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Resumo 
 

A partir da análise do funcionamento do Programa Pró-Social, um banco de dados social 

desenvolvido pelo Governo de São Paulo para avaliação e monitoramento dos programas sociais e seus 

beneficiários, este texto versará sobre o aumento da utilização de novas tecnologias de informação e 

comunicação como dispositivos de monitoramento e controle da gestão governamental de políticas 

sociais, e como essa dinâmica favorece a participação cidadã nesse processo. Dessa forma, 

procuraremos compreender se esse banco de dados social efetivamente se insere na tendência de 

utilização de tecnologias avançadas como forma de alcançar políticas sociais mais eficazes e 

incrementar a colaboração da sociedade civil na gestão governamental. 

Palavras-chaves: bancos de dados sociais, novas tecnologias de informação e comunicação, 

participação cidadã, avaliação e monitoramento. 

 

Abstract 

 

Based on the analysis of the Program Pró-Social operation, a social database developed by the 

Government of São Paulo for evaluation and monitoring of social programs and their beneficiaries, this 

paper will focus on increasing the use of new information and communication technologies as 

monitoring and control devices of government management of social policies, and how this dynamic 

encourages citizen participation in this process. Therefore, we will try to understand if this social 

database effectively is part of the social tendency of using advanced technologies in order to achieve 

more effective social policies and increase collaboration of civil society in governance. 

Keywords: social databases, new information and communication technologies, citizen participation, 

evaluation and monitoring. 

 

Introdução 

 

A partir da Constituição de 1988, gradativamente diversas demandas sociais foram assimiladas 

pelo Estado e transformadas em direitos da população. As políticas sociais assumiram novas 

características, compostas por alguns dos pilares centrais que caracterizam a ordem social que ascendeu 
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após o fim do governo ditatorial em 1985, como maior descentralização, busca por eficiência, 

transferências diretas de renda focalizadas na população pobre, otimização da gestão e aumento do 

monitoramento, ampliação das parcerias público-privadas e participação popular. Tais elementos foram 

potencializados pela disseminação e apropriação das novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), as quais permitiriam não apenas uma gestão estatal mais eficiente, mas também garantiriam 

maior controle e participação popular no processo governamental. Procurando compreender essa 

dinâmica, em especial a busca do monitoramento constante e participação da sociedade civil nessas 

políticas, este texto analisará o Programa Pró-Social do Estado de São Paulo, que visa a cadastrar as 

famílias em condições sociais vulneráveis e os diversos programas de instituições públicas ou privadas 

que atendem a essa população. 

 

Descrição do Programa Pró-Social: Avaliação, Monitoramento e Participação Popular como 

elementos basilares para a inversão social 

 

A recente estratégia do Governo do Estado de São Paulo para garantir a inserção social e 

produtiva de um número cada vez maior de famílias de baixa renda é a de implementação de ações 

integradas. Nesse sentido, o governo considera essencial um mecanismo que promova a articulação 

entre os diversos programas e projetos desenvolvidos na região tanto por entes públicos como privados, 

evitando a superposição dessas ações. Para alcançar esse objetivo está sendo desenvolvido o Pró-

Social, que visa a cadastrar as famílias em condições sociais vulneráveis e os diversos programas de 

instituições públicas ou privadas que atendem a essa população. Baseado em tecnologia web, este 

sistema permite aos gestores públicos identificar quem são, como estão constituídas, onde moram, a 

quais programas/serviços estão ou não vinculadas as famílias em situação de vulnerabilidade social nos 

645 municípios do Estado de São Paulo. 

Com o financiamento externo do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)  e o 

assessoramento do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), este projeto foi 

desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP) desde 

2003 e implementado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS – antiga SEADS) 

em 2004. O Cadastro Pró-Social surge como o elemento base do projeto BID/SEDS de Avaliação e 
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Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo.1 O custo do projeto entre a SEDS e o BID 

(nº 1611/OC-BR) foi orçado em US$ 7,14 milhões (o total implementado até 2009 foi de US$ 

3.841.787,16). 

