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Resumo 
  
O objetivo deste artigo é evidenciar a renda econômica e financeira1 das famílias 
contempladas por programas sociais do governo. De forma, específica, investiga 
qual é a renda econômica e financeira; observa as eventuais limitações das diversas 
alternativas encontradas no processo de avaliação; analisa os efeitos que os 
programas sociais causam na renda; compara a renda econômica com a financeira; 
mensura o gasto público com serviços e ações compensatórias. Para atingir os 
objetivos utiliza-se da aplicação do modelo de contracheque econômico proposto por 
Slomski, o qual evidencia a renda de um grupo de famílias de um bairro do município 
de Três Lagoas/MS. A pesquisa parte da seguinte hipótese: “o poder público duplica 
a renda das famílias contempladas pelos programas sociais”. A pesquisa 
demonstrou que a renda econômica das famílias pesquisadas, sem considerar os 
programas sociais correspondentes, representa cerca de 157% da renda financeira 
destas famílias. Ao incorporar o valor dos programas sociais, este percentual chega 
a 209%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Renda  econômica e financeira: corresponde a soma dos valores referentes aos serviços prestados pelo Estado 
como (saúde, educação e etc.) medidos ao  custo de oportunidade, mais salários ou vencimentos. 
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1. Introdução  
 
 
 

O grave problema da desigualdade e distribuição de renda no Brasil é público e 
notório, muito embora, recentemente, o país tenha recuperado uma parte do terreno perdido 
nos anos oitenta e no início da presente década, mas a renda ainda encontra-se muito 
concentrado. A questão fundamental é “as políticas sociais promovem a equidade?”. Este 
artigo tem como objeto de estudo o programa bolsa-escola e busca evidenciar a renda 
econômica e financeira das famílias contempladas com o beneficio.  

Neste cenário do paradigma informacional, é de suma importância que os programas 
sociais participem do processo de inclusão social, pois os reflexos devem ocorrer no médio e 
longo prazo, via redistribuição do capital humano por intermédio da educação.  

Esta mesma opinião é compartilhada por Feijó (1998, p, 24) ao afirmar que,  
“No caso do Brasil, se almejarmos uma melhoria no grau de desigualdade da renda 

via políticas públicas, por que não avaliar a que preço podemos obtê-los? Diversas maneiras 
poderiam ser utilizadas neste intento. No curto prazo, a distribuição da renda poderia ser 
afetada por instrumentos de política fiscal, no médio prazo, pela revisão da legislação sobre os 
direitos de propriedade; e no longo prazo pela redistribuição do capital humano via educação. 
Os instrumentos estão disponíveis,  no entanto, é preciso que sejam examinados, em cada 
caso, os seus custos , bem como, é claro, a viabilidade política de utilizá-los.” 

De forma específica, a pesquisa investiga qual é a renda econômica e financeira; 
observa as eventuais limitações das diversas alternativas encontradas no processo de 
avaliação; analisa os efeitos que os programas sociais causam na renda; compara a renda 
econômica com a financeira; mensura o gasto público com serviços e ações  
compensatórias. 

 O estudo utiliza-se da aplicação do modelo de contracheque econômico proposto 
por Slomski, o qual evidencia a renda de um grupo de famílias de um bairro do município de 
Três Lagoas/MS. A pesquisa parte da seguinte hipótese: “o poder público duplica a renda 
das famílias contempladas pelos programas sociais”.  

A pesquisa justifica-se pelo fato de que a contabilidade pública praticada nos órgãos 
públicos não oferece à comunidade uma evidenciação da aplicação dos recursos públicos. 
Este trabalho caracteriza-se, por ser um estudo exploratório que tem a finalidade de obter 
um conhecimento pragmático sobre a realidade e a aplicação dos recursos e dos gastos 
públicos. As pesquisas bibliográficas e empíricas indicam a validade da hipótese 
estabelecida. 

 
2. A Gestão Pública dos Programas Sociais no Brasil 
 
 
 

Num país onde a riqueza encontra-se concentrada nas mãos de poucos da população 
brasileira, é natural que a maioria sofra com problemas sociais. No entanto, o Estado que tem 
como uma das prerrogativas, manter o equilíbrio social e diminuir as desigualdades, tenta 
minimizar esta situação por intermédio de programas sociais. 

Leme (1998, p. 30) descreve que, “Há muito, o estudo da ciência econômica tem 
revelado que a melhoria do nível de vida das pessoas depende do aumento da produção de 
bens. Não há outra possibilidade. Somente a fartura de bens e serviços, associada a uma 
melhor distribuição de renda, pode levar a humanidade a uma situação de bem-estar e 
equidade. Para tanto, é preciso investimento e eficiência. Faz-se necessário otimizar a 
utilização dos recursos disponíveis.” 

Diante da situação descrita obriga o Estado a procurar alternativas com ênfase em 
políticas sociais que, realmente, contribuam para elevar os níveis de vida da população. 
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Contudo, não é fácil encontrar soluções em contextos em que aumentam tanto as 
necessidades sociais como a demanda organizada. 

Por outro lado, parece necessário dar prioridade ao funcionamento dos programas 
sociais. Entretanto, isto não ocorre na prática, pois existem compromissos e interesses, assim 
como percepções alternativas de solução que levam a preferir outras áreas.  

O Estado aponta como forma de minimizar as desigualdades sociais, as políticas 
compensatórias que tem como objetivo atender primeiro aos mais necessitados. Na disputa 
entre universalismo e seletividade se opta pela segunda, pois o primeiro trata da mesma 
maneira casos diferentes. A equidade aconselha a não aplicar a mesma solução em situações 
distintas. Em suma, deve-se “dar mais aos que têm menos”. 

 Segundo Edwards e Batley apud Franco (1983, p. 30), deve-se aplicar uma 
discriminação positiva, mediante uma seletividade de base territorial ou mediante a pura e 
simples seletividade. O progresso em informática facilita o trabalho de selecionar os 
destinatários dos serviços sociais. 

