
8,5 milhões
de km2

O BRASIL E SEU SISTEMA 
DE PROTEÇÃO SOCIAL

1O que é o Brasil?

É um país

5.570 municípios

de cidades
com menos de 900 habitantes a mais de 12 milhões

Serra da Saudade (MG) São Paulo (SP)
5o maior país
em extensão

1

2

6 horas de vôo

207 milhões 
de habitantes

(2017)

 

R$6,266 trilhões
US$1,8 trilhão

PIB (2016)

 

R$30.407 
US$8.649

PIB per capita (2016)

FEDERATIVO

75,5
anos
(2016)

1,72
filho por
mulher

(2015)

8%
analfabetos

(2015)

26 estados
Distrito Federal
    Brasília



E um país de CONTRASTES

 Maior município

=Altamira
159.533km2

Cinco
Bélgicas
(Europa)

 Menor município

=Sta Cruz de Minas
3,6km2

Duas
Mônacos
(Europa)

 Densidade demográfica (2010)

em habitantes por km2

 Concentração de renda

 Redução da pobreza nas últimas décadas (em %)

um dos países mais
desiguais do mundo

0,514 Índice
de Gini

(2014)

x

Sudeste

Sul

Nordeste

Centro-Oeste

Norte

86,9

48,6

34,1

8,7

4,1

População em
situação de
extrema pobreza

População em
situação de
pobreza

31,1

13,5

1991 2014

7,0

2,5

40%
mais pobres
detêm

13,6%
de todos os 
rendimentos 
do país

10%
mais ricos

concentram

40,5%
de todos os 

rendimentos 
do país

Sagi/MDS, com dados da PNAD 2015/IBGE. Linha de pobreza: R$ 154,00 (2016)!



NÃO CONTRIBUTIVANÃO CONTRIBUTIVACONTRIBUTIVA

2A seguridade social no Brasil

Está organizada sobre três pilares e é uma

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL

O acesso à Educação, de forma gratuita, também é assegurado
na Constituição, sendo o ensino fundamental obrigatório

Previdência Assistência Social Saúde

Responsáveis
a nível Federal

Secretaria de Previdência Social 
e Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS)

Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS)

Ministério da Saúde (MS)

Objetivo principal Administrar a Previdência Social, 
o seguro social

fornecido quando o trabalhador 
perde a capacidade de trabalho

Formular as políticas de inclusão 
social, transferência de renda 

condicionada, assistência social e 
segurança alimentar

Gerir o Sistema Único de Saúde 
(SUS), que fornece serviços de 

forma integral, universal e gratuita

Gastos como 
proporção do PIB

(2016) 1,6%12,2% 5%

67%
do orçamento primário federal brasileiro



Os governos 
estaduais são 
atores 
importantes na 
implementação 
do PBF. Eles 
capacitam os 
municípios e 
dão suporte no 
monitoramento 
e avaliação do 

programa
Os Estados 
foram 
retirados
do esquema 
ao lado para 
efeito de
simplificação

3Articulação interfederativa na Assistência Social 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um exemplo das responsabilidades complementares 
de União, estados e municípios na implementação de programas e políticas sociais 

Principal ator 
envolvido

Atribuição

Governo Federal

Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS)

Desenho, implementação, 
normatização, repasse dos 
recursos e monitoramento

Estados

Secretarias estaduais de 
Assistência Social

Corresponsável pela 
execução, apoia técnica e 

institucionalmente
os municípios

Municípios

Secretarias municipais de 
Assistência Social

Corresponsável pela
execução e atendimento
direto aos beneficiários

Fluxo da gestão descentralizada
do Programa Bolsa Família

Governo
Federal

Municípios

MDS 
regulamenta e 
fornece diretrizes 
e sistemas 
informatizados 
utilizados no 
programa

MDS habilita e 
seleciona as famílias. 
Um conjunto de 
parâmetros permite 
eleger as que se 
tornarão 
beneficiárias

MDS envia 
informações à 
Caixa Econômica 
Federal, que 
envia o cartão 
magnético aos
beneficiários 
e efetua os 
pagamentos

MDS repassa 
ao Ministério da 
Saúde (MS) e 
ao Ministério da 
Educação (MEC)
a lista de 
beneficiários que
devem ter 
condicionalidades
acompanhadas

