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Sistemas de Pagamento no Novo Federalismo 

Social* 

 

Marcelo Neri** 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Após dez anos de implementação do Programa Bolsa Família (PBF), a política pública 

brasileira entra sob a égide do Brasil Sem Miséria, no que pode ser chamado novo federalismo 

social. Nele, estados e municípios atuam de maneira integrada sobre a plataforma federal do 

Cadastro Social Único (CadÚnico) e do PBF, complementando ações e, ao mesmo tempo, 

diferenciando-se nas inovações emprestadas aos programas locais. Até agora, mais de uma 

dezena de parcerias distintas haviam sido firmadas entre os estados e o governo federal em 

torno de programas complementares de combate à pobreza. Todos os pactos firmados são com 

estados fora do Nordeste: o desafio agora é trazê-los para os estados mais pobres.  

A incorporação dos entes estaduais à rede de assistência social enriquece a tradicional 

parceria entre União e cidades, permitindo respeitar especificidades espaciais e, ao mesmo 

tempo, explorar economias de escala na implantação de programas complementares. Mas há 

limites a estas parcerias: é viável o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) interagir em programas customizados com 27 Unidades da Federação (UFs), mas não 

com 5.568 municípios. 

Os governos dos estados mais importantes da oposição, São Paulo e Minas Gerais, 

anunciaram ações complementares ao PBF, dividindo recursos e a própria imagem na face do 

cartão de benefícios, agora híbrido. São Paulo vai complementar os recursos federais de 

transferência de renda. Já Minas Gerais, que havia importado do governo do Distrito Federal o 

poupança-escola, anuncia uma nova moeda chamada “Travessia”, a qual acumula recursos nas 

contas dos beneficiários dependendo da sua “performance social”.  

A cidade e o estado do Rio de Janeiro são exemplos deste novo federalismo social. Estas 

unidades inovaram, trocaram experiências, dividiram trabalho e integraram suas ações voltadas 

                                                           

* O autor agradece o apoio de Luísa Carvalhaes, Pedro Lipkin e Samanta Sacramento. O resultado reflete 

interações com diversos gestores, isentos de quaisquer erros e imprecisões do texto. 

** Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República, presidente do Ipea e 

professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE) da Fundação Getulio Vargas (FGV). 
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aos mais pobres. Face à complexidade multissetorial das ações sociais em questão e à 

experiência histórica local, era no mínimo improvável que a união das três forças federativas 

se desse no Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo de caso útil, que pode gerar reflexões 

relevantes para outros entes federativos. 

O estado e o município do Rio de Janeiro criaram programas de transferência de renda 

complementares entre si e ao Bolsa Família, chamados Renda Melhor (RM) e Família Carioca 

(FC), respectivamente. Ambos os programas lançam mão da estrutura operacional do PBF, o 

que facilita a obtenção de informações, a localização física dos beneficiários, a emissão de 

cartões, a sincronização das datas de pagamentos e de senhas de acesso aos benefícios, entre 

outros. 

Os programas usam o mesmo sistema de fixação de benefícios, que é específico por 

família. Ao mesmo tempo, diferenciam-se e se somam nas condicionalidades, respeitando a 

respectiva inserção federativa na oferta de serviços de educação e saúde, entre outros. Os 

benefícios tornam as pessoas menos pobres no presente, enquanto as condicionalidades 

incentivam o investimento nas pessoas, buscando reduzir a pobreza futura. 

Uma característica do sistema de pagamentos partilhado pelos dois programas é 

completar a renda estimada das pessoas até a linha de pobreza fixada, dando mais recursos a 

quem tem menos. Com isto, trata-se quem é pobre, e apenas ele, na exata medida de sua 

carência, aumentando a progressividade, já alta, do PBF na concessão dos benefícios.  

A definição do valor das bolsas do Rio usa o rico acervo de informações do CadÚnico, 

inicialmente gerado para operacionalização do PBF. Ele capta múltiplas dimensões da vida dos 

pobres, desde o acesso a outras transferências de renda, a começar pelo próprio PBF, acesso a 

serviços públicos, configuração física da moradia, educação e trabalho de todos os familiares, 

a presença de pessoas vulneráveis, com deficiência, grávidas, lactantes, crianças entre outros. 