Com o objetivo de aumentar a eficiência do gasto social, Cohen e Franco (2000, p. 30), 
argumenta que, “É preciso se preocupar em aumentar a eficiência na utilização dos recursos 
disponíveis e incrementar a eficácia na consecução dos objetivos dos projetos que são com 
eles financiados.” 

No entanto, é dado, resultado da experiência, que os programas sociais costumam 
gastar de maneira não ótima os recursos de que dispõem. Isso se deve à ausência de 
adequados controles e a não utilização das metodologias de avaliação quantitativa e 
qualitativa. Por outro  lado, poderia optar por alternativas mais econômicas para alcançar os 
objetivos procurados e, por outro, efetuar um acompanhamento que permitisse reorientar o 
projeto quando se julgar que os objetivos não estão sendo alcançados.  

Um outro aspecto  que deve ser superado segundo Cohen e Franco(2000, p. 32) 
referem-se aos obstáculos culturais, quando o recebimento dos benefícios pode implicar em 
uma mudança de atitude ou costumes tradicionalmente estabelecidos e por isso gerar 
resistências. 

Porém, o programa Bolsa-escola apresenta-se como uma forma de erradicação do 
trabalho infantil. Um exemplo disto são as famílias pobres, onde a escola tem custo de 
oportunidade; no setor agrícola, essas crianças trabalhariam junto com seus pais, na cidade 
podem ser convertidos em receptores de rendas por diversas vias. Pelo mesmo motivo, 
deseja-se que tais crianças permaneçam na escola, e isso requer não apenas uma mudança 
de costume através de educação gratuita, sem custos indiretos, mas inclusive subsídios que 
tornem atrativa a opção pela escola tanto para as próprias crianças quanto para sua família. 

 
2.1 Alocação do Gasto Social 
 
 
 

Muitas vezes o problema central da alocação dos recursos públicos está concentrado 
na questão de serem insuficientes (escassos) para satisfazer às necessidades existentes. A 
decisão de destinar os recursos deve levar em consideração os diferentes âmbitos da ação 
pública (físico, econômico, social) e, depois entre setores sociais (saúde, educação, etc.). 
Nesta perspectiva, alguns estudiosos consideram que o gasto social é percebido como um 
freio para o crescimento econômico. 

Em contrapartida Schultz apud Cohen e Franco (2000, p. 54), argumentam, quando se 
destina ao social é considerado como um investimento, não sendo  encarado como prejudicial 
ao crescimento, contudo, à atividade econômica exige uma população alimentada, sadia e 
educada, e investimentos como estes são positivos e inclusive imprescindíveis para o 
desenvolvimento a médio e longo prazo. 

Uma vez decidido pela alocação de parte dos recursos públicos ao setor social, deve-
se escolher pela melhor distribuição entre setores sociais e programas dirigidos a diferentes 
populações (crianças, anciões, inválidos, pobre). 
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Neste contexto, a proposta do programa Bolsa-escola apresenta-se como alternativa 
de: 

♦  Redistribuição de renda; 
♦ Atender famílias pobres; 
♦  Acabar com o trabalho infantil; 
♦  Garantir a educação a todas crianças. 
Os mais variados tipos de programas sociais, a exemplo do bolsa-escola, buscam 

alocar recursos conforme a necessidade dos eventuais beneficiários; atende e satisfaz as 
necessidades dos mais pobres. Trata-se de escolher, então, entre serviços universais ou 
seletivos.  

O conceito Universalidade na visão de Cohen e Franco (2000. P, 56) caracteriza-se 
como um critério onde certos serviços financiados pela sociedade - através do pagamento de 
impostos – são prestados a toda ou parte da população sem considerar suas rendas. Logo, é 
considerado como um mecanismo idôneo para alcançar a integração social, sem distinção 
entre cidadãos, o que distingue do método de seletividade que provoca uma divisão. 

  Entretanto, os adeptos do método seletivista enfatizam que a dilapidação de recursos 
seria típica das políticas sociais universalistas e destacam o baixo impacto das mesmas, 
recomendando como alternativa a aplicação dos recursos disponíveis em grupos locais, 
claramente, definidos, com maior impacto. Para uma melhor alocação dos recursos devem 
incluir tanto diretrizes adequadas quanto os progressos técnicos no planejamento e execução 
da política social. 
 
2.2 Avaliação dos Programas Sociais 
 
 
 

Para Roche (2000, p. 37), “Avaliação de impacto é análise sistemática das mudanças 
duradouras ou significativas – positivas ou negativas, planejadas ou não – nas vidas das 
pessoas e ocasionadas por determinada ação ou série de ações” Pois, somente pelo 
processo de avaliação que os gestores, investidores e a sociedade, conhecem seus impactos 
e resultados, tanto de curto como de longo prazo.  

Contudo, no Brasil, segundo Cohen e Franco (2000, p. 37), os programas sociais, 
geralmente não são avaliados, por isso não é possível saber se os objetivos para os quais 
foram criados estão sendo alcançados. O bolsa-escola é um bom exemplo, se não houver um 
processo de avaliação, a sua finalidade principal fica descaracterizada. Nos poucos casos em 
que existem avaliações, as surpresas podem ser notáveis. Portanto, é razoável insistir na 
conveniência da avaliação. Também deve ser lembrado que as metodologias utilizadas 
comumente são ineficientes e inadequadas para os projetos sociais. 

No processo de avaliação o cientista social compartilha da mesma lógica e 
metodologia utilizadas pelos administradores, ao desempenhar tarefa imprescindível, entre 
aqueles que realizam avaliações sociais, o que consiste em aumentar a eficiência e a eficácia, 
isto é, alcançar os objetivos procurados com uma utilização ótima dos recursos disponíveis. 