O projeto foi desenvolvido com a intenção de funcionar com a mesma estrutura do Cadastro 

Único Federal (CadÚnico – sistema utilizado para execução do Bolsa Família), o que facilitaria o 

intercâmbio de dados entre os bancos de dados federal e estadual, “uma vez que o princípio era, e 

continua sendo, o da integração entre as esferas de governo e de seus respectivos programas” (SEADS, 

2007: 21). No início de 2004 o sistema foi colocado no ar, sendo acessado pelo endereço 

www.prosocial.sp.gov.br. O Pró-Social foi institucionalizado por meio do Decreto Nº 52.803, de 13 de 

Março de 2008, assinado pelo governador José Serra. Dentro do escopo geral de tornar mais eficiente a 

política social em São Paulo foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: 

 

a) coletar, sistematizar e promover o uso da informação sobre beneficiários, projetos e 

instituições para garantir a gestão integrada da rede social, evitando pulverização de ações; 

b) apoiar a efetiva descentralização e focalização dos projetos sociais estaduais; 

c) definir e aplicar um sistema de monitoramento e avaliação das ações e projetos de 

desenvolvimento social, reforçando a transparência e controle social; 

d) divulgar os projetos, ações e resultados da Política de Assistência Social. 

 

O programa Pró-Social pode ser definido como um sistema corporativo, que por meio da 

informatização procura centralizar informações de oferta e demanda por políticas sociais em todo o 

Estado de São Paulo. Por se encontrar disponível na Internet, o cadastro possibilita o trânsito de 

informações de maneira mais rápida, porém, com acesso hierarquizado e protegido por rígidas normas 

de segurança. O Cadastro Pró-Social foi desenvolvido a partir da integração de três módulos básicos: 

Instituições, Programas, e Famílias/Beneficiários, além de quatro módulos auxiliares: Convênios, 

Usuários, Área de Downloads e Consulta de dados e georreferenciamento (Recuperação de 

Informações - Data Warehouse), que visam ao cadastramento e armazenamento dos dados. 

                                                 
1 Para que os objetivos do programa de Avaliação e Aprimoramento da Política Social no estado de São Paulo fossem 
alcançados, estruturou-se um projeto formado por quatro componentes, sendo estes: o Cadastro Pró-Social, o Apoio às 
Ações Municipais, o Monitoramento e Avaliação, e a Estratégia de Comunicação Social. 
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O módulo de “Usuários” tem sido disponibilizado aos gestores para que possam fazer o 

cadastramento de usuários auxiliares de suas unidades, seguindo a regra de hierarquização em relação 

aos acessos permitidos no cadastro. Todos os usuários são identificados em relação ao seu nível, 

unidade e município no qual estão locados, pois eles possuem permissão para efetuar alterações apenas 

dentro de sua área de responsabilidade. Como forma de controle das ações efetuadas, todos os acessos 

ao sistema, assim como as operações efetuadas no banco de dados, devem guardar o registro de “Log”, 

ou seja, um histórico contendo o dia e a hora da operação, além do nome do usuário. Há quatro tipos de 

usuários do sistema, que são os administradores, os gestores, os operadores e os leitores, cada um com 

determinado nível de autonomia no acesso. 

O módulo "Instituições" é formado por organizações que possuam cadastro na SEDS, sejam 

elas públicas, privadas ou da sociedade civil, e que desempenhem algum tipo de ação social ou prestem 

atendimento na área de assistência e desenvolvimento social – inclusive todas as Prefeituras Municipais 

de São Paulo. Com a publicação do Decreto nº 52.803, os órgãos da Administração direta e indireta do 

Estado que executam, direta ou indiretamente, ou financiam ações com fins sociais passaram a inserir 

no Sistema Pró-Social seus programas, projetos, ações, entidades executoras ou parceiras e as famílias 

de beneficiários. Sem perder sua interface com o Sistema Pró-Social, o módulo de instituições foi 

transformando em um website (www.instituicoes.sp.gov.br), integrante do Sistema de Convênios da 

administração estadual. Em 2010, por determinação do governo estadual, o cadastramento neste 

website tornou-se, a única “porta de entrada” para qualquer instituição que deseje firmar algum 

convênio com o governo paulista. 

O módulo de “Programas” permite o cadastramento das ações sociais implementadas em São 

Paulo. Nesse módulo, os municípios podem, por exemplo, cadastrar seus programas e acompanhar os 

resultados, utilizando o Pró-Social como instrumento de gestão da sua política social. Dentre as 

informações que devem constar no banco de dados estão o número de beneficiários, o orçamento e a 

fonte de recursos, o público-alvo, as metas de atendimento para cada programa ou projeto e a instância 

responsável por desenvolvê-lo. O usuário poderá verificar os programas referentes ao seu órgão ou 

instituição através de uma opção de consulta. Ele também visualizará os programas cadastrados por 

região de governo. O sistema apresentará o mapa de São Paulo, no qual o usuário deverá escolher a 

região que deseja consultar, conforme abaixo: 
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Módulo de Consultas – Consulta de Programas 

 
Fonte: Manual do Pró-Social (SEADS, 2010a). 

