanhamento de saúde, que considera o período de julho a dezembro. Neste
período, 72,5% das famílias que nham o perﬁl saúde foram totalmente
acompanhadas. Desde 2012, é a primeira vez que o percentual ﬁca abaixo do
estabelecido pelo PMAQ do Ministério da Saúde. O Nordeste se destaca como
região com maior percentual de acompanhamento da saúde: 75,9% de famílias
totalmente acompanhadas.
Embora o percentual de acompanhamento tenha aumentado ao longo do tempo,
ainda há um número expressivo de famílias sem registro de acompanhamento.
Além disso, é necessário ampliar a iden ﬁcação de gestantes do PBF. Neste
sen do, aprimorar as estratégias de gestão, como o fortalecimento de ações
intersetoriais, é de suma importância para que cada vez mais famílias tenham
acesso a ações e serviços de saúde.
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Descumprimento de Condicionalidades
Gráﬁco 11: Acompanhamento familiar com registro no Sicon
Para o PBF, o descumprimento de condicionalidades sinaliza ao poder público que,
por algum mo vo, as famílias estão tendo diﬁculdades de acesso aos serviços
básicos de saúde ou de educação. Essas diﬁculdades podem ser reﬂexo de
situações de vulnerabilidade ou risco social.
Quando uma família não consegue cumprir as condicionalidades de saúde e de
educação, pode ocorrer um efeito em seu bene cio, a chamada repercussão. No
primeiro descumprimento, a família recebe uma advertência. Na ocorrência de
novos descumprimentos, sem jus ﬁca vas, em prazo inferior a seis meses, os
próximos efeitos serão aplicados grada vamente: bloqueio do bene cio (por 30
dias) e suspensão (por dois meses), podendo chegar ao cancelamento.
Figura 3: Efeitos aplicados aos bene cios, em casos de descumprimento de
condicionalidades

O Acompanhamento Familiar (AF) no âmbito do SUAS encerra o ciclo operacional das
condicionalidades. De acordo com o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços,
Bene cios e Transferência de Renda no âmbito do SUAS, as famílias em descumprimento
de condicionalidades são público prioritário para inserção em AF, em especial aquelas em
fase de suspensão (FFS), pois essa situação pode sinalizar um alto grau de vulnerabilidade.
A cada período de repercussão, é levantado o número de famílias em fase de suspensão,
ou seja, aquelas que veram seus bene cios suspensos no período somadas às que
receberam efeito de suspensão nos úl mos seis meses. No gráﬁco 11, é possível observar
que o percentual de famílias em fase de suspensão cujo acompanhamento é registrado no
Sistema de Condicionalidades (Sicon) se mantém abaixo da meta de 50% estabelecida
pela Resolução nº 13, da Comissão Intergestores Tripar te, de 4 de julho de 2013.
Esta edição foi atualizada com os dados referentes à repercussão de novembro de 2016.
No total, 5,1% das famílias beneﬁciárias (aproximadamente 596 mil famílias) veram
algum efeito aplicado na repercussão, número maior do que a repercussão de
setembro/2016. Atualmente, há mais de 170 mil famílias em fase de suspensão

(efeito reiterado), que necessitam de uma maior atenção do poder público.
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Cadastro Único—Dados gerais
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é
uma ferramenta de iden ﬁcação e caracterização socioeconômica das famílias
brasileiras de baixa renda e tem, atualmente, 27,7 milhões de famílias e 81,4 milhões de pessoas cadastradas, o que representa cerca de 40% da população brasileira. Em nível estadual,
destaca-se o estado de São
Paulo com o maior número
de famílias cadastradas
(3,7 milhões), seguido da
Bahia (3,1 milhões). Quanto ao perﬁl das pessoas
cadastradas, os gráﬁcos 12
e 13 apresentam as informações de sexo, faixa etária e raça/cor.