O conceito de avaliação para Franco (1997, p. 3) refere-se, “Avaliar é fixar o valor de 
uma coisa; para ser feita requer um procedimento mediante o qual se compara aquilo a ser 
avaliado com um critério ou padrão determinado”  

Na visão de Musto apud Cohen e Franco (2000, p. 73), a avaliação foi definida como 
ramo da ciência que se ocupa da análise da eficiência, algo que tem, sido campo de estudo, 
principalmente, no que refere-se a gestão do poder público, a busca de medidas que 
evidenciem a eficiência e eficácia de suas atividades,  quantos aos serviços  prestados a 
sociedade. Neste aspecto a contabilidade contempla as visões de Musto e Franco, atuando 
como parte integrante do processo de controle e gestão, caminhando em busca da 
accountability 2. 
                                                           
2 Accountability: Dicionário Inglês Português  HOUAISS (1987, p.7), Accountability – Responsabilidade, 
obrigatoriedade ou dever de prestar contas. 
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A mensuração do resultado econômico proposta por Slomski é um ensaio, que busca 
contribuir no processo de comunicação entre as atividades do Estado e a sociedade, como 
um todo. Desta forma o Contracheque Econômico apresenta como parte complementar deste 
processo, que evidencia a parcela de integralização dos recursos aos cidadãos em forma de 
benefícios.  

Neste contexto, o objeto da pesquisa avaliativa é comparar os efeitos de um programa 
com as metas que se propôs alcançar a fim de contribuir para a tomada de decisões 
subseqüentes acerca do mesmo e desta forma estabelecer programação futura. 

Na visão das Nações Unidas, descrita por Franco (2000, p. 74), a avaliação é um “... 
processo orientado a determinar sistematicamente e objetivamente a permanência, a 
eficiência, à eficácia e o impacto de todas as atividades à luz de seus objetivos. Trata-se de 
um processo organizativo para melhorar as atividades ainda em marcha e ajudar a 
administração no planejamento, programação e futuras tomadas de decisões”. 

Cada vez mais são realizados diagnósticos para determinar a eficiência das políticas 
sociais quanto a utilização de seus recursos. Desta forma, é indispensável à análise objetiva 
de cada situação social a ser modificada. Com isto, não bastam às descrições quantitativas 
das carências da população é necessário também possuir outras informações que permitam 
sua interpretação.  

Deste modo, propõe-se através do modelo de contracheque econômico melhorar os 
sistemas de informações entre Estado e a sociedade, juntamente como os modelos de 
avaliação de impactos de cunho econômico e social. A realização de bons diagnósticos 
depende também da disponibilidade da informação adequada não apenas para quantificar os 
problemas existentes, mas também para descobrir e analisar os efeitos dos programas 
implementados num dado período de tempo. Assim sendo, para este estudo buscou-se a 
construção de uma matriz que envolva essas variáveis a fim de permitir a evidenciação da 
relação serviços públicos e privados e comunidade atendida. 

 
2.3 Matriz do Gasto Social 
 
 
 

A matriz tem a função de apresentar os dados descritos de maneira condensada, em 
linhas e colunas. Na matriz projetada os elementos são considerados conjuntamente, as 
“necessidades” e os “destinatários”, por faixas de renda. Ela demonstra como se alocam os 
gastos públicos no âmbito social, de maneira a evidenciar: os serviços prestados pelo poder 
público, programas sociais e a renda financeira das famílias. 
 
Tabela 01 – Matriz do Gasto Público 

SERVIÇOS PÚBLICOS PÚBLICO / PRIVADO 
SERVIÇOS E 
BENEFÍCIOS 

EDUCAÇÃO SAÚDE CRECHE ASILO COLETA 
DE LIXO 

PROGRAMAS 
SOCIAIS 

RENDA 
FINANCEIRA

TEMPO

Assistência 
Educacional 

        

Ensino Fundamental         
Ensino Médio         
Ensino Superior         
Assistência Medica         
Consulta         
Cirurgia         
Assistência 
Odontológica 

        

Extração         
restauração         
Assistência Creche         
Coleta não Seletiva         
Coleta Seletiva         
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Renda Financeira         
Nenhum Salário 
Mínimo 

        

Abaixo de 01 Sal.  
Mínimo 

        

01 Salário Mínimo         
De 01 a 02 sal. 
Mínimo 

        

03 a 04 Salários 
Mínimos 

        

Acima de 05 Sal. 
Mínimos 

        

Bolsa-escola         
Renda Mínima         
Cesta Básica         
Vale Gás         
Vale Pão         
Outros         
 

As informações que contemplam a matriz de maneira geral são relevantes, porém 
apresentam determinado grau de dificuldade para sua obtenção. Uma das dificuldades trata-
se da obtenção de informação sobre  a renda  familiar, a qual não apresenta precisão, razão 
pela conclui-se que, quando se utiliza está informação convém adotar intervalos mais amplos. 

Em cada retângulo aparecem os serviços e programas e seu tempo médio de 
contemplação, no que tange ao montante de recursos, tanto financeiro como humanos, o que 
pode ser traduzido em unidades monetárias, expressos em quantidades absolutas e em 
porcentagens. As informações podem ser interpretadas a partir da intersecção entre linhas e 
colunas para a determinação da importância setorial das políticas e o tipo de necessidades 
satisfeitas.  

Em cada coluna é possível determinar a ordem de importância que realmente têm  as 
políticas setoriais e em cada linha os serviços prestados. A matriz permite analisar as 
estratégias estatais que se expressam nas políticas sociais, destacando a composição social 
da clientela assistida. Permite também conhecer a distribuição do gasto público social, as 
transferências que ocorrem entre os distintos níveis de renda e quem são os verdadeiros 
beneficiários da política social. Constitui o diagnóstico mínimo imprescindível a partir do qual 
ações racionais podem ser empreendidas.  
 