Primeiro, estima-se a renda permanente das pessoas, a partir dessa miríade de informações, para 

depois completá-la até a renda mínima fixada. A busca dos mais pobres entre os pobres é 

facilitada pelo uso da renda estimada a partir de ativos e carências, e não da renda declarada 

pelas pessoas. Desta forma, os dois programas navegam sobre o CadÚnico, com a bússola 

apontada para quem é pobre e não para quem está pobre. Esta ampliação do conjunto de 

informações utilizada permite obter ganhos em termos do critério de classificação 

socioeconômica das pessoas, assim como maior diversificação destes riscos de classificação e 

de riscos reais. Neste aspecto, a complementaridade dos benefícios permite que os programas 
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subnacionais sejam mais ousados no seu desenho, uma vez que circunstâncias correntes básicas 

foram endereçadas pelo Bolsa Família.1 

Outra característica do novo federalismo social é usar referências internacionais como 

campo neutro entre níveis e mandatos de governo. A linha de pobreza usada nos dois programas 

é a de US$ 2 por dia por pessoa ajustada por diferenças internacionais e internas de custo de 

vida. Este parâmetro corresponde à mais generosa linha da primeira e mais importante das oito 

metas do milênio da Organização das Nações Unidas (ONU): a redução da pobreza extrema à 

metade no período de 25 anos, iniciados em 1990. A outra linha das metas da ONU, de US$ 

1,25, foi implicitamente adotada no uso de valores próximos a ela na linha nacional de extrema 

pobreza, de R$ 70, fixada em 2011. Desta forma, os programas alinham a cidade e o estado do 

Rio de Janeiro ao contexto mundial e agora nacional, aproveitando suas vocações 

internacionais, reforçadas pelos grandes eventos, como a final da Copa do Mundo de 2014 e as 

Olimpíadas de 2016. O fato da data final da meta da ONU, 2015, estar neste horizonte ajuda a 

mobilização e a soma de forças sociais. 

O objetivo deste capítulo é explorar o caso da conexão dos sistemas de pagamento entre 

os programas Família Carioca, Renda Melhor e Bolsa Família, estudando suas 

complementaridades, problemas e potencialidades. Busca-se, aqui, discutir as inter-relações 

entre estes programas e seus impactos sobre a pobreza e a educação, em particular. O texto está 

organizado em cinco seções. Na seção dois discute-se o desenho do PBF e suas modificações 

recentes à luz dos resultados encontrados na literatura. Na seção três, examinam-se aspectos 

comuns aos dois programas locais, quais sejam, a fixação de linha de pobreza e o sistema de 

pagamentos complementar ao Bolsa Família. Na seção quatro, são descritas, de maneira 

sucinta, algumas condicionalidades dos programas subnacionais, com ênfase numa visão 

esquemática desenho do programa Família Carioca (FC). Na quinta e última seção, apresentam-

se as principais conclusões do trabalho. 

 

                                                           

1 O expediente idiossincrático de fixação dos valores dos benefícios foi posteriormente adotado no programa Brasil 

Carinhoso, lançado em maio de 2012, que passou a completar a renda da família dos beneficiários com crianças 
de 0 a 6 anos de idade pelo menos até R$ 70 per capita. Depois, em 2013, este procedimento foi generalizado 
para as demais famílias extremamente pobres do Bolsa Família. O programa sucedâneo do Chile Solidário, 
denominado Ingresso Ético Familiar, lançado em meados de 2012, usa tanto o princípio de complementação de 
renda como de estimação de renda usado no programa família Carioca desde 2010. 
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2 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA FEDERAL 

 

Programas de transferência condicionada de renda são cada vez mais usados como políticas 

públicas focadas nos pobres de países da América Latina. O fato de a desigualdade de renda 

estar caindo de maneira generalizada nos diversos países da região onde estes programas 

ganharam maior escala e notoriedade colocam estes países na fronteira do combate à pobreza e 

à desigualdade no mundo. Visitas têm sido feitas e recebidas de lugares diferentes, tais como 