 

O módulo de “Convênios” é formado pelas instituições públicas e privadas que possuem 

alguma ligação com a SEDS no que concerne à execução das ações sociais em São Paulo, mas também 

faz parte de um projeto maior que envolve todas as secretarias do governo estadual. O módulo de 

convênios é utilizado para autorizar uma instituição a cadastrar famílias/ beneficiários em programas de 

outras instituições. A intenção é que todos os convênios firmados pelo governo estadual sejam 

registrados na internet, com as informações necessárias para seu monitoramento e controle, e que os 

documentos solicitados para formalização do convênio sejam apresentados pelas entidades uma única 

vez, mesmo que os convênios posteriores sejam com outros órgãos estaduais. Com base na estrutura 

dos módulos, a SEDS apresenta a seguinte lógica de cadastramento no sistema: A Instituição é 

cadastrada –> seu Gestor é cadastrado –> recebe uma senha –> o Gestor cadastra o Programa –> 

cadastra o Convênio –> cadastra o Administrador –> que recebe senha –> o Administrador cadastra as 

famílias e pode cadastrar operadores que auxiliarão na tarefa de cadastramento/digitação. 

O módulo “Famílias/ Beneficiários” possui as mesmas informações exigidas pelo CadÚnico, 

como forma de facilitar o processo de integração das bases de dados. Cada pessoa deve ser cadastrada 

em somente uma família e o cadastramento de cada família será vinculado ao seu domicílio e a um 

responsável pela família, com idade a partir de 16 (dezesseis) anos, preferencialmente do sexo 

feminino. O cadastramento das famílias pode ser realizado por meio de conexão on-line via web pelas 
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prefeituras e instituições conveniadas. Ao realizar o cadastramento dos beneficiários o operador os 

vinculará a determinado programa ou projetos, assim como a certo órgão público ou entidade. 

Ainda resta a finalização do último módulo constituinte do projeto Pró-Social, o qual prevê a 

implementação da tecnologia Data Warehouse (sistema de recuperação de informações dentro do 

módulo de “Consultas”). Esta tecnologia possibilita a criação de inúmeras alternativas de consulta, 

análise e gerenciamento dos dados armazenados. Desta forma, o usuário visualizará as informações por 

meio de um sistema de interface gráfica, que possibilitará o georreferenciamento dos dados (para 

visualização espacial), permitindo melhor capacidade do desenvolvimento das decisões gerenciais, 

além do monitoramento e avaliação das políticas sociais. O georreferenciamento seria muito importante 

para focalização das políticas implementadas, pois possibilitaria a localização exata de cada família e o 

mapeamento de regiões com grande vulnerabilidade social. Alterações como migração, deslocamentos 

de certas atividades econômicas e intervenções governamentais seriam mais facilmente identificadas.  

Segue abaixo uma visão ideal do processo de integração, acesso e funcionamento do Pró-Social: 

 

Figura 8 – Esquema de Funcionamento do Pró-Social 

 
Fonte: (SEADS, 2007: 27) 
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Por fim, o último módulo é denominado “Área de Downloads”, no qual constam instruções e 

formulários de preenchimento para o cadastramento no Pró-Social. Segundo a SEDS, essa estrutura 

modular constitui uma característica central do Pró-Social, pois ela permitiria um mapeamento 

completo da área social em São Paulo, possibilitando que os gestores identifiquem e visualizem quem e 

quantos são os beneficiários dos programas; qual a demanda não atendida (famílias elegíveis, mas 

ainda não beneficiárias); quem são as instituições que desenvolvem esses programas, tanto nas esferas 

governamentais como no terceiro setor; qual a localização dessas famílias e, por conseguinte, quais as 

regiões mais pobres; e, futuramente, os gestores poderiam gerar relatórios georreferenciados da 

situação social em São Paulo (SEADS, 2007: 25). 

Segundo a SEDS, “a intensa utilização das tecnologias de informação foi fundamental para a 

realização dessas mudanças e pode ser apontada como uma importante contribuição da SEDS para a 

gestão das políticas sociais no Estado e no país”, visto que a área social costuma ser a última a ser 

beneficiada pela informatização no setor público (SEADS, 2007: 47). Tal dinâmica nos mostra como a 

atenção para o social ganhou novos aspectos dentro das novas estratégias de gestão governamental. 

Atualmente, cerca de 10 mil instituições, 1,6 milhão de famílias e 6 milhões de pessoas estão 

cadastradas no sistema.2 Por fim, Rogério Pinto Coelho Amato, Secretário Estadual de Assistência e 

Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo entre abril de 2006 e junho de 2009, frisa 

que o “próximo passo será transformar o Pró-Social num portal público que ofertará à sociedade 

informações georreferenciadas em tempo real sobre toda a ação social do governo do estado de São 

Paulo, contribuindo para a transparência da administração pública paulista”3 e permitindo a gestão 

governamental por parte da população. 

