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RESUMO 
 
Discorre-se sobre a categoria teórica focalização aplicada ao 
Programa Bolsa Família (PBF), destacando suas 
características, tipos e importância enquanto estratégica 
mitigadora dos efeitos da crise mundial em nosso país. A 
focalização aplicada a programa social materializa-se no 
direcionamento dos seus impactos a grupos populacionais 
considerados vulneráveis. Para melhor entendê-la, 
estabeleceu-se um paralelo com a categoria universalização 
numa perspectiva de contraposição de estilos de política social, 
considerando a estreita relação entre políticas públicas e 
direitos sociais. Conclui-se através da pesquisa bibliográfica 
empreendida que o Programa Bolsa Família utiliza com relativo 
sucesso a focalização em famílias pobres e extremamente 
pobres. 
  
Palavras-chave: Focalização. Universalização. Programa 
Bolsa Família.  
 
ABSTRACT 
 
It talks about the theoretical category focus applied to the Bolsa 
Família Program (BFP), highlighting their characteristics, types 
and importance as a strategic mitigation of the effects of the 
global crisis in our country. Focusing applied social program 
materializes in the direction of its impact at population groups 
considered vulnerable. To better understand it, it was 
established a parallel with the universal category with a view to 
contrast styles of social policy, given the close relationship 
between public policy and social rights. It follows from the 
literature search undertaken that the Bolsa Família Program 
uses with relative success to focus on poor and extremely poor 
families. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A focalização tem sido considerada como um ponto central nos programas de 

transferência de renda condicionada (PTRC). As políticas sociais brasileiras têm sido motivo 

de debates relativamente à escolha entre dois estilos de política pública (focalizada e 

universal). É provável que essas divergências estejam relacionadas ao caráter social dessa 

política quanto às distintas visões de justiça social (KERSTENETZKY, 2005). A focalização 

tem sido articulada com a categoria teórica pobreza como uma categoria central para 

compreensão das políticas e programas sociais que vêm sendo adotados destacadamente, 

a partir da segunda metade dos anos 1990, como estratégias políticas para o enfrentamento 

da pobreza, da extrema pobreza e da vulnerabilidade social (SILVA, 2014).  

Desse modo, o presente trabalho objetiva mostrar que o PBF vem adotando com 

razoável sucesso a focalização nas famílias pobres e extremamente pobres. Para tanto, 

esta introdução é seguida por breve apresentação do Programa Bolsa Família e seu 

importante papel enquanto medida mitigadora dos efeitos da crise financeira mundial. No 

ponto seguinte, faz-se o confronto das categorias teóricas focalização e universalização, 

destacando-se os diferentes tipos de focalização. Em seguida aborda-se a realidade da 

focalização do Programa Bolsa Família, considerando o elevado alcance social obtido pelo 

público-alvo.  

 

 

 2 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

 

 O Programa Bolsa Família (PBF) constitui-se atualmente no maior programa de 

transferência de renda direta do Sistema de Proteção Social no Brasil, beneficiando em 

janeiro de 2015, quase 14 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza 

em 5.570 municípios e no Distrito Federal. Foi instituído pela MP nº 132, de 20 de outubro 

de 2003, convertida na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, regulamentada pelo Decreto 

nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. Concebido como uma política intersetorial e instituído 

no âmbito da Estratégia Fome Zero para unificação de quatro Programas de Transferência 
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de Renda (PTR)3. A partir de 2011 passou a ser um dos eixos estratégicos de transferência 

de renda dentro do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM). 

A característica principal do PBF é a articulação entre a transferência monetária e o 

acesso a direitos sociais básicos, como saúde, alimentação, educação e assistência social 

tendo como objetivos básicos combater a miséria e a exclusão social e promover a 

emancipação das famílias mais pobres (WEISSHEIMER, 2006).  

O PBF tem um papel importante no contexto social e econômico, porque representa 

um fluxo de renda contínuo e regular, ajudando a população de baixa renda a manter ou 

mesmo a melhorar o nível de vida, bem como estimula a demanda, promovendo o comércio 

e o desenvolvimento local, pois os recursos do Bolsa Família, apesar de representarem 

menos de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, contribuem para que as pessoas 

possam consumir mais, comprar mais, e isso retroalimenta o crescimento econômico. Nesse 

contexto, relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) atesta que 

que o programa brasileiro é um exemplo capaz de amenizar os efeitos de crise econômica 

como a que recentemente assolou o mercado mundial. Sugere ainda a adoção de 

semelhante iniciativa por parte de outros países como política de inserção social, haja vista 

seus efeitos indiretos como queda da mortalidade e desnutrição infantis, a emancipação da 

mulher e a redução da violência conjugal (MORAES, 2009), além da melhoria dos 

indicadores da educação, redução do analfabetismo e aumento da longevidade.  