África do Sul, China, Índia, Indonésia e Nova York, tendo como motivação os progressos e 

desafios da pioneira experiência brasileira consolidada no Programa Bolsa Família (PBF). O 

Bolsa Família brasileiro provê um benefício monetário mínimo às famílias pobres. As 

condicionalidades do PBF são: i) educação – frequência escolar mínima de 85% para crianças 

e adolescentes entre 6 e 15 anos, e mínima de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos; e ii) 

saúde – acompanhamento do calendário vacinal para crianças até seis anos; pré-natal das 

gestantes e acompanhamento das nutrizes na faixa etária de 14 a 44 anos. A figura 1 apresenta 

a estrutura do Bolsa Família. Este quadro será útil para fins de comparação com os programas 

locais analisados. 

 

FIGURA 1  
Estrutura do Programa Bolsa Família 
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Elaboração do autor 

 

O Bolsa Família foi criado no final de 2003, a partir da fusão de quatro programas de 

transferência de renda preexistentes, sendo fortemente inspirada pelo programa de renda 

mínima vinculado à educação, o Bolsa Escola. Os objetivos almejados pelo programa são: 

reduzir a pobreza e desigualdade de renda, provendo um benefício mínimo para famílias pobres; 

e reduzir a transmissão intergeracional de pobreza, condicionando o recebimento dos benefícios 

a investimentos em capital humano pelos beneficiários. O foco do programa são as famílias 

pobres e extremamente pobres inscritas no Cadastro Único Federal (CadÚnico), segundo uma 

regra de elegibilidade relacionada à renda familiar per capita. Embora a administração seja feita 

pelo MDS, várias outras instituições estão envolvidas, como a Caixa Econômica Federal e as 

prefeituras dos municípios, entre outras, o que denota características de descentralização e 

intersetorialidade do programa.  

Na tabela 1, pode-se observar as áreas que foram objeto de alterações durante o governo 

Dilma Rousseff. O Plano Brasil Sem Miséria foi lançado em 2011 com o objetivo de elevar a 

renda e as condições de bem-estar da população, especificamente os brasileiros cuja renda 



8 

 

familiar é de até R$ 70 por pessoa. O plano agrega diversas áreas e iniciativas, como 

transferência de renda, acesso a serviços públicos (educação, saúde, assistência social, 

saneamento, energia elétrica etc.) e inclusão produtiva.  

Durante seus dez anos de existência, o PBF passou por expansões e foi alvo de uma 

série de estudos empíricos, que demonstraram seu elevado grau de focalização, e um forte 

impacto na pobreza e na desigualdade de renda, propiciadas pela estrutura e capacidade do 

programa de chegar aos mais pobres. Além disto, foram avaliadas as possibilidades de avanços 

emanados do programa a prazo mais longo.  

No que tange aos impactos de curto prazo sobre a pobreza e a desigualdade, que é o 

corolário imediato dos sistemas de pagamento, estudos organizados por Barros, Foguel e 

Ulyssea (2007) mostram que, entre 2001 e 2005, o coeficiente de Gini da renda per capita 

familiar decresceu 4,5%, dos quais metade deve-se às mudanças na distribuição da renda não 

provenientes do trabalho. Destas, o PBF contribuiu com 12% e, por ser o programa com ações 

mais focalizadas entre os mais pobres, parece ter sido o mais eficiente. Soares e Sátyro (2009), 

utilizando dados de pesquisas domiciliares de 2006, concluem que o PBF é responsável por 

uma queda de 8% na proporção de pobres e 18% no hiato de pobreza, que é a diferença em 

termos percentuais da renda média dos pobres em relação ao valor da linha de pobreza. Barros, 

Carvalho e Franco (2010) analisam os determinantes imediatos da redução da pobreza para o 

período entre 2001 e 2008, mostrando que a queda da desigualdade se deve ao fato de a renda 

dos mais pobres ter crescido mais rapidamente que a dos mais ricos. Os autores estimam que o 

PBF contribuiu com 15% do total da queda da incidência da extrema pobreza e com 35% da 

redução do hiato da extrema pobreza.    