Existem diferenças regionais importantes, como o número médio de pessoas nas
famílias de baixa renda. No Norte a média é de 3,26 pessoas por família e chega a
3,86 no Acre. Já no Centro-Oeste a média é de 2,82 pessoas por família e o Mato
Grosso do Sul apresenta o menor número, 2,73. Quanto à raça/cor, enquanto no
Norte observa-se 83% de pessoas pardas, no Sul observa-se 74% de pessoas brancas.
O gráﬁco 14, abaixo, apresenta o histórico de cadastramento desde o ano de 2006
até hoje. Observa-se três quedas no número total de famílias cadastradas, devido
ao procedimento de exclusão lógica de cadastros desatualizados há mais de 48
meses, implantado pelo MDS em 2014 e mantendo, assim, a qualidade das informações u lizadas pelos programas sociais.
Exclusão de cadastros desatualizados há mais de 48 meses
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Cadastro Único—Faixas de renda
Podem se inscrever no Cadastro Único
 Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;
 Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou
 Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o

cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três
esferas do governo.
A análise da distribuição de renda das famílias cadastradas aponta grande
focalização nas famílias extremamente pobres, que compõem atualmente
46,21% do Cadastro Único, ou seja, 12,8 milhões de famílias brasileiras. Ao
analisar as diferenças regionais, observa-se que as regiões Norte e Nordeste
apresentam as maiores concentrações de famílias extremamente pobres
cadastradas, com 56% e 60% respectivamente.

A renda familiar per capita é de R$ 223,18. Como o Cadastro Único registra os
aumentos de renda da população de baixa renda, bem como é utilizado por
alguns poucos programas com critério de renda acima de seu recorte básico,
existem registradas 192 mil famílias com renda per capita acima de 1/2 s.m. e
com renda familiar acima de 3 s.m. Essas famílias representam apenas 0,69%
do total de famílias cadastradas e estão concentradas no Sudeste e no Sul do
país, onde a criação de empregos é mais dinâmica e o nível de preços e salários é mais alto. É importante ressaltar que cada programa usuário do Cadastro Único lê as informações de renda das famílias cadastradas e procede a
concessão ou manutenção de benefícios, ativos e serviços, de acordo com suas regras e de forma autônoma em relação ao Cadastro Único.
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Cadastro Único—Atualização cadastral
Averiguação Cadastral
A atualização cadastral é um importante mecanismo de qualificação da informação, pois garante que os dados do Cadastro Único reflitam a realidade atual das
famílias, podendo as políticas públicas se adequarem a estas necessidades. A
atualização deve ser realizada pela família sempre que houver alguma mudança
nas caracterís cas da família. Não havendo mudança, as informações precisam
ser conﬁrmadas, no máximo, a cada dois anos. Atualmente, 68,7% das famílias
de baixa renda (até 1/2 s.m. per capita) estão com os dados atualizados.
A mediana de meses em desatualização das famílias inscritas no Cadastro Único é
de 14 meses em maio/2016. Ou seja, metade das famílias atualiza seus dados em
até 14 meses. Essa medida é reduzida para as famílias incluídas em programas
que têm procedimentos amplos de revisão cadastral, como o PBF e a Tarifa Social
de Energia Elétrica.

A atualização cadastral também compõe a fórmula de cálculo para coﬁnanciamento aos estados e municípios. A par r de 2016 os municípios devem
ter, pelo menos, 55% dos cadastros atualizados. Merecem atenção, sobretudo,
97 municípios de Santa Catarina e o Distrito Federal (tabela 14), que ainda precisam alcançar o nível mínimo de atualização cadastral para con nuar recebendo o
co-ﬁnanciamento em 2016.

O que é: cruzamento de informações registradas no Cadastro Único com os
dados con dos em outros registros administra vos do Governo Federal, a ﬁm de
iden ﬁcar possíveis inconsistências, usualmente de rendimentos do trabalho,
óbitos e bene cios do INSS.
Efeitos: famílias com cadastros que apresentam alguma inconsistência são
convocadas para a atualização cadastral, conforme disciplina a Portaria MDS nº
94, de 4 de setembro de 2013. Se as famílias forem beneﬁciárias de algum
programa (Bolsa Família inclusive) e não têm mais o perﬁl, podem ser
desligadas.
Até setembro de 2016, 36% das famílias que entraram na Averiguação de 2016
realizaram a atualização cadastral. Este processo anual garante a qualidade do
Cadastro Único e têm sido realizado com grande êxito pelos municípios em todo
o Brasil.
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Cadastro Único—Inclusões e atualizações mensais
Os municípios realizam, em média, 1,3 milhões de inclusões e atualizações cadastrais por
mês. O movimento pode aumentar nos períodos que antecedem os bloqueios e
cancelamentos da Averiguação Cadastral.
Em relação à faixa de renda das famílias, observa-se, pelo gráfico abaixo, uma maior
participação da atualização de famílias extremamente pobres, refletindo os prazos da
Revisão Cadastral do Programa Bolsa Família, que atende famílias de menor renda. Entre
abril e setembro de 2016, podemos ver o crescimento da participação das famílias de
renda entre R$ 170,00 a 1/2 S.M per capita, incentivadas pela Revisão Cadastral da TSEE a
atualizarem seus cadastros.