Beneficiários são 
inscritos no Cadastro 
Único, por meio de 
comparecimento 
voluntário ou busca 
ativa

MS e MEC 
consolidam
os dados de
condicionalidades
e repassam ao 
MDS

1
2

3 4
5

6
7
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União, 
Estados e 
Municípios 
efetuam 
processo de 
fiscalização 
para evitar o 
recebimento 
indevido de 
benefícios

É o instrumento de identificação e 
caracterização  socioeconômica das famílias 
brasileiras de baixa renda (renda familiar 
mensal de até meio salário mínimo per capita 
ou três salários mínimos de renda no total)

Município gere
o programa
junto aos 
beneficiários

O Cadastro 
deve ser 
atualizado, 
no máximo, a 
cada dois anos

Secretarias municipais de Educação 
e Saúde coletam dados sobre o 
cumprimento de condicionalidades 
dos beneficiários

Dados são repassados aos 
respectivos ministérios

Assistência Social prioriza essas 
famílias em potencial situação de 
vulnerabilidade para atendimento

A família pode recorrer ou 
justificar o não cumprimento

É um banco público brasileiro e também o 
agente operador do Cadastro Único, e que 

realiza o pagamento do Bolsa Família

MDS aciona os 
municípios para 
que apurem e 
atuem sobreas 
famílias que não 
estão cumprindo 
condicionalidades

Condicionalidades:
Educação | Matrícula e frequência escolar 
mínima de 85% para crianças de 6 a 15 anos 
e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos
Saúde | Vacinação e acompanhamento 
nutricional de crianças menores de 7 anos e 
pré-natal de gestantes

Após advertência, 
o benefício pode 
ser bloqueado, 
suspenso ou 
cancelado

https://wwp.org.br/politica-social/cadastro-unico/
https://wwp.org.br/politica-social/cadastro-unico/


4Programas de assistência social por ciclo de vida do beneficiário

Famílias Gravidez Infância Juventude Adulto
Pessoas com 
deficiência

Idosos

Banco de Alimentos Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua

Serviço de Proteção Social
Básica no Domicílio para
Pessoas com Deficiência

e Idosas

Cestas de 
Alimentos

Criança Feliz Serviço de Proteção 
a Adolescentes 

em Cumprimento 
de Medida 

Socioeducativa de 
Liberdade Assistida 
(LA) e de Prestação

de Serviços à 
Comunidade (PSC)

Restaurante Popular

Serviço de Acolhimento (Institucional, em República e em Família Acolhedora)

Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências

Mais informações: MDS | www.mds.gov.br e Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) | aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/  

Fontes IBGE, Banco Mundial, Tesouro Nacional e Ministério do Desenvolvimento Social  |  Design Juliana Pimenta 
Concepção WWP  |  Elaboração Marco Prates  |  Fotos MDS, SEASDH, Thailor Schneider e The European Commission (CC)

Bolsa Família

Benefício de Prestacão Continuada

Acessuas TrabalhoPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil

Cisternas
para Consumo

Cisternas
nas Escolas

Cisternas
para Produção

Fomento

Programa de 
Aquisição de 

Alimentos

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)

https://wwp.org.br/politica-social/bolsa-familia/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-descritiva-do-beneficio-de-prestacao-continuada/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-resumo-do-programa-nacional-de-promocao-do-acesso-ao-mundo-do-trabalho-acessuas-trabalho/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-resumo-do-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil-peti/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-resumo-do-programa-cisternas/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-resumo-do-programa-cisternas/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-resumo-do-programa-cisternas/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-resumo-do-programa-cisternas/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-resumo-do-programa-cisternas/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-resumo-do-programa-cisternas/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-descritiva-do-programa-de-fomento-as-atividades-produtivas-rurais/
https://wwp.org.br/politica-social/seguranca_alimentar/
https://wwp.org.br/politica-social/seguranca_alimentar/
https://wwp.org.br/politica-social/seguranca_alimentar/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-resumo-do-servico-de-convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos-scfv/
https://wwp.org.br/publicacao/ficha-resumo-do-servico-de-protecao-e-atendimento-integral-a-familia-paif/ 