Portanto, podemos concluir que a principal característica do Pró-Social é o uso de amplo banco 

de dados que possibilita a gestão integrada de projetos sociais descentralizados em sua implementação. 

Tal base de dados permitiria o monitoramento e avaliação constantes das ações sociais tanto por parte 

dos gestores como da população, além de possibilitar a construção de indicadores sociais que meçam a 

eficiência das ações implementadas e sirvam de elementos basilares para os programas a serem 

desenvolvidos. O Sistema Pró-Social vem se tornando referência para os demais estados da Federação, 

                                                 
2 SEDS. Secretaria inicia a elaboração do Mapa do Desenvolvimento Social. Disponível em: 
<http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=1014>. Acesso em: 02 fev. 2011. 
3 Idem. 
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que procuram conhecer seu funcionamento e estudam a implantação de um sistema semelhante, o que 

significa que ele pode marcar uma tendência a ser seguida pelo restante do país nos próximos anos. 

A partir da descrição acima, podemos verificar como esse projeto pretende não apenas 

contribuir para o trabalho conjunto entre instituições governamentais em nome do gerenciamento 

amplo e eficiente da situação social no estado de São Paulo, mas também almeja potencializar a 

participação popular no processo governamental, permitindo que os indivíduos constantemente 

convocados possam exercer sua cidadania por meio da internet fiscalizando as ações sociais do governo 

em tempo real, contribuindo, assim, para promover a transparência e legitimidade da administração 

pública. Dessa forma, verificaremos as origens desse objetivo e confirmaremos quão próximo da 

prática estão os discursos sobre a participação cidadã na gestão governamental. 

 

Políticas Sociais pós-regime militar: descentralização, focalização e participação cidadã 

 

 A partir da discussão proposta por Draibe (1989: 9, 15, 25-26), podemos dizer que antes da 

década de 1980 as políticas sociais no Brasil eram caracterizadas por centralização política e financeira 

pelo governo federal (tanto no nível das decisões quanto no das implementações), uso clientelístico das 

políticas sociais, tecnocratismo e quase total ausência de mecanismos de controle e avaliação dos 

programas sociais. Tal sistema de políticas sociais já apresentava sinais claros de dificuldades 

organizacionais, financeiras e sociais já no final da década de 1970. A crise econômica, que se fez 

presente desde 1974, com o esgotamento do ‘milagre brasileiro’, tornou visível um déficit social 

acumulado, adensando as demandas e manifestações por melhores condições sociais. Além do colapso 

da política econômica do país, devemos destacar que o cenário político-social do final dos anos 1970 e 

início dos anos 1980, marcado por greves dos metalúrgicos do ABCD paulista, crescimento dos 

movimentos sociais urbanos e manifestações do movimento estudantil, determinou a emersão da 

sociedade civil com uma agenda de lutas democráticas, o que viria a influenciar as características das 

políticas sociais implementadas posteriormente, as quais pretendem propiciar grande participação da 

sociedade civil. 

Pode-se dizer que desde o fim do regime autoritário no Brasil as relações entre as instâncias 

governamentais começaram a ser redesenhadas, iniciando-se um processo de descentralização que 

forneceu mais responsabilidades aos municípios. Os governos municipais ganharam maior autonomia 
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na aplicação dos recursos e na formulação de políticas públicas, ao mesmo tempo em que se 

desenvolveram mecanismos que incentivavam a participação organizada da comunidade local na 

solução de seus problemas. Tais mecanismos – como os conselhos e as conferências municipais e 

estaduais de Assistência Social, de Educação, de Proteção aos Direitos das Crianças e Adolescentes, 

etc. – também significaram maior controle social e transparência, em prol da crescente busca pela 

eficiência das políticas implementadas. “A redefinição do papel dos entes federativos tem permitido 

que tanto o governo federal como os estados e municípios participem da oferta de serviços” (SEADS, 

2010b: 26). 

Devemos ressaltar o ponto de inflexão causado pela Constituição de 1988, por meio da qual 

procurou-se corrigir os principais problemas sociais do Brasil, fornecendo novas bases para as políticas 

que seriam desenvolvidas posteriormente. A Carta Magna visou a institucionalizar um conjunto de 

princípios e diretrizes universalizantes – vide os artigos sobre seguridade social (Art. 194), saúde (Art. 