2.4 O Programa Bolsa-escola 
 
 
 

Estudo realizado pela UNICEF em 1998 e publicado no Boletim de Informações  da 
Fipe (2002, p. 31), sobre a vida laboral dos indivíduos, revelou que quanto mais tardiamente 
ocorre o ingresso no mercado de trabalho, maior é a escolaridade atingida, medida em anos 
de estudos. O citado relatório constatou que quando as crianças começam a trabalhar com 7, 
8 ou 9 anos  de idade, em média, chegam ter 5 anos de estudos. Já quando o ingresso no 
mercado de trabalho ocorre com 14 anos, essa média de anos de estudos sobe para 
aproximadamente 8 anos. 

Campino e Diaz in Fipe (2002, p. 32) afirmam que, “Uma das iniciativas de maior 
sucesso é o  chamado programa bolsa-escola. Este consiste em dar a família uma bolsa, de 
valor variável, para que esta mantenha seu filho(a) na escola. A bolsa escola é condicionada a 
freqüência da  criança, e termina quando ela atinge os quinze anos de idade.” 

Ainda segundo Campino e Diaz (2002, p. 32), tomando-se as perdas mensais 
incorridas pelos indivíduos que começam a trabalhar em idade que variam entre 7 e 13 anos, 
comparativamente à idade de ingressos na força de trabalho de 14 anos, com o benefício do 
programa de bolsa-escola, verifica-se que o custo do programa apresenta uma variação entre 
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8,02% e 20,9% desse beneficio (para uma taxa de juros de 4%) (...). Os autores destacam o 
seguinte: mesmo que nem todas as crianças que recebem  a bolsa escola consigam concluir 
seus estudos, ou seja, mesmo que uma parte dessas crianças, acabe abandonando a  escola, 
ainda assim os benefícios seriam significativamente superiores aos custos. 

As características no que se refere a idade e valores pagos,  do programa de bolsa-
escola variam conforme a esfera de quem os patrocina, se federal, estadual ou municipal. O 
estudo verificou que este programa é bastante compensador se comparado o seu custo com o 
beneficio social, representado pela perda individual-média em relação à idade de ingresso na 
força de trabalho que deixaria de ocorrer. 

Os programas sociais no Brasil surgem como políticas compensatórias que tem como 
objetivo atender primeiro aos mais necessitados. Na disputa entre universalismo e 
seletividade se opta pela segunda, pois o primeiro trata da mesma maneira casos diferentes. 
A equidade aconselha a não aplicar a mesma solução as situações distintas. Em suma, deve-
se “dar mais aos que têm menos”. 

Um exemplo disto, são as diversas categorias de programas sociais existentes: bolsa-
escola; segurança alimentar; renda mínima; vale gás e outros. O Governo Popular de Mato 
Grosso do Sul mantém desde o início de 1999 um plano de combate à pobreza no Estado, o 
qual é constituído por diversos programas sociais de impacto imediato, que objetivam a 
redistribuição de renda às famílias, entendendo que esta é uma forma justa de inclusão social. 
Com os referidos programas almeja-se eliminar a pobreza absoluta e promover a 
redistribuição da riqueza, a fim de reduzir as desigualdades entre a população.  

Dentre os programas, o Bolsa-escola destaca-se por sua vinculação direta à 
educação, proporcionando não só o acesso à vida digna, mas também a uma educação de 
qualidade. Este programa consiste em garantir que as crianças exclusas dos bancos 
escolares, principalmente pela necessidade da complementação da renda familiar, passem a 
freqüentar a escola. Para isso, sua família recebe o beneficio mensal de R$ 136,003.   

O programa bolsa-escola é um dos benefícios do plano de combate à pobreza, que 
além de aumentar a renda das famílias, tem a finalidade de inclusão social. O objetivo geral 
segundo o Manual de Execução do Programa Bolsa-Escola e Poupança-Escola4 é promover 
admissão, e a permanência na escola pública de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, que 
se encontram em condições de carência e de material e de precária situação social e familiar, 
por meio de pagamento do beneficio, e do desenvolvimento de ações sócio-educativos junto a 
seus familiares. 

Dentre os objetivos específicos do programa: 
♦ Romper com o ciclo da negligência em relação à educação e lutar contra a 

exclusão social; 
♦ Combater a evasão escolar; 
♦ Propiciar às crianças de famílias pobres uma escolarização que lhes dê condições  

para superar os traços da exclusão social e, em especial, a discriminação juvenil; 
♦ Garantir a prevenção contra o trabalho infantil e da opção da rua como meio de se 

buscar a sobrevivência das famílias pobres; 
♦ Corrigir a defasagem idade/série dos alunos; 
♦ Possibilitar às famílias carentes uma renda mínima, superando a situação de 

miséria em que vivem; 
♦ Garantir às crianças incluídas no Programa o efetivo acesso às práticas 

desportivas; 
♦ Colaborar na recuperação da auto-estima das mães e provocar entre as famílias 

reflexões que colaborem na construção de novas relações de gênero; 
♦ Proporcionar e exigir a alfabetização e progresso de escolaridade das mulheres 

das famílias beneficiadas; 
                                                           
3 $136,00 - é o valor do beneficio estipulado pelo governo com parâmetros no salário mínimo. O Governo 
Estadual justifica que pagando um valor inferior a esse, não se pode permitir a família condições de seus filhos 
estudarem com dignidade. 
4 Manual de execução dos programas bolsa-escola e poupança-escola, Governo  do Distrito Federal.1998, pág. 2. 



 10

♦ Desenvolver junto à população beneficiada um programa de educação tributária; 
♦ Incentivar a capacitação profissional e a busca de alternativas de geração de 

emprego junto às famílias  beneficiadas.  
 

O programa implementado no Estado do Mato Grosso do Sul, no ano de 1999, 
atualmente abrange 20.000 (vinte mil) famílias, conforme Tabela 02 abaixo. 