Entre vários estudos (Lindert et al., 2007), o foco desta análise é os estudos 

desenvolvidos pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas e coautores que 

participaram do desenho e implementação dos programas do Rio de Janeiro. Neri (2009), ao 

estender até 2008 o período de análise, encontra efeitos do Programa Bolsa Família da ordem 

de 17% do total da redução observada do índice de Gini. Kakwani, Neri e Son (2010) encontram 

efeitos maiores do Bolsa Família no período, por usar uma função de bem-estar mais pró-pobre, 

isto é, mais sensível às mudanças na baixa renda. A conclusão foi que um pequeno aumento 

nos programas de transferência de renda governamentais focalizados produziu um impacto dez 

vezes maior nas condições de vida dos pobres que as mudanças nos gastos previdenciários. 
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3 LINHAS DE POBREZA E SISTEMAS DE PAGAMENTO 

  

O sistema de pagamento do programa Família Carioca e do Renda Melhor é similar e será 

detalhado a seguir. Eles se beneficiam do CadÚnico, o censo dos pobres brasileiros, com 60 

milhões de pessoas registradas e uma variedade de informações sociodemográficas, de acesso 

a outros programas federais, endereço físico das pessoas e, para os beneficiários, um endereço 

de pagamento. Só na cidade do Rio de Janeiro, são mais de 1 milhão de cadastrados, quase um 

quinto da população carioca; destes, 575 mil percebem benefícios do PBF. A decisão foi 

começar por este grupo, que está na folha de pagamentos do Bolsa Família, utilizando a Caixa 

Econômica Federal como parceira, o que facilita a localização física dos beneficiários e a 

emissão de cartões e de senhas para os beneficiários. 

Uma inovação foi evitar o uso simples da renda reportada pelas pessoas, como no PBF, 

para lançar mão do rico acervo de informações presente no CadÚnico, referentes ao acesso e 

ao uso de ativos, indo desde a configuração física da moradia (tipo, número de cômodos, 

materiais de chão, teto, paredes etc.), acesso aos diversos serviços públicos (água, esgoto, luz 

etc.), educação de todas as pessoas no domicílio, acesso e tipo de posição na ocupação e na 

desocupação de marido e esposa, até a presença de grupos vulneráveis, como pessoas com 

deficiência, grávidas, lactantes e crianças (aí incluindo o status escolar), bem como o acesso a 

outras transferências federais, a começar pelo próprio Bolsa Família. 

Isto foi implementado mediante uma equação minceriana de renda per capita, estimada 

com base nessa miríade de informações do CadÚnico. No caso do município do Rio de Janeiro, 

foi adicionado um modelo de renda não monetária responsável por 25% da renda dos pobres, 

segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). No caso do estado, preferiu-se descontar diretamente a renda não monetária 

ao se estabelecer uma linha mais baixa de R$ 100 mensais por pessoa. A renda estimada por 

este sistema de imputação gera um conceito de renda permanente similar ao criado por Milton 

Friedman. À renda estimada é adicionada a renda de programas sociais da folha de pagamentos. 

A questão aqui é ampliar o critério da renda que as pessoas dizem ter hoje para um conceito 

mais abrangente. Neste sentido, o FC e o RM se importam com quem é pobre, e não com quem 

está pobre, este já atendido pelo Bolsa Família. 

A segunda característica do sistema de pagamentos dos programas locais é completar a 

renda estimada das pessoas até a linha de pobreza fixada, dando mais a quem tem menos. 
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Assim, são atendidos os pobres, e apenas eles, na medida de sua diferença, conforme a figura 

2.  

 

FIGURA 2 
Determinação dos benefícios e impactos na distribuição de renda  

 

 

Elaboração do autor 

 

A tentativa dos dois programas do Rio de Janeiro é incorporar a máxima de Mahatma 

Gandhi, de buscar os mais pobres dos pobres. Isto só é possível usando-se a renda estimada, 

pelos óbvios incentivos de sub-reportagem de renda, se a renda autorreportada fosse o critério 

utilizado.  