Para atender essas demandas de atualização cadastral, os municípios normalmente
diversificam as estratégias de atualização cadastral. Segundo o CensoSUAS 2013-2014, há no
Brasil um total de 9.413 locais de cadastramento, dos quais 5.123 (54%) são CRAS. Foi
mapeado ainda que 63% dos municípios tem cadastramento na sede da prefeitura ou posto
de cadastramento exclusivo, 60% dos municípios tem cadastramento em CRAS, 10% em
unidades móveis e 6% em outros equipamentos da Assistência Social. Em que pese mais da
metade dos postos de cadastramento serem CRAS, apenas 17% dos entrevistadores
trabalham nestes equipamentos. Isso demonstra que a maioria das entrevistas são feitas
utilizando-se outras estratégias, como a sede do município, os postos exclusivos do Cadastro
Único, mutirões e visitas domiciliares.
Todo o trabalho de qualiﬁcação da base do Cadastro Único e a rede de atendimento dos
municípios e estados garantem o reconhecimento do Cadastro Único como ferramenta
focalizada na população mais pobre do Brasil. Isso permite e incen va o uso do Cadastro
Único por mais de 20 programas para seleção de beneﬁciários de programas sociais, além de
mais de uma dezena de outros atores que u lizam os dados do Cadastro Único para a
formulação e aperfeiçoamento de polí cas públicas. Assim, ao ser a porta de entrada para
vários programas, o Cadastro Único possibilita a integração de polí cas públicas e a oferta
conjunta de inúmeras ações e bene cios para o mesmo público, a ﬁm de construir pontes
efe vas para a superação da pobreza. Veja alguns desses programas abaixo ou consulte:
h p://mdspravoce.mds.gov.br/cadastro-unico/programas-que-beneﬁciam-os-inscritos/.
 Faculta vo Baixa Renda/INSS

 Programa Minha Casa Minha Vida/
MCidades

 Isenção de taxa de concurso público/
MPOG
 Serviços socioassistenciais
 Programa Água para Todos/MDS/MI
 Programa Bolsa Verde/MMA
 Programa de Erradicação do Trabalho
Infan l/MDS
 Programa Bolsa Família/MDS

 Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)/
Aneel
 Programa de Fomento/Assitência Técnica e Extensão Rural
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Cadastramento Diferenciado—GPTE
Respeitar a diversidade social, cultural e étnica brasileira é componente indissociável do
modelo de proteção social do país. Com o objetivo de dar visibilidade a essa
heterogeneidade, o Cadastro Único adota estratégias de cadastramento diferenciado
para os chamados grupos populacionais tradicionais e específicos (GPTEs). Esses grupos
são aqueles cujos saberes, modos de vida e organização estão ancorados em processos
históricos, culturais e conjunturais diversos.
Especificamente, o Cadastro Único permite a identificação de quinze GPTEs, que podem
ser agregados em quatro segmentos: étnicos, relacionados ao meio rural, relacionados
ao meio ambiente e em situações conjunturais (vide Tabela 16). Destacam-se,
quantitativamente, as famílias de agricultores familiares (54% do total de GPTEs
identificados), famílias de pescadores artesanais (7,9%), quilombolas (7,3%) e indígenas
(6,9%).