 
 

Tabela 02 - Municípios assistidos pelo programa Bolsa-escola 
 

ANO Nº DE MUNICÍPIOS PERCENTUAL 
1999 14 municípios 18% 
2000 39 municípios 50,5% 
2001 66 municípios 85,5% 
2002 77 municípios 100% 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação. 
Estes programas sociais reportam-se a um órgão de gestão, constituído por uma 

equipe de trabalho para implantação e implementação do programa. Isto gera atribuições do 
órgão gestor, como planejamento, acompanhamento e avaliação de sua implantação, 
abrangendo inclusive procedimentos de execução, fiscalização, ajustamento e 
aperfeiçoamento. 

O acompanhamento da execução dos pagamentos, dos estudos estatísticos como 
volume de famílias e municípios atendidos é uma forma de prestação de contas. Mais uma 
vez a contabilidade torna-se indispensável ao controle e avaliação do programa. Entretanto, a 
mensuração econômica é peça indispensável na análise do impacto na renda das famílias; 
deste modo, contribui para a accountability. 

Um exemplo disto, são os gastos financeiros do programa Bolsa-Escola do Governo 
do Mato Grosso do Sul nos últimos anos. 

 
Tabela 03 - Gastos Financeiros do Programa Bolsa-Escola 

ANO VALOR 
1999 R$  2.400.000,00 
2000 R$  13.400.000,00 
2001 R$  20.000.000,00 
2002 R$  26.500.000,00 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação. 
 
 Os recursos que financiaram o programa são provenientes do Estado, dos municípios e 
da sociedade civil. Não estão incluídos os custos operacionais, tais como salários, diárias, 
confecção de materiais e acompanhamento do programa. 
 
2.5 A Contabilidade: o processo de comunicação e a avaliação da gestão pública 
 
 
 

O processo de comunicação da informação contábil no setor público brasileiro segue 
orientação de legislação específica (Lei 4.320/64), todavia, apesar da obrigatoriedade legal que 
determina os canais de comunicação, pode ocorrer certos ruídos, quanto à terminologia 
utilizada para divulgar tais informações ou até mesmo quanto a capacidade de assimilação e 
utilização por parte dos gestores e da comunidade.  

Reis (1988, p. 17-37) revela que a organização da contabilidade, no aspecto 
informativo, além da escrituração necessária, evidenciará fatos resultantes ou não da execução 
orçamentária, onde esses relatórios assumirão formas adequadas ao objetivo pretendido e 
levarão em consideração as peculiaridades de cada entidade. Algumas são estabelecidas por 
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lei, entretanto nada impede a adoção de novas formas de evidenciações complementares, no 
sentido de melhorar a informação.  

Neste aspecto, o governo tem feito um enorme esforço e procurado cada vez mais 
medir e apresentar resultados à população, a fim de possibilitar o aumento no nível de 
divulgação e o índice de bem-estar-social da evidenciação adicional proporcionada a 
sociedade, mas, apesar do esforço despendido pelo governo, o sistema de informação do setor 
público ainda apresenta algumas deficiências quanto à comunicação interna, da imagem 
institucional e dos serviços prestados.  

Feijó (1998, p. 23) relata que “o paradigma da informação lançando as hipóteses da 
assimetria de informações: a constatação, um tanto óbvio, de que as informações não estão 
disponíveis de forma homogênea entre os agentes, a existência dessa assimetria faz com que 
os indivíduos tenham incentivos para não revelar informações privadas sobres seus negócios.” 

Dado atualmente o ambiente de assimetria informacional da contabilidade pública, o 
modelo proposto por Slomski para a avaliação da gestão pública, é demonstrado pela figura 04 
a seguir: 

 
Figura 01 – Avaliação da Gestão Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A proposta de MRE - Mensuração do Resultado busca quantificar a participação, a 

eficiência do poder público, quanto à gestão; já o CCE – Contracheque Econômico tem como 
objetivo demonstrar a parcela que o Estado integraliza a sociedade, por meio de serviços e 
programas compensatórios. Dá-se um passo importante para accountability entre o setor 
público e a sociedade. 
 
3. Materiais e Métodos 
 
 
 

Este artigo é produto de uma pesquisa de campo, que se valeu do método de 
pesquisa empírico-analítico, o qual de acordo com Martins (1992, p.26), “são abordagens 
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que representam em comum a utilização de técnica de coleta, tratamento e análise de 
dados marcadamente quantitativos”. 

A entidade pesquisada foi o Bairro Vila Haro do Município de Três Lagoas, o qual 
está situado a sudeste do Estado do Mato Grosso do Sul, e conta com uma população de 
aproximadamente 90.000 habitantes, concentrando 15 % na zona rural.  

A escolha do município para realização do estudo procedeu de forma intencional, e 
o bairro escolhido foi o que apresentou maior número de famílias contempladas pelo 
programa bolsa-escola. Vale ressaltar que dos 30 bairros da cidade foi realizado um censo 
no bairro pesquisado que possui 39 famílias inscritas no programa bolsa-escola. O bairro 
pesquisado contém uma área de aproximadamente 78 quadras de 100m x 100m. 
Atualmente, o programa contempla 730 famílias no município, para tanto, foi extraída uma 
amostra a partir do cadastro mantido pelo programa.  

Para a obtenção das informações de cunho social, financeiro e econômico, o grupo 
de pesquisa valeu-se de questionário e entrevista, composto de questões como: Número de 
pessoas que compõe as famílias? Quantos estudam e a série? Quais benefícios recebem 
via programas sociais e o tempo? Quais dos serviços públicos oferecidos foram utilizados e 
números de vezes? Qual a renda familiar?  

As informações foram obtidas por uma equipe composta de 05 (cinco) 
entrevistadores e o pesquisador responsável, a qual recebeu treinamento prévio e 
necessário à coleta dos dados. A pesquisa foi realizada nos dias 06 e 07 de junho de 2003 e 
as informações contidas no questionário foram respondidas de maneira espontânea. 