A linha de pobreza usada nos programas é de cerca de US$ 2 por dia, por pessoa, 

ajustada por diferenças internacionais e internas de custo de vida, que corresponde, a preços 

locais de junho de 2012, a cerca de R$ 108 ao mês por pessoa, no caso do município. Conforme 

já foi comentado na primeira seção, este parâmetro adequa-se à primeira meta do milênio da 

ONU, que visa à redução da pobreza extrema à metade até 2015. Desta forma, o programa 

alinha o Rio de Janeiro ao mundo, aproveitando a vocação internacional da cidade, reforçada 

com eventos internacionais, como o final da Copa do Mundo de futebol de 2014 e as Olimpíadas 
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de 2016. O Brasil, ao contrário de países como Estados Unidos, Irlanda e Índia, não dispunha 

de uma linha oficial de pobreza. O uso das linhas internacionais reforça a consistência espacial 

das ações locais com o pensar global.2 

A literatura de pobreza baseada em renda (ou consumo) usa, em geral, três indicadores 

da família FGT (Foster, Greer e Thorbeck, 1984), que são os mais usados nas análises de 

pobreza.  

Em primeiro lugar, no índice denominado proporção dos pobres – P0, conta-se a parcela 

da população cuja renda familiar per capita esteja abaixo de uma linha de miséria arbitrada. Já 

o P1 constitui um indicador mais interessante, pois leva em conta a intensidade da miséria. O 

P1 revela quanta renda adicional cada miserável deveria receber para satisfazer as suas 

necessidades básicas. A utilidade do P1 no desenho de políticas sociais é direta, pois ele é capaz 

de informar os valores mínimos necessários para erradicar a miséria. Finalmente, o indicador 

conhecido como P2 eleva ao quadrado a insuficiência de renda dos pobres, priorizando as ações 

públicas aos mais desprovidos. No caso do P2, independentemente da linha arbitrada, a 

prioridade é sempre voltada aos de menor renda. A adoção do P2 corresponde à instituição de 

uma espécie de ascensor social que partiria da renda zero. A meta de redução do P2 é mais 

eficiente em termos fiscais, ao conferir prioridade máxima às ações voltadas para os mais 

carentes.  

Em suma, o P0 conta miseráveis, o P1 conta o dinheiro que falta para se pôr fim ao 

problema, e o P2 dá o norte das ações, diz por onde começar. As prioridades da política social 

estão mal definidas com a contagem de pobres (P0), sua implicação é “primeiro os menos 

pobres”.  

Apesar da complexidade associada à maior aversão à pobreza do P2, o seu corolário 

imediato, “primeiro os mais pobres”, parece eticamente mais adequado. É necessário, ainda, 

levar em conta a trajetória dos indicadores sociais por meio de um cálculo de valor presente ou 

algo do gênero. Pode parecer excesso de cuidado, mas metas sociais são para ser levadas a sério, 

assim como as metas inflacionárias o são. O ataque à ignorância exige inteligência. Os pobres 

merecem algo mais que políticas pobres. Não basta contar pobres; os mais pobres deveriam 

contar mais na formulação das metas sociais. 

                                                           

2 No plano estratégico de 2012, o município do Rio incorporou uma variante das metas da ONU e daquela adotada 

no plano Brasil Sem Miséria. 
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4 BREVE DESCRIÇÃO DAS CONDICIONALIDADES 

  

É possível dividir as inovações dos programas subnacionais em questão em duas partes: o 

sistema de pagamentos, que visa tornar as pessoas menos pobres no presente; e os incentivos 

ao investimento, que vão tornar as pessoas menos pobres no futuro.  

No que tange aos aspectos educacionais das condicionalidades, os programas dividem 

a filosofia de premiar avanços escolares, que é a principal vantagem comparativa daqueles com 

pouca educação. As diferenças são operacionais, pois cada nível subnacional de governo é 

predominantemente responsável por diferentes níveis de ensino. O programa municipal, mais 

uma vez, constrói seu desenho nas mesmas bases do Bolsa Família, mas exige níveis mais altos 

de frequência escolar mínima e, além disso, cobra a presença de um dos pais, ou responsável, 

em reuniões bimestrais nas escolas aos sábados. Os pais são forçados a participar da vida escolar 

dos filhos, ao mesmo tempo que se reforça o nível do background educacional, que explica, 

segundo os estudos, entre 70% e 80% das diferenças de performance escolar das crianças. O 