 Os programas sociais implementados no Brasil têm historicamente apresentado êxito 

limitado no que se refere ao alcance das populações a que se destinam. Entretanto, a 

focalização do PBF nas famílias pobres e extremamente pobres tem apresentado avanços 

significativos quanto ao atendimento desse público-alvo. 

 

3 FOCALIZAÇÃO VERSUS UNIVERSALIZAÇÃO  

 

 

O entendimento da focalização como categoria teórica é fundamental para o estudo 

dos programas de transferência de renda condicionada (PTRC), devendo ser situada em 

relação com à categoria universalização. No estudo comparativo entre o Programa Bolsa 

Família e outros PTRC da América Latina, Silva (2013) afirma que a focalização é uma 

categoria fundamental para a compreensão das políticas e programas sociais 

implementados nesses países, em articulação com a categoria Pobreza. Acrescenta a 

                                                           
3
A proposta de criação procedeu à unificação de quatro programas de transferência de renda do 

governo federal: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e “Cartão Alimentação”, incorporando, 
posteriormente, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).  
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autora que, para compreender a focalização, deve-se compará-la à categoria teórica 

universalização.  

Em termos gerais, a focalização pode ser compreendida como o “direcionamento de 

recursos e programas para determinados grupos populacionais, considerados vulneráveis 

no conjunto da sociedade” (SILVA, 2014, p. 41). Já a universalização em políticas sociais, “é 

entendida como um processo de extensão de bens e serviços considerados essenciais, 

principalmente nos campos da educação e da saúde, ao conjunto da população de uma 

localidade, cidade, estado ou país” (SILVA, 2014, p. 41-42).  

Um bom exemplo de um programa social universal é a Renda Básica de Cidadania 

(RBC), defendida pelo ex-Senador Eduardo Suplicy, que tem como proposta uma melhor 

distribuição da riqueza socialmente produzida e promoveria a justiça social, através da 

garantia de uma determinada renda a todos os cidadãos, na conformidade com a Lei nº 

10.835, de 8 de janeiro de 2004. Essa renda seria destinada a todas as pessoas residentes 

no Brasil, incluindo estrangeiros que vivem no país há cinco anos ou mais, 

independentemente, de sua condição socioeconômica (BRASIL, 2004, art. 1º). Por essa 

proposta, todos têm direito a receber uma renda, seja rico ou pobre, do Norte ou do Sul, de 

qualquer idade, estudante, trabalhador ou aposentado, preto ou branco. Não haveria 

necessidade de as pessoas comprovarem o atendimento de quaisquer critérios de 

condicionalidade, como rendimento e patrimônio. Nesse aspecto não haveria discriminação 

e consequentemente não haveria também estigmatização e ninguém teria vergonha de 

receber esse dinheiro do governo (SUPLICY, 2013). A ideia central da RBC, portanto, seria 

a distribuição entre todos os cidadãos de um dado território ou país de parte da riqueza 

socialmente produzida.  

Os programas sociais focalizados ganharam força no âmbito das políticas neoliberais 

que atribuem os problemas econômicos ao déficit público. Para obter o equilíbrio fiscal, via 

contenção dos gastos públicos, terminaram enfraquecendo os programas sociais, mesmo 

tentando amenizar os efeitos das medidas de ajuste estrutural sobre as populações pobres 

e os trabalhadores das indústrias tradicionais. Nesse contexto, “a luta pela universalização 

de direitos sociais, enquanto a maior expressão política dos movimentos sociais no Brasil, a 

partir da segunda metade dos anos 1970, é fragilizada” (SILVA, 2014, p. 41). Assim, o 

debate sobre as políticas sociais no Brasil tem direcionado esforços para a escolha entre 

dois tipos de política, a focalizada e a universal, daí Kerstenetzky (2005, p. 3) argumentar 

que 

[...] a decisão sobre o estilo de política social, se focalizada ou universal, revela-se 
pouco clara na ausência de uma decisão prévia sobre princípios de justiça social 
que se quer implementar, fazendo com que se associe automaticamente, e 
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erradamente, a universalização com a garantia de direitos sociais e a focalização 
com noções residualistas de justiça.  