Foi adotado para avaliação e mensuração da renda das famílias o modelo proposto 
por Slomski, “contracheque econômico”: 
 
Tabela 04 - Contracheque Econômico 

CONTRACHEQUE ECONÔMICO 
Mês de ___________________/____ 
(+) RENDA ECONÔMICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS   
Serviço 1   
Serviço 2   
(+) RENDA ECONÔMICA – ACUMULADO NO ANO  
(+) RENDA Financeira do mês   
      (+) Renda mínima   
      (+) Bolsa-escola   
      (+) Salário Desemprego   
      (+) Cesta Básica   
      (+) Outros   
(+) RENDA FINANCEIRA – ACUMULADA NO ANO  
(=) RESULTADO ECONÔMICO E FINANCEIRO FAMILIAR  ANUAL  

Fonte: Slomski, V. Teoria do agenciamento no estado: uma evidenciação da distribuição de renda econômica 
produzida pelas entidades públicas de administração direta. São Paulo, 1999. Tese (Doutorado em Controladoria e 
Contabilidade) Universidade de São Paulo. São Paulo. 
 

O modelo proposto por Slomski (1996 p. 60), caracteriza-se por evidenciar tanto a 
renda financeira quanto econômica. O modelo de demonstração chamado de contracheque 
econômico, no qual todos os serviços públicos e outros benefícios prestados ao cidadão, bem 
como a seus familiares, devem ser computados. O cálculo da renda econômica será 
apresentado com base nessa demonstração, por meio da multiplicação dos serviços 
prestados pelo seu custo de oportunidade. À renda econômica somam-se os valores em 
espécie recebidos do Estado, para verificar qual foi o resultado econômico/financeiro que o 
Estado gerou para o cidadão e sua família naquele período. 

A renda econômica calculada com base na fórmula (RE = Número dos Serviços 
Prestados x Custo de Oportunidade), foi apurada considerando-se os menores preços de 
mercado dos serviços prestados, na região onde está inserido o ente pesquisado. Os serviços 
prestados e o cálculo analítico mensal e anual da renda econômica das famílias serão 
evidenciados abaixo: 
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Tabela 05 - Preços de Mercado 

CUSTO DE OPORTUNIDADE P/ SERVIÇOS DE ENSINO, SAÚDE E CRECHE. 
SERVIÇOS DE SAÚDE  
Serviço Médico valor por consulta e cirurgia 
Serviço Consulta R$                 100,00 
Serviço Cirurgia R$                 560,00 
Serviço Odontológico valor por extração e restauração 
Serviço Extração R$                   15,00 
Serviço Restauração R$                   20,00 
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO valor da mensalidade 
Ensino Fundamental (material escolar) - R$90,00+R$ 23,50 R$                 113,50 
Ensino Médio (material escolar) - R$125,00+R$ 23,50 R$                 148,50 
Serviço Creche R$                   80,00 
Fonte: elaborado pelo autor, conforme dados obtidos no mercado local. 
 
 Os valores dos serviços prestados com saúde, educação e creche foram obtidos pelo 
menor preço de mercado. O valor da mensalidade utilizada no estudo refere-se aos preços 
praticados pela Cooperativa de Ensino SESI. Os valores dos serviços médicos e 
odontológicos foram obtidos junto à tabela de preços praticados pela Unimed – Cooperativa 
de Serviços Médicos e Odontológicos. O preço do serviço de creche foi considerado o 
praticado pela Creche Clementina Carrato, situada no município. 
 
4. Resultados da Pesquisa 
 
 
 

Com base nos dados levantados pelos pesquisadores foi elaborado o contracheque 
econômico que demonstra a renda econômica das famílias que são contempladas com o 
programa Bolsa-escola. Verifica-se o impacto deste benefício na renda das pessoas e avalia 
a renda econômica média deste grupo, em específico. 

Cada residência pesquisada apresentou em média 5,33 pessoas por família e o 
número médio de filhos é 2,64. Destaca-se que 99% dos filhos destas famílias estão ou ainda 
continuam estudando. 

Os aspectos relacionados ao ensino, a pesquisa pode constatar que as 39 famílias 
totalizam 208 pessoas, das quais 102 são crianças, correspondendo 49% do total. Das 102 
crianças, 80,39% estão matriculadas no ensino fundamental e 19,61% no ensino médio. No 
ensino de nível superior a pesquisa constatou a inexistência, no entanto, 10% das mães estão 
cursando o ensino fundamental ou médio. 

Relativamente aos demais programas sociais, identificou-se a seguinte distribuição: 
5% das famílias recebem cesta básica; 3% “Vale Gás” ou “Vale Pão”e 3% das famílias 
recebem um salário mínimo como auxílio por terem filho com deficiência mental. O bolsa-
escola se faz presente na composição da renda das 39 famílias, num prazo médio de 23 
meses. 

Na utilização dos serviços públicos tais como: saúde, creche e coleta de lixo, no 
período de 2002, contatou-se que 92% das famílias utilizaram os serviços médico e 
odontológico e 5% o serviço de creche. Quanto a coleta de lixo na sua totalidade foi 
declarado que existe a coleta de lixo, porém, não seletiva, e com freqüência de 03 vezes por 
semana. 

No que concerne aos serviços de médicos, verificou-se que foram efetuadas 305 
consultas e 08 cirurgias, apresentando uma média de 7,82 consultas por famílias/ano e 0,21 
cirurgia por família/ano. Nos serviços odontológicos, constatou-se 25 extrações e 24 
restaurações dentárias, o que representa 1,26 (extrações/restaurações) por família/ano. 
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Ao mensurar o valor da renda financeira das famílias pesquisadas, constatou-se 
que 18% não possuem renda financeira fixa, desta forma o bolsa-escola representa a única 
fonte de sustento para estas famílias. As que recebem valor inferior a um salário mínimo 
representam 18%, e renda financeira média de R$ 171,00/mês; 33% recebem apenas 01 
Salário mínimo mensal o que corresponde a R$ 240,00/mês e 31% das famílias recebem 
entre 01 e 02 salários mínimos o que representa em média R$ 328,33/mês. 