FC ainda premia os alunos pelo desempenho escolar, alavancado no sistema de provas 

bimestrais de avaliação levados a cabo pela Secretaria de Educação. Os alunos têm de atingir 

uma nota mínima nestes exames, ou, para aqueles com rendimento insuficiente (até a nota 

mínima de 4), têm de apresentar uma melhora de pelo menos 20% a cada bimestre, de forma a 

se habilitar a um prêmio bimestral extra de R$ 50 por estudante. Neste caso, não há limite de 

prêmios por família, dada a natureza individualizada da bolsa por desempenho escolar. O lema 

aqui é: quem tirar uma nota boa, ou melhorar uma não tão boa, ganha uma boa nota (R$). 

O programa estadual, por sua vez, segue a mesma linha de incentivos aos estudantes e 

propõe o Renda Melhor Jovem, que dá prêmios extras em forma de aplicação em caderneta de 

poupança baseados em medidas de aprendizado escolar medidos por aprovação e provas na 

rede estadual e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O fato de os prêmios serem 

função de provas externas ajuda a distensionar as relações entre professores e alunos. O prêmio 

é crescente no tempo e percebido diretamente pelo estudante a cada ano, sendo que o aluno 

poderá sacar até 30% dos prêmios a cada ano. O total acumulado poderá chegar a R$ 3.800 por 

estudante de baixa renda. Isto é, seguindo a divisão federativa de níveis de ensino, o estado 

motiva com prêmios monetários àqueles do ensino médio a melhorar o seu desempenho escolar.  

Em suma, estado e cidade, que já vêm usando políticas de incentivo de oferta aos 

profissionais de educação, baseadas no desempenho escolar dos seus respectivos alunos, 



13 

 

começam a completar a cadeia de incentivos pelo lado da demanda de educação de estudantes 

pobres. Estas complementaridades estratégicas na função de produção educacional guardam a 

promessa da multiplicação de resultados, a partir de alinhamentos e sinergias entre os 

protagonistas da educação. 

No que concerne aos aspectos educacionais, o Família Carioca, mais uma vez, funciona 

em cima das bases do Bolsa Família, dando um benefício básico e até três benefícios por família 

(número máximo), de forma a evitar incentivos à natalidade. A diferença é exigir níveis mais 

altos de frequência escolar, no mínimo de 90%, contra 85% do Bolsa Família, além da exigência 

da presença de um dos pais, ou responsável, em reuniões bimestrais nas escolas, numa tentativa 

de aprimorar o background familiar responsável por mais de 70% dos diferenciais de educação, 

segundo a literatura empírica. Outra diferença nesta direção é que cada um destes benefícios 

não é fixo, mas proporcional à insuficiência de renda estimada das famílias em relação à linha 

internacional, como explicado anteriormente. 

Os benefícios adicionais na faixa de 16 a 17 anos, presentes na extensão do PBF 

proposta em 2007, não foram incorporados, pois a responsabilidade constitucional da cidade é 

com o ensino fundamental. Dado o atraso escolar reinante no Brasil, os alunos da rede 

municipal nesta faixa de 16 e 17 anos são incorporados às demais, até o máximo de três 

benefícios por família. 

A maior inovação educacional do FC é premiar os alunos pelo desempenho escolar, 

alavancado no sistema de provas bimestrais de avaliação levadas a cabo pela Secretaria 

Municipal de Educação. Os profissionais de educação já têm incentivos salariais em função 

desempenho escolar. No lado da demanda, os alunos terão que atingir um mínimo de nota 8 

nestes exames ou, aqueles com rendimento insuficiente (até o mínimo de 4) terão que apresentar 

uma melhora mínima de 20% a cada bimestre, de forma a se habilitar a um prêmio bimestral 

extra de R$ 50 por estudante. Estes requisitos são diferenciados nas Escolas do Amanhã, 

situadas em áreas conflagradas da cidade. 

 

FIGURA 3 
Estrutura do Cartão Família Carioca 
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Elaboração do autor. 