196 a 200), assistência social (Art. 203 a 204), trabalhadores rurais (Art. 7) e alguns direitos coletivos 

(família, criança, adolescente e idoso, Art. 226 a 230) – sem que estes fossem vinculados a 

contribuições prévias ou ao mercado formal de trabalho, mas não definia de forma clara quais entes 

federativos deveriam implementá-las, apenas indicando que as políticas sociais seriam desenvolvidas 

de forma concorrencial entre municípios, estados e União.4 Em 1993 foi aprovada a Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), a qual pretendia favorecer o processo de democratização e universalização 

dos direitos sociais. A partir dessa lei iniciaram-se inovações nas políticas sociais, como: adensamento 

da descentralização das ações sociais; articulação entre os programas; parcerias entre o governo e 

movimentos da sociedade civil; identificação e continuidade de metas dos programas; monitoramento 

da eficiência (inclusive por meio de indicadores sociais); e delimitação territorial e de renda para 

melhor focalização do público-alvo. 

No decorrer da década de 1990, a Reforma do Estado não deixou de ser o foco central dos 

governantes. No entanto, essa reforma passou por diversas fases. Num primeiro momento as medidas 

que objetivavam a estabilização econômica eram vistas como essenciais e inadiáveis, e para que esse 

alvo fosse alcançado o Estado demandou todos os seus esforços, impossibilitando uma atenção mais 

significativa para programas sociais. “Dessa forma, sem deixar de lado a agenda da democratização e 
                                                 
4 Cf.: Fonseca, Francisco; Leite, Cristiane Kerches da Silva. Políticas Sociais como política de Estado. Le Monde 
Diplomatique Brasil. Disponível em: <http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=563& PHPSESSID=2992afb2cd65c 
8594faad2ff286459fc>. Acesso em: 20 mai. 2010. 
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da descentralização, a política social ingressou na década de 90 incorporando novas diretrizes, que 

diziam respeito à qualidade do gasto” (SEADS, 2007: 14). No início desse processo foram premissas 

básicas os cortes de gastos públicos e redução do papel do Estado em diversas áreas. A partir do 

cumprimento dos primeiros passos para a reforma do Estado e também da mudança de rumo em 

relação a algumas diretrizes econômicas – em especial na política cambial, envolvendo a crise de 1999 

– o governo passou a ter condições de tornar a reforma do Estado mais abrangente. Diante da 

percepção de que as políticas sociais não logravam sucesso por conta dos intermináveis meandros da 

burocracia, corrupção e clientelismos, já em meados dos anos 1990 “um número crescente de 

especialistas, acadêmicos e representantes de instituições multilaterais de financiamento passou a 

defender a necessidade de focalização das políticas sociais, como forma de aumentar sua efetividade e 

eficiência” (idem: 16). Tal focalização poderia ocorrer tanto por segmentos da população beneficiada 

quanto por área geográfica, visando a atingir os “bolsões de pobreza”. 

Para alcançar esse objetivo seria necessário descobrir com maior precisão quem são, onde estão 

e como vivem os pobres, quais as suas carências e como se relacionam com os serviços públicos. Trata-

se de uma tarefa cada vez mais complicada na medida em que aumenta o grau de informalidade dessa 

população, já que ela estaria ausente dos tradicionais cadastros governamentais (PIS/PASEP, FGTS, 

Previdência Social, etc). Além disso, a SEDS considera que com o dinamismo da economia e da 

sociedade os beneficiários podem entrar e sair da condição de pobreza ao aumentaram a renda ou 

ingressarem em novo emprego; mudar de endereço; formar novas famílias ou ampliar as já existentes; 

ingressar ou abandonar o sistema educacional; etc. Diante de tal fluidez a secretaria considera que 

apenas um cadastro preciso, bem estruturado e atualizado poderia evitar desperdícios e garantir a 

focalização adequada das políticas implementadas, além de auxiliar no “acompanhamento da evolução 

das condições de vida dos beneficiários de políticas sociais, permitindo que estas sejam avaliadas, 

corrigidas e aperfeiçoadas” (SEADS, 2007: 17). Como instrumento de gestão, o cadastro permitiria a 

integração de políticas, já que diferentes instâncias poderiam utilizar uma base de dados comum. 

Dessa forma, quando começam a surgir os grandes programas de transferência de renda, os 

quais substituíam a distribuição de alimentos por repasses de dinheiro via sistema bancário (acessíveis 

por meio de saques com cartões magnéticos), houve a necessidade de criar cadastros que identificassem 

com mais precisão as famílias, a partir do registro do nome dos seus integrantes, renda, escolaridade, 

número de filhos, etc. “Em meados da década de 90, com a criação dos programas de transferência de 
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renda, primeiro por alguns governos municipais e estaduais e a seguir pelo governo federal, a 

necessidade e a importância de um cadastro dos beneficiários tornaram-se ainda mais evidentes” 

(SEADS, 2007: 17). 