Este Contracheque representa a renda média econômica e financeira das 39 famílias 
pesquisadas, no município de Três Lagoas/MS: 
 
 
 
 
Tabela 06 – Contracheque Econômico 

CONTRACHEQUE ECONÔMICO 
Mês de ________________/___ Família 03 

Sem Renda 
Família 09 

Abaixo de 01 
Salário Mínimo 

Família 16 
01 Salário 

Mínimo 

Família 31 
Acima de 01 

Salário Mínimo 

CCE – Médio 
(39 famílias) 

(+) RENDA ECONÔMICA DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS NO 
MÊS 

343,50 378,83 295,75 456,33 404,44 

Serviço Médico 200,00 33,33 58,33 16,67 74,74 
Serviço Consulta 200,00 33,33 58,33 16,67 65,17 
Serviço Cirurgia     9,57 
Serviço Odontológico 30,00 5,00 10,42 19,17 10,80 
Serviço Extração 30,00 5,00 8,75 2,50 9,78 
Serviço Restauração   1,67 16,67 1,03 
Serviço de Ensino 113,50 340,50 227,00 340,50 314,79 
Ensino Fundamental 113,50 340,50 227,00 340,50 238,64 
Ensino Médio     76,15 
Serviço Creche    80,00 4,10 
Serviço Coleta de Lixo      
(+) RENDA ECONÔMICA – 
ACUMULADO NO ANO 

4.122,00 4.546,00 3.549,00 5.476,00 4.853,31 

(+) RENDA FINANCEIRA DO MÊS 136,00 296,00 376,00 436,00 364,79 
(+) Salário Fixo 0,00 160,00 240,00 300,00 211,72 
(+) Renda mínima      
(+) Bolsa-escola 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 
(+) Salário Desemprego      
(+) Cesta Básica     3,59 
(+) Outros     13,49 
(+) RENDA FINANCEIRA – 
ACUMULADA NO ANO 

1.632,00 3.552,00 4.512,00 5.232,00 4.377,54 

(=) RESULTADO ECONÔMICO E 
FINANCEIRO FAMILIAR  
MENSAL 

479,50 674,83 671,75 892,33 769,24 

(=) RESULTADO ECONÔMICO E 
FINANCEIRO FAMILIAR  ANUAL 

5.754,00 8.098,00 8.061,00 10.708,00 9.230,85 

 Fonte: Adaptado do modelo de Slomski, V. Teoria do agenciamento no estado: uma evidenciação da 
distribuição de renda econômica produzida pelas entidades públicas de administração direta. São Paulo, 1999. 
Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade) Universidade de São Paulo. São Paulo. 
 

A Renda Econômica - Financeira média mensal apurada foi de R$ 769,24, conforme 
consta no contracheque econômico apresentado na tabela 07. 

Na matriz dos gastos com serviços e benefícios e a suas respectivas fontes 
constatou –se a origem e aplicação dos recursos alocados por família. Desta forma possibilita 
que o cidadão acompanhe a integralização e aplicação dos recursos despedidos. 

 
Tabela 07 – Matriz do Gasto Social 

SERVIÇOS PÚBLICOS PÚBLICO / PRIVADO 
SERVIÇOS E 
BENEFÍCIOS 

EDUCAÇÃO SAÚDE CRECHE ASILO COLETA 
DE LIXO 

PROGRAMA
S SOCIAIS 

RENDA 
FINANCEIRA

TEMPO 

Assistência Educacional 39 famílias       01 ano 
Ensino Fundamental 82 crianças       01 ano 
Ensino Médio 20 crianças       01 ano 
Ensino Superior         
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Assistência Medica  36 famílias      01 ano 
Consulta  305      01 ano 
Cirurgia  08      01 ano 
Assistência odontológica  14 famílias      01 ano 
Extração  25      01 ano 
restauração  24      01 ano 
Assistência Creche   02 Famílias     01 ano 
Coleta não Seletiva     03 vezes   semanal
Coleta Seletiva         
Renda Financeira       39 famílias  
Nenhum Salário Mínimo       07 famílias  
Abaixo de 01 Sal.  
Mínimo 

      07 famílias  

01 Salário Mínimo       09 famílias  
De 01 a 02  Sal. Mínimo       16 famílias  
03 a 04 Salários Mínimos         
Acima de 05  Sal. 
Mínimos 

        

Bolsa-escola      39 famílias  23 meses
Renda Mínima         
Cesta Básica      02 famílias  1 ano 
Vale Gás      02 famílias  1 ano 
Vale Pão      01 famílias  1,5 ano 
Outros      02 famílias  2 anos 

 
A tabela demonstra os números de famílias assistidas por cada serviço público e o 

tempo que estes serviços e programas vêm sendo consumidos. 
 
5. Conclusão 
 
 
 

De acordo com a abordagem da teoria de comunicação, o sistema de informação 
contábil é o responsável pelo processo de captação de dados, transformação e divulgação 
informações empresariais, junto aos usuários internos e externos da entidade. Silva (1994, 
p.41) enfatiza que, “analisando a história do homem, desde seu aparecimento, pode-se 
notar que ela constitui um permanente esforço de comunicação. A partir do instante em que 
o homem passou a viver em grupos, ou seja, em sociedade, a comunicação tornou-se uma 
necessidade, pois é através da comunicação que os homens conseguem trocar idéias e 
experiências.” 