 

A autora ressalta não ser correta a associação automática da universalização com a 

garantia de direitos sociais, bem como a da focalização com noções residualistas de justiça, 

entendendo ser necessário o estabelecimento do tipo de justiça que se quer demarcar: 

justiça reparatória ou distributiva, para que a escolha do grau de focalização ou 

universalização, em cada programa específico, possa ser transferida ao campo da 

tecnologia social, como cálculo da eficiência social relativa, deixando de suscitar maiores 

paixões, pelo menos no que se refere à equidade. Kerstenetzky (2005, apud SILVA, 2014, p. 

42) explica que  

[...] a justiça de mercado, orientando-se pelo critério do mérito e da 
responsabilidade individual, atribui ao próprio mercado a função de distribuição de 
recursos e vantagens econômicas aos indivíduos de uma sociedade, devendo a 
regulação social fazer-se pelo jogo do mercado livre.  

 

Como no caso da justiça reparatória ou distributiva, o Estado é o agente alocador 

dos recursos, a autora chama a atenção para o fato de que, no Brasil, os programas sociais 

não estão conseguindo atingir plenamente os alvos, com as políticas sociais marcadas por 

fragmentação e por dificuldades de alocação de recursos mesmo nas áreas consideradas 

prioritárias. Em vista dos tipos de justiça mencionados (de mercado, reparadora e 

distributiva), Kerstenetzky (2005, apud SILVA, 2014) registra três tipos de focalização: 

 

3.1 Focalização residualista - que operando o mercado busca promover uma ótima 

alocação de recursos econômicos, caso em que a política social não teria vinculação com os 

direitos sociais e seria uma mera coadjuvante do mercado. A base de sustentação seria a 

justiça de mercado, funcionando as políticas sociais apenas como ações residuais, contexto 

em que “a verdadeira política social seria a política econômica capaz de, a longo prazo, 

proceder às reformas necessárias para a inclusão de todos”. A pobreza não seria vista como 

desmonte de escolhas irresponsáveis, mas como acontecimento do acaso, a merecer a 

“intervenção residual e pontual do Estado” (SILVA, 2014, p. 42).  

 

3.2 Focalização como condicionalidade - que é sustentada pelo conceito de justiça 

reparatória, numa espécie de universalização relativa, porque para contemplar o foco seria 

feita a “universalização do programa em relação à população-alvo [...] com necessidade de 

identificar, corretamente, o problema, a fim de que ele fosse solucionado pela extensão do 

benefício a todos, dentro de um determinado território”, caso em que seria fundamental um 

gasto público realizado com eficiência, a fim de permitir atender outras áreas carentes 

(SILVA, 2014, p. 43).  
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3.3 Focalização como ação reparatória - que é baseada nos preceitos da justiça 

distributiva, pela qual se restituiriam direitos universais a grupos sociais determinados, para 

corrigir injustiças passadas de negação do acesso a esses direitos. A focalização seria o 

requisito para a universalização de direitos por meio de “políticas redistributivas de natureza 

compensatórias ou estruturais” (SILVA, 2014, p. 43). 

 Outros autores, como Pereira (2003, apud SILVA, 2014), ao debater a focalização e 

a universalização, “defendem uma perspectiva de contraposição a esses estilos de política 

social”, pois existe uma “estreita relação entre políticas públicas e direitos sociais [...], 

referindo-se à antinomia entre princípios e objetivos universais e seletivos que fundamentam 

os processos decisórios das políticas públicas” (SILVA, 2014, p. 43). Nesse contexto, 

Kerstenetzky (2009, p. 64) entende que “é perfeitamente focalizado o programa que 

transfere recursos para todas as pessoas elegíveis e apenas para elas”, sendo essa uma 

definição primária de eficiência dos programas focalizados, que, porém é um objetivo que 

nunca será atingido, ou melhor, poderia até ser alcançado, desde que fossem investidos 

recursos suficientes para manter um cadastro confiável e atualizado de todas as pessoas 

elegíveis e apenas delas. Dessa forma, os tomadores de decisão se defrontariam com a 

escolha entre aceitar inclusões ou exclusões ou uma combinação de ambos os erros, o que 

colocaria um limite para se implementar um programa focalizado, ou seja, a focalização 

implicaria um erro maior ou menor, de foco. 