Em São Paulo, a criação de um cadastro unificado seria essencial para superar a falta de visão 

integrada das diversas ações sociais do estado. Em 2003, houve um levantamento dos programas 

desenvolvidos pelo governo estadual, muitos dos quais já possuíam seus próprios cadastros 

informatizados, mas sem qualquer interação entre eles. Desse levantamento surgiu uma nova estratégia 

adotada pelo governo paulista, pautada especialmente na focalização, descentralização e articulação das 

ações. “Tais diretrizes estão alinhadas não apenas às tendências que já vinham sendo observadas na 

atuação do Governo Federal, como também à experiência internacional” (SEADS, 2007: 19). 

Portanto, quando temos em mente o panorama político e econômico do país, podemos afirmar 

que o programa Pró-Social do governo de São Paulo surge após mudanças mais gerais e significativas 

no Estado brasileiro.5 Apesar da intensa participação do governo federal na implementação de diversos 

programas, há o crescimento no aspecto de descentralidade na implementação dessas políticas. A 

crescente importância da utilização de indicadores sociais e o incentivo à participação popular são 

elementos que caracterizam e ajudam a legitimar as novas estratégias de políticas sociais. Os discursos 

que permeiam os novos projetos sociais estão calcados na busca por uma sociedade democrática mais 

igualitária e eficiente. Dessa forma, tais políticas devem romper com o centralismo e clientelismo, 

superar a fragmentação e superposição de projetos, tornar os esforços mais focalizados naqueles que 

mais precisam, buscar maior transparência e eficiência em relação à aplicação de recursos, além de 

consolidar os canais de participação popular e controle social, a fim de tornar o cidadão mais ativo e 

responsável pelas políticas implementadas. 

 

O BID e o Programa Pró-Social: monitoramento e participação cidadã nas políticas sociais 

 

No século XX houve uma transformação importante no modo como o Estado passou a lidar 

com as questões sociais. Inicialmente, a fórmula do Estado Providência, desenvolvida na Europa do 

pós-Segunda Guerra Mundial resultou em grandes investimentos na área social. A partir desse 
                                                 
5 Contudo, vale ressaltar que segundo Marta Arretche e Vicente Rodriguez (1998), o início da descentralização das políticas 
sociais no estado de São Paulo ocorreu mais por descaso do governo federal entre o final dos anos 1980 e início dos anos 
1990 do que por impulso deste. 
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contexto, organizações internacionais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) aparecem como elementos facilitadores da manutenção do novo sistema 

internacional que se criou após as duas Grandes Guerras, e foram constantemente adequando seus 

objetivos para entrarem em confluência com as novas dinâmicas políticas e econômicas mundiais. De 

certo modo, essas instituições são mantidas pelo lema de propiciarem condições de vida mais justas 

para a população de diversos países, o que justificaria a participação dessas organizações no processo 

de elaboração das políticas sociais de diversas regiões. Segundo o BID, o objetivo dessa organização é 

colaborar com os países no combate à pobreza e promoção da eqüidade social através de políticas 

desenvolvidas segundo as necessidades locais. Trabalhando com governos nacionais, estados, 

municípios, setor privado e sociedade civil, o Banco proporcionaria: crescimento econômico 

sustentável, crescimento da competitividade global, redução da pobreza, modernização das instituições 

públicas e fomento do livre comércio e da integração regional.6 

Em relação à ação do BID no Brasil nos últimos anos, a Estratégia Operacional de 2004 a 2007 

(período de implementação do Pró-Social) previa 3 objetivos principais que guiariam as atividades do 

BID: a) Promover o crescimento estável e ambientalmente sustentável; b) Reduzir a pobreza, promover 

a inclusão social e melhorar a eqüidade social e regional; e c) Apoiar o fortalecimento institucional e 

promover a democracia e participação cidadã.7 O BID propõe correlacionar sua atuação no Brasil ao 

Plano Plurianual, proposto pelo governo federal em 2003. Esse esforço conjunto demonstraria a 

associação dos objetivos principais de ambas as instâncias, que seriam: combate à pobreza e o olhar 

para a eqüidade, a busca pelo crescimento e o fortalecimento da reforma do Estado. Como forma de 

focalizar sua ação dentro desses objetivos principais, o Banco propôs concentrar sua cooperação em 4 

sub-áreas: 

 

“Visando o objetivo de crescimento: 

• Produtividade das pequenas e médias empresas e infra-estrutura , com 

prioridade para o uso dos modelos de parcerias público-privadas (PPP) nos novos 

investimentos; 