Através do estudo exploratório sobre os programas sociais, provenientes de 
atitudes compensatórios do Estado, constatou-se seus efeitos na rendas destas famílias.  
Contudo, o objetivo proposto foi atingido, ao demonstrar o resultado referente aos gastos 
por cidadão e o gasto por família, o que reafirma que estes benefícios proporcionam impacto 
na renda das famílias contempladas pelos programas sociais. O total dos gastos públicos 
por cidadão e por família, são evidenciados na tabela 08 abaixo: 
 
Tabela 08 – Gasto Público 

ANÁLISE DA RECEITA ECONÔMICA E DOS GASTOS PÚBLICOS 
 Total Cidadão 

Ano 
Cidadão 

Mês 
Família 

Ano 
Família -

Mês 
Renda Econômica Serviços Públicos 189.279,00 910,00 75,83 4.853,31 404,44
Educação Ensino Fundamental e Médio 147.324,00 708,29 59,02 3.777,54 314,79 
Saúde (Consultas e Cirurgias) 40.035,00 192,48 16,04 1.026,54 85,54 
Creche 1.920,00 9,23 0,77 49,23 4,10 
Renda Econômica (Custo dos 
Programas Sociais) 

71.640,00 344,43 28,70 1.836,93 53,08

Bolsa-escola 63.648,00 306,00 25,50 1.632,00 36,00 
Segurança alimentar 1.680,00 8,08 0,67 43,08 3,59 
Vale gás, vale pão e auxilia para 6.312,00 30,35 2,53 161,85 13,49 
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crianças deficientes 
Renda Financeira (assalariada) 99.084,00 476,37 39,70 2.540,62 211,72 
 TOTAL 360.003,00 1.730,78 144,23 9.230,85 769,24 
 

De forma, especifica, a pesquisa comprovou qual é a renda econômica e financeira 
destas famílias. Observou também as dificuldades e limitações no processo de avaliação dos 
serviços e ações compensatórias do Estado e demonstrou o efeito que os programas sociais 
causam na renda. Comparou também a renda econômica com a renda financeira. 

Na relação dos serviços prestados pelo Estado e os programas sociais em relação à 
renda financeira, constatou-se que os programas sociais provocam efeitos relevantes na 
renda das famílias. 

 Esta constatação somente foi possível mediante a aplicação do modelo proposto por 
Slomski - contracheque econômico, o qual permitiu a evidenciação desses impactos, 
conforme quadro a seguir: 
 
Tabela 10 – Programas Sociais x Renda Econômica / financeira 

ANÁLISE DOS EFEITOS MENSAL 
Total dos Serviços Prestados Pelo Estado - Programas Sociais   R$           404,44 
Serviços em Relação à Renda Financeira (salário) 157% 
  
(+) Total dos Serviços Prestados Pelo Estado + Programas Sociais R$           557,52 
Serviços em Relação à Renda Financeira (salário) 209% 
  
(+) Todos programas sociais  R$           153,08 
Todos programas sociais em relação Renda Financeira (salário) 71% 
  
 Bolsa-escola  R$           136,00 
 Bolsa-escola em relação à Renda Financeira (salário) 65% 
 

O valor médio dos serviços prestados pelo Estado e utilizados pelas famílias 
pesquisadas, sem considerar os programas sociais correspondentes, representa cerca de 
157% da renda financeira destas famílias. Ao incorporar o valor dos programas sociais, este 
percentual chega a 209%. Quando a análise considera somente a soma dos valores 
financeiros recebidos por estas famílias, o percentual chega a 71% da renda financeira. Já o 
valor do programa bolsa-escola, foco do estudo representa um valor médio de 65% da renda 
financeira destas famílias, o que demonstra que estas ações compensatórias do poder 
público, realmente, contribuem para duplicar a renda destas famílias. 

A pesquisa demonstrou que a renda econômica média destas famílias sem 
considerar os programas sociais é de R$ 404,44 por mês. Este valor corresponde, 
especificamente, à mensuração dos serviços prestados pelo Estado, avaliados por meio do 
custo de oportunidade, já a renda acumulada/ano chega a R$ 4.853,31 por família. A renda 
financeira (salários) incluindo os valores mensais recebidos com (Bolsa-escola, vale gás e 
outros) correspondem a R$ 364,76 por família/mês, enquanto a renda anual atinge R$ 
4.377,54.  

Entretanto, pode-se verificar que a renda econômica/financeira média mensal é de R$ 
769,24, e o valor anual é de R$ 9.230,88. Contudo, os vencimentos médios (salários) destas 
famílias correspondem a R$ 211,72, o que não corresponde a um salário mínimo. Comprova-
se desta forma a hipótese de que, realmente, o Estado tem duplicado a renda destas famílias, 
por meio dos programas sociais e dos serviços prestados, tais como: serviços de saúde 
(médicos e odontológicos), educação, transporte, habitação, segurança, creche, asilos, coleta 
de lixo etc. 

Neste estudo não foi considerado o gasto com a coleta de lixo, nem o custo com 
medicamentos recebidos gratuitamente por estas famílias. De modo semelhante o custo das 
vacinas distribuídas gratuitamente às crianças, adultos e idosos não foi considerado. Se esses 
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itens fossem incorporados no presente estudo, certamente, o acréscimo seria ainda maior do 
que o constatado.  

Considerando-se um grupo de autores clássicos da contabilidade de pública, 
constatou-se que não existe formula ideal para indicação objetiva de como evidenciar a 
aplicação dos recursos que proporcione incremento na renda econômica das famílias de baixa 
renda. Assim, este foi apenas um ensaio na tentativa de avaliar as ações compensatórias do 
Estado. 

Este trabalho obteve um conhecimento pragmático sobre a realidade e a aplicação 
dos recursos pelo setor público, mediante programas sociais, na tentativa de aumentar a 
inclusão social, contudo, vale ressaltar que o programa bolsa-escola demonstrou-se 
importante neste processo e na redistribuição de renda, o que responde a questão de que as 
políticas sociais promovem a equidade. As pesquisas bibliográficas e empíricas indicam a 
validade da hipótese estabelecida e também a viabilidade destes programas. 
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