A Constituição Federal de 1988 define a universalidade como fundamento do 

Sistema de Proteção Social no Brasil, pois serviços de educação, saúde, assistência social 

e previdência social compõem o grupo de deveres do Estado e deveria estar disponível a 

toda a população, uma vez que tais direitos foram estabelecidos como básicos no texto 

constitucional (VILAS-BOAS, 2011, p. 3). Desses direitos, apenas a previdência social exige 

contribuição prévia, pelo que a autora indica que a política social brasileira, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988, se orienta pelos preceitos da universalização e não da 

focalização. Ressalte-se, entretanto que os governos pós-Constituição de 1988 adotaram 

políticas focalizadas cujos destaques são os programas de transferência de renda.  

Silva (2013, p. 53), ao tratar da focalização, afirma que “o real problema não parece 

ser a oposição entre universalização e focalização, mas o desafio de desenvolver 

procedimentos eficazes para identificar e atingir os segmentos mais pobres da população”. 

Como a autora entende ser possível identificar concepções diferentes de focalização, admite 

a existência de um tipo que denomina de progressista/redistributiva, que “preconiza 

complementaridade entre a política social e a política econômica, centrando-se na 
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responsabilidade social do Estado”. Por essa concepção, os serviços seriam prestados em 

elevado padrão de qualidade e em uma estrutura institucional adequada para atender o 

público-alvo, contando com pessoal qualificado e suficiente. Silva (2013, p. 51) denomina 

essa concepção de discriminação positiva, cujo objetivo da intervenção focalizada seria 

melhorar o nível de vida das populações-alvo e permitir-lhe a participação “na repartição da 

riqueza e dos serviços socialmente produzidos”.  

Por esta análise, a autora destaca que, na medida em que a população-alvo é 

atendida, tem-se uma universalização relativa, que fragiliza “a dicotomia universalização 

versus focalização” (SILVA, 2013, p. 52), considerando a focalização do ponto de vista 

neoliberal/conservador, que a limita a medidas e programas sociais com o objetivo de 

apenas “aliviar, mitigar ou atenuar a pobreza”, o que ameniza a responsabilidade do Estado 

e justifica a consequente redução de recursos para esses programas. Nesse contexto, a 

opção é  

[...] pelos programas sociais de natureza compensatória, emergenciais, 
assistencialistas, insuficientes, descontínuos, tendo como foco a indigência ou a 
extrema pobreza, não chegando a atingir satisfatoriamente nem quantitativamente o 
público-alvo (SILVA, 2013, p. 52). 

 

Essa política é “mais fragmentada do que focalizada na população pobre que requer 

intervenção específica do Estado para superação da situação de pobreza vivenciada” 

(SILVA, 2013, p. 52).  

 

 

4 FOCALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA 

 

 

Nos programas de transferência de renda no Brasil, Silva (2013) destaca estudos 

sobre a problemática da focalização que têm indicado que tais programas apresentam 

“maior capacidade de focalização, se considerados, historicamente, os programas sociais 

direcionados para a população brasileira pobre” (SILVA, 2013, p. 52). Nesse sentido, cita-se 

o exemplo do PBF que se orienta pela focalização em famílias pobres e extremamente 

pobres, sendo pobres aquelas com renda per capita igual ou superior a R$154,00 e 

extremamente pobres as com renda per capita igual ou inferior a R$ 77,00 (antes de 1 de 

junho de 2014, esses valores eram, respectivamente, R$ 140,00 e R$ 70,00).  

Baseados em estudos do IBGE, no âmbito da PNAD 2004 e 2006, publicados em 

cadernos especiais, é possível concluir que os programas de transferência de renda 

apresentam indícios de focalização satisfatória nas famílias pobres e extremamente pobres 



 
 

8 
 

                  

no Brasil, com destaque para o PBF pela sua abrangência geográfica e pela quantidade de 

famílias atendidas (SILVA, 2014). A autora ressalta que o Programa  

 

[...] conseguiu um nível histórico significativo de abrangência geográfica, chegando 
a todos os 5.570 municípios brasileiros e o Distrito Federal e alcançando seu 
público-alvo, embora consideremos a dificuldade para o desenvolvimento de 
mecanismos e critérios justos e capazes de alcançar integralmente a população-
alvo determinada por qualquer programa. No Brasil, essa situação torna-se mais 
complexa em razão da extensão do território, além das diversidades econômicas, 
sociais e políticas identificadas nas diversas regiões, estados e municípios, 
marcados também por cultura patrimonialista, do favor e do desvio de recursos 
públicos (SILVA, 2014 p.38).  
 