Visando o objetivo de pobreza e eqüidade: 

                                                 
6 Cf.: Sobre o BID. Disponível em: <http://www.iadb.org/aboutus/whatwedo/index.cfm?id=5997&lang= pt>. Acesso em: 
03 abr. 2010. 
7 BID, Estratégia de País. Disponível em: < http://www.iadb.org/es/paises/brasil/estrategia-de-pais,1160.html>. Acesso em: 
09 fev. 2011. 
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• Pobreza, eqüidade e formação de capital humano, com um enfoque central em programas 

de distribuição de renda condicionados; 

• Condições de vida e eficiência nas cidades, integrando ações de combate à pobreza 

urbana e melhoras na habitabilidade, eficiência e qualidade ambiental das cidades; e 

Visando o objetivo institucional: 

• Modernização do Estado e fortalecimento das instituições, com ênfase nos governos 

subnacionais” (BID, 2004: p.35).8  

 

Em relação ao Estado de São Paulo, apesar dos diversos programas sociais desenvolvidos pelo 

governo estadual, o BID apontava a falta de uma base unificada de dados das famílias beneficiárias. 

Isto impediria uma visão integrada dos benefícios gerados, além de impossibilitar a mensuração do 

alcance dos programas sociais. Desta forma, o BID enaltece a iniciativa paulista de procurar 

implementar as observações sugeridas pelo Banco – o que acarretou na constituição da proposta do 

Programa Pró-Social – apresentando a seguinte justificativa para a intervenção da instituição: 

 

O presente programa concorda com a estratégia do Banco de por ênfase na necessidade de 

promover melhoras na qualidade e efetividade das atividades destinadas a reduzir a pobreza 

mediante o fortalecimento dos mecanismos de monitoramento e avaliação dos programas 

sociais. Além disso, o desenvolvimento de uma fonte integrada e confiável de informações 

permitirá o crescimento de sólidas avaliações de impactos, os quais proporcionarão insumos 

para incluir melhoras no desenho dos programas dentro do marco da estratégia social e 

proverão informações básicas para destinar recursos para as inversões sociais, o que demonstra 

uma melhor relação custo-efetividade das intervenções. (BID, 2004: 5).9 

 

Com isso, o Banco afirma que o objetivo básico do programa é apoiar o Governo de São Paulo 

a desenvolver um conjunto de instrumentos que melhorem a eficiência dos programas e ações na área 

de assistência, promoção e desenvolvimento social.10 No mesmo relatório do BID, o Projeto BR-L1009 

(Avaliação e Monitoramento das políticas sociais no Estado de São Paulo) é apresentado como um 

programa que consiste no desenvolvimento de um cadastro único, no qual serão reunidas todas as 

                                                 
8 Grifos no original. 
9 Tradução e grifos do autor. 
10 As informações presentes acima se encontram no documento “Perfil de facilidad sectorial – mecanismo sectorial de 
desarrollo institucional: São Paulo / enero de 2004”. Disponível em: <http://www.iadb.org/ projects /Project.cfm?project= 
BR-L1009&Language=Spanish>. Acesso em: 25 jun. 2008.  
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informações sobre famílias e programas sociais. O sistema Pró-Social seria a base para a elaboração e 

estruturação de um conjunto de indicadores de monitoramento dos programas sociais. Além disso, seria 

desenvolvido um sistema de metas sociais para os municípios e um observatório social para promover 

pesquisas, elaborar avaliações de diagnóstico e fazer recomendações de políticas (BID, 2004). Esse 

programa estaria relacionado ao objetivo de combate à pobreza, promoção da eqüidade e formação de 

capital humano, além de facilitar o acesso das organizações não-governamentais e da população como 

um todo às informações sobre as políticas sociais. 

Mais especificamente sobre este último ponto, para o BID as chamadas organizações da 

sociedade civil (OSC), assim como os cidadãos em geral, são atores essenciais no crescimento dos 

países latino-americanos. O BID trabalha com a sociedade civil em diversos níveis. Operacionalmente, 

o BID e seus países membros consultam as OSC e as populações afetadas no decorrer das etapas de 

elaboração e implementação de projetos; além disso, essas organizações podem qualificar-se para o 

recebimento de empréstimos da instituição. No nível político, distintas organizações não-

governamentais e grupos de interesse avaliam as sugestões de estratégias e práticas creditícias e 

elaboram comentários sobre elas. Para o BID, as organizações da sociedade civil são aquelas que, na 

condição de representantes dos interesses dos grupos envolvidos direta ou indiretamente nas operações 

do Banco, opinam ou influenciam no seu funcionamento, em nível nacional, regional e internacional. O 

BID entende que a participação é o conjunto de ações mediante as quais os cidadãos, por meio dos 

governos ou diretamente, influenciam o processo de tomada de decisão. 