 

Outra inovação do FC está na ênfase dada à educação na primeira infância, que tem se 

mostrado como um determinante importante do desempenho escolar e social futuro dos 

egressos. Como, apesar dos esforços da cidade, desafios de cobertura estão presentes nesta faixa 

etária, optou-se por inverter os termos de oferta nesta faixa, privilegiando-se as famílias mais 

pobres presentes no CadÚnico na alocação de crianças em creches e pré-escolas da cidade, 

assim como no programa Primeira Infância Carioca (PIC), com atividades complementares para 

aqueles que não obtiveram vagas na rede municipal. A presença dos pais em reuniões bimestrais 

também é parte das condicionalidades nesta faixa etária. 

A agenda de condicionalidades mais fortes de educação, a exigência da presença dos 

pais nas escolas, a atenção diferenciada à primeira infância e a premiação por notas procuram 

abrir as portas do mercado de trabalho para as famílias pobres, de forma que os maiores fluxos 

de renda transferidos pela cidade hoje sejam consistentes com maiores estoques de riqueza dos 

pobres no futuro. 
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O programa ao premiar a melhoria de desempenho dos alunos, explora a principal 

vantagem comparativa de grupos pobres, que é a de poder melhorar, como nos modelos de 

convergência entre países. Isto está em consonância com a ideia de que os pobres devem ser 

motivados e premiados por incentivos, e não penalizados por eles. O programa contém em seu 

desenho inicial um sistema de avaliação de seus impactos, que possa ajudar a orientar seus 

desenvolvimentos posteriores. De forma a evitar a escolha de Sofia, de excluir parte dos 

elegíveis ao programa aleatoriamente, vista em geral como necessária para definir grupos de 

tratamento e de controle idênticos, o FC propõe incorporar estudantes não elegíveis no seu 

desenho inicial, incorporando entre seus beneficiários pessoas incluídas no CadÚnico, mas que 

não estão no Bolsa Família. O grupo de controle não saberá que fez parte do sorteio, pois todos 

os alunos já fazem parte do sistema de aferição de desempenho posto em marcha pela Secretaria 

de Educação. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A divisão de trabalho de políticas sociais entre entes federativos foi objeto da Constituição de 

1988. A criação, em 2000, do fundo de erradicação de pobreza, voltado para o financiamento 

de programas implantados em localidades pobres, como o Bolsa Escola Federal, foi um segundo 

passo nesta marcha, mas, ainda, com decisões tomadas desde Brasília. Agora se está começando 

a mover os calcanhares rumo a um terceiro passo, que pode ser chamado de novo federalismo 

social, a partir do Brasil Sem Miséria, que mobiliza estados a complementar as ações do 

Programa Bolsa Família. 

O Brasil tem a tradição de impor leis e programas nacionais, sem antes testá-las 

localmente. Como resultado, cometem-se mais erros do que seria adequado em escala nacional 

e aprende-se pouco. O conhecimento prático se beneficia quando uma localidade faz uma 

política diferenciada, pois permite contrastar os resultados com o de outras para ver se a 

inovação fez a diferença. Por exemplo, quando o estado de Nova Jersey aumentou o seu piso 

salarial nos anos 1990, a comparação com a vizinha Pensilvânia ofereceu lições a David Card 

e Alan Krueger (1995). A tradição centralista brasileira perde também no processo de 

aprendizado. 

Tal como na experiência brasileira do piso estadual de salários, iniciada em 2000 no Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, há viés para que estados 

mais ricos entrem no novo federalismo social. No caso do piso estadual de salários, a adesão 
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dos ricos faz parte da própria estratégia de delegação de poderes para otimizar pisos, devido à 

maior disponibilidade do setor privado de arcar com eles. 

Já o norte do combate à pobreza deve ser os mais pobres, por meio de maiores aportes 

de recursos federais às localidades de renda mais baixa. É necessário, ainda, incentivar a 

alavancagem adicional de recursos condicionada com a bússola apontada para a efetiva 

superação de pobreza. O esquema output-based aid (OBA) remunera a posteriori a consecução 

na prática da maior vantagem comparativa das áreas pobres, que é melhorar prospectivamente 

seus indicadores (catch up). 