Nessa perspectiva, Silva e Carneiro (2014, p. 50) consideram que implementar 

programas focalizados em um país com a extensão territorial do Brasil, marcado por 

grandes diversidades regionais, por uma cultura política patrimonialista e dividido em 5.570 

municípios, é um grande desafio e contribui para algum nível de distorção. No Brasil, em 

especial no PBF, algumas medidas vêm sendo postas em prática para aperfeiçoar o 

Cadastro Único e evitar essas distorções.  

Silva e Carneiro (2014, p. 54) também chamam a atenção para o fato de que o 

critério de inclusão no PBF está centrado quase que exclusivamente na renda per capita 

familiar, estabelecida num patamar extremamente baixo, o mesmo ocorrendo com o valor do 

benefício, o que limita possível saída das famílias beneficiárias da linha de pobreza. Aliás, 

cabe lembrar que o assunto, muito debatido, evidencia alguns tipos diferentes de 

focalização, orientados pelas ideias de justiça de mercado, justiça reparatória e justiça 

distributiva, daí surgirem alguns tipos de focalização, como a residualista, a como 

condicionalidade e a como ação reparatória, embora nenhum deles satisfaça plenamente à 

implementação dos programas sociais. Apesar disso, na realidade do Brasil e em países da 

América Latina e Caribe, a alternativa predominante tem sido a utilização da focalização 

pelos PTRC.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

A categoria teórica focalização é melhor compreendida, quando articulada com a 

categoria universalização. A focalização de programas sociais ou de recursos acontece 

quando estes são direcionados a determinados grupos populacionais, considerados 

vulneráveis. Enquanto isso, a universalização ocorre quando bens, serviços básicos ou 

programas sociais são destinados ao conjunto da população de uma localidade, cidade, 

estado ou país, a exemplo do Renda Básica de Cidadania.  
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As políticas neoliberais contribuíram para que os programas sociais focalizados 

ganhassem força, enquanto que a luta pela universalização de direitos sociais, a partir da 

segunda metade dos anos 1970 foi fragilizada.  

Em virtude dos tipos de justiça acima estudados (de mercado, reparatória e 

distributiva), existem três tipos de focalização: residualista, como condicionalidade e como 

ação reparatória. Como foi visto acima, diversos autores ao tratarem das categorias 

focalização e universalização defendem uma perspectiva de contraposição a esses estilos 

de política social, porque existe uma estreita relação entre políticas púbicas e direitos 

sociais. Conforme comentou Kerstenetzky (2009) seria uma definição primária de eficiência 

dos programas focalizados, quando o programa transferisse recursos para todas as pessoas 

elegíveis e apenas para elas. Mas, ao mesmo tempo ela ressaltou que o objetivo poderia até 

ser atingido se fossem investidos recursos suficientes para manter um cadastro confiável e 

atualizado das pessoas elegíveis e somente delas.  

A Constituição Federal de 1988 definiu a universalidade do Sistema de Proteção 

Social Brasileiro, porém os governos pós-Constituição de 1988 adotaram políticas 

focalizadas, cujos destaques são os programas de transferência de renda. Neste sentido, 

cabe lembrar que desde janeiro de 2004, a Lei nº 10.835 foi sancionada criando o Programa 

Renda Básica de Cidadania, com características totalmente de universalidade, porém não 

implementada até o presente momento. O objetivo desse Programa, segundo seu 

idealizador, o ex-Senador Eduardo Suplicy, era substituir gradativamente o PBF, que é 

totalmente focalizado. 

Portanto, os programas de transferência de renda no Brasil têm apresentado maior 

capacidade de focalização, considerando os programas sociais historicamente direcionados 

para a população pobre, a exemplo do PBF que se orienta em famílias pobres e 

extremamente pobres, de acordo com os parâmetros de renda citados.  

Finalmente, o Bolsa Família é considerado um programa focalizado na população 

pobre e extremamente pobre e os estudos revelam que este programa tem obtido relativo 

sucesso, tendo em vista a quantidade de famílias beneficiárias (quase 14 milhões em janeiro 

de 2015), porém as ações precisam continuar para que os resultados sejam plenamente 

satisfatório, porque num país de grande extensão territorial, fica difícil encontrar todas as 

famílias com o perfil de atendimento no PBF, tanto que o Censo Demográfico de 2010 

revelou um contingente de 16,27 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de extrema 

pobreza (com renda per capita de até R$ 70,00). Por isso, o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) determinou que os técnicos dos Centros de Referência de 
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Assistência Social (CRAS) realizassem a busca ativa4 para localizar, cadastrar e incluir 

todas essas famílias no referido Programa.  
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