O cadastramento de GPTEs requer abordagens específicas, em especial as ações de Busca
Ativa. Esta estratégia tem como finalidade localizar e incluir no Cadastro Único todas as
famílias de baixa renda, identificando-as quando pertencem a algum GPTE, e baseiam-se
na articulação de parcerias com órgãos públicos que lidam com esses grupos,
organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias.
Como resultado das ações de Busca Ativa houve um aumento significativo do total de
famílias GPTEs identificadas no Cadastro Único desde 2011, chegando a 2,1 milhões de
famílias em setembro de 2016. Atualmente, as famílias GPTEs já são 7,5% do total de
famílias cadastradas.
É fundamental identificar corretamente essas famílias, pois isso possibilita que os
governos conheçam as reais necessidades de cada grupo e desenvolvam políticas
públicas que levem em conta as especificidades do seu modo de vida e sejam mais
efetivas para a superação de suas vulnerabilidades sociais.
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IGD-M—Índice de gestão descentralizada municipal

O IGD-M considera 4 fatores para seu cálculo:
Fator 1: Operação
Fator 2: Adesão ao SUAS
Fator 3: Comprovação de Gastos pelo FMAS
Fator 4: Aprovação da Comprovação de Gastos pelo CMAS

Com a Portaria MDS nº 81 de 25 de agosto de 2015, houve mudanças no cálculo do Fator de Operação.
Atualmente, a validade cadastral é assegurada pela V7 do Cadastro Único, que não salva cadastros sem
preenchimentos dos campos obrigatórios. Sendo assim, a TCQC e a TAC foram uniﬁcadas em uma única
taxa.
A par r de agora, a fórmula do Fator de Operação é composta por três taxas: a TAC, a TAFE e a TAAS. A
fórmula foi alterada para que se mantenha pesos equivalentes para os dois processos de gestão que
compõem o IGD: a atualização cadastral e o acompanhamento das condicionalidades.

Até agosto de 2015, o Fator de Operação era a média aritmé ca de:
 TAFE - Taxa de Acompanhamento de Frequência Escolar
 TAAS - Taxa de Acompanhamento de Agenda de Saúde
 TCQC - Taxa de Cobertura Qualiﬁcada de Cadastros
 TAC - Taxa de Atualização Cadastral

A mudança no cálculo do Fator I (Operação) só será realizada a par r de 2016
(janeiro para a TAC e a par r dos cálculos de fevereiro para a TAFE e a TAAS.
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IGD-M—Índice de gestão descentralizada municipal
O Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) é um indicador que mostra a
qualidade da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família (PBF), além de reﬂe r
os compromissos assumidos pelos municípios em sua adesão ao Programa, como a
gestão do Cadastro Único e das condicionalidades. Com base nesse indicador, o MDS
repassa recursos aos municípios, para a realização da gestão do Cadastro Único e do
PBF. Os recursos são de livre u lização, desde que sejam planejados e executados para
atender à gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Quanto maior o valor
do IGD, que varia de zero a um, maior será também o valor dos recursos a serem
repassados.
Com base no IGD, desde 2006, o governo Federal já repassou mais de R$ 3 bilhões para
os municípios e o Distrito Federal. Em média, foram repassados mais de R$46.000,00
por município em 2016.

O IGD-M é calculado a par r da seguinte fórmula:

IGD-M = Fator I x Fator II x Fator III x Fator IV

O valor repassado aos munícipios a par r do IGD-M leva em consideração tanto a
quan dade de beneﬁciários do PBF quanto a performance do município em relação às
a vidades ﬁnalís cas do Cadastro Único e do PBF. Essa performance do município é
revelada principalmente pelo resultado do primeiro fator do IGD, Fator de Operação.
Além disso, cabe aos Gestores, municipais e estaduais, apresentar anualmente a
prestação de contas do uso dos recursos aos Conselhos de Assistência Social.
Por meio do IGD, o Governo Federal incen va a melhoria da qualidade da gestão local
do Programa e contribui para que estados e municípios executem as ações que estão
sob sua responsabilidade. O montante de recursos repassados aos municípios foi
crescente desde 2006, quando o IGD foi ins tuído, até 2013. Foram feitos
aperfeiçoamentos no cálculo do índice visando maior ﬁdedignidade ao esforço
empreendido pelas gestões locais.
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Anexo 1—Cronograma de publicação do Bole m
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