A esfera estadual é chave para aportar recursos e ganhos de escala na implementação de 

estratégias complementares ao Bolsa Família, que, até então, refletia apenas o binômio 

federal/municipal. Assim como no caso do piso estadual de salário, o pioneiro do novo 

federalismo social é o Rio de Janeiro. A população pobre de todos os municípios fluminenses 

já tem em mãos recursos e obrigações sociais associadas aos respectivos programas, em adição 

aos do Bolsa-Família. Em São Gonçalo, o programa atende 100 mil pessoas, o triplo do 

Opportunity, programa aplicado em Nova York. O plano é cobrir todo o estado em 2013. 

O Renda Melhor é componente do Rio Sem Miséria, da Secretaria de Assistência Social 

do Rio de Janeiro, que tem tido sucesso em alinhar lado a lado as facetas federal/estadual do 

programa. Não cabe explicar de novo os detalhes do Renda Melhor, que são informativos do 

nome do programa. Há ainda o Renda Melhor Jovem, que premia diretamente os estudantes 

jovens pela performance no Enem, a exemplo da poupança-escola de Brasília e Minas Gerais. 

O diferencial fluminense está em melhorar as medidas independentes de qualidade de ensino, 

não apenas passar de ano ou completar o ensino médio. O uso de instrumentos externos evita 

tensionar mais a já tensa relação entre escola e professores, de um lado, e alunos, de outro. 

Pobre do professor que tem de fazer a escolha de Sofia de premiar, ou não premiar, um aluno 

pobre. 

O município do Rio de Janeiro entrou antecipadamente no federalismo 3.0 lançando o 

programa Família Carioca em 2010, e já começa a colher lições úteis às demais unidades. A 

presença dos pais em reuniões na escola, inovação do programa, é o dobro nos alunos 

beneficiários. A melhora do desempenho escolar dos beneficiários, tal como medido por provas 

de proficiência, foi acima dos demais. Estes resultados são mais fortes que uma série de 

avaliações recentes de experimentos aleatórios nos Estados Unidos, em particular as de Roland 
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Fryer, de Harvard, que revelaram pouco impacto dos prêmios por desempenho nas notas dos 

alunos.  

A exceção é Fryer (2012), que obtém resultados empíricos similares aos nossos. O novo 

ingrediente testado por ele é o alinhamento de incentivos dados a professores, pais e alunos, 

como o Rio de Janeiro faz, mais por mérito da Secretaria de Educação que do Família Carioca, 

que apenas completou a linha de incentivos.  

A receita da terceira geração de federalismo social é: explorar complementaridades 

estratégicas, em que o todo é maior que a soma das partes; e impulsionar, por meio de metas e 

incentivos, sinergias entre atores sociais (professores, pais, alunos), entre áreas (educação, 

assistência, trabalho) e níveis de governo. 

De maneira geral, os programas somam forças e dividem trabalho para multiplicar 

resultados na vida dos pobres. Os princípios e práticas pontuais do Família Carioca (FC) e do 

Renda Melhor (RM) que caracterizam este federalismo social 3.0 estão resumidos a seguir: 

 

 Busca dos mais pobres, tratando os diferentes na medida de sua diferença; 

 Privilegiar a igualdade de oportunidades e a capacidade de geração de renda dos 

beneficiários (quem é pobre e não apenas quem diz que está pobre);   

 Preservar a liberdade individual e dar incentivos à poupança (o que e quando gastar); 

 Condicionar escolhas coletivas sujeitas a imperfeições de mercado (externalidades 

educacionais);  

 Conceder incentivos a atores-chave como mães e jovens; 

 Criar condicionalidades mais fortes, atenção à primeira infância e presença dos pais; 

 Instituir bolsa de estudos com prêmio aos avanços de qualidade educacional; 

 Alavancar potencialidades através da adoção de metas de gestão; 

 Estabelecer conexão com melhores práticas e compromissos internacionais (metas da 

ONU);  
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 Promover integração operacional e trocas de experiência com outros níveis de governo; 

e  

 Avaliar impactos e buscar aprimoramentos constantes (FC 1.1, FC 2.0., RM 3.0 etc.). 
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