A participação cívica não denotaria decidir, mas ter a possibilidade de determinar as decisões 

que serão tomadas pelas autoridades cabíveis em cada caso, ou seja, o importante não é apenas ser 

convocado, mas se sentir atuante. A participação não implica na transferência ou redução da qualidade 

dos governos como interlocutores primários do BID e integrantes de seus órgãos de direção e decisão. 

Sob essa ótica, e com a finalidade de ampliar, reforçar e sistematizar a participação cívica nas ações do 

BID, há o desenvolvimento da “Estratégia para promover a participação cívica nas atividades do 

Banco”. Esta proposta, ao contrário das estratégias setoriais, apresenta uma política corporativa e 

remete aos procedimentos do Banco para incluir a participação cidadã em suas atividades operacionais. 

Por fim, a promoção da participação cidadã nas atividades do BID se resume a quatro tópicos:  

 

• definição das agendas, planos e políticas de desenvolvimento dos países; 
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• formulação de estratégias setoriais e a estratégia de país; 

• preparação e execução de projetos; 

• e avaliação das atividades realizadas pelo Banco”.11  

 

Neste contexto, algumas ONGs e associações locais são providenciais para os Bancos 

multilaterais: elas realizam a aproximação entre a população e o poder local. Portanto, por meio da 

análise da motivação do financiamento do BID ao projeto Pró-Social, apresentada acima, procuramos 

identificar não apenas se as principais características do projeto (descentralização, monitoramento de 

políticas sociais, mensuração da eficiência alcançada, utilização de alta tecnologia de controle social) 

são apoiadas pelo Banco, mas também identificamos o incentivo à participação cidadã como um dos 

principais elementos dos novos modelos de governança propostos pelo BID a partir dos anos 1990 e 

2000. 

 

O Programa Pró-Social como projeto modernizador das estratégias de políticas sociais 

 

Nas últimas décadas, o grande avanço e disseminação das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), com destaque para a internet, potencializaram a idéia da “sociedade da 

informação”. Essa sociedade é marcada pelo processo mundializado de comunicação baseada em uma 

rede digital de dados de acesso descentralizado que possibilita grande fluxo de informações – a internet 

–, o que produz novas formas de interações sociais, econômicas, culturais e políticas. Essa expansão 

alcançou as políticas sociais e a busca por cidadania. A partir da idéia de “governança eletrônica” 

houve a procura de diversos atores sociais pela utilização da tecnologia como forma de incrementarem 

o controle social do governo e a participação cidadã. O apelo crescente na democracia por cidadãos 

participativos e por eficiência governamental ganha nova roupagem a partir da sociedade da 

informação, resultando em novas possibilidades de interação entre a sociedade e o Estado. O governo 

eletrônico incita a busca pelo direito e dever do cidadão de monitorar e participar de processos 

governamentais. Nesse sentido, é mister compreender “o governo eletrônico como aplicação intensiva 

                                                 
11 Cf.: O BID e a Sociedade Civil. Disponível em: <http://www.iadb.org/resources/civilSociety/index. cfm?lang=pt>. 
Acesso: 02 abr. 2010. 
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das TIC aos processos de prestação de serviços e relacionamento dos governos com os cidadãos pela 

intermediação eletrônica, contínua e remotamente” (Vaz, 2005: 15). 

O governo eletrônico pressupõe novos canais formais de comunicação entre cidadãos, entidades 

organizadas e o Estado, que potencializem o direito do cidadão: ser ouvido pelo governo, promover o 

controle social constante das ações governamentais e exercitar a participação popular no processo de 

gestão pública em nome de uma ordem social mais eficiente. O Pró-Social vem, portanto, na esteira da 

institucionalização da abertura do governo ao fornecimento de informações, como uma demanda em 

consonância com o crescimento das idéias de participação popular e controle social. Ao afirmar a 

importância das informações a serem democratizadas por meio do Pró-Social, Paulo Alexandre 

Barbosa, atual secretário da SEDS, afirmou: 

 

A sociedade deve ser a nossa maior aliada na luta contra a pobreza. E a transparência é o 

instrumento mais eficaz para a adesão da população. Para que as pessoas possam se engajar 

nesse movimento, é fundamental que estejam conscientizadas sobre a situação de 

vulnerabilidade e exclusão social de cada município. Temos que dar a exata dimensão do 

problema e mostrar o que está sendo feito para mudar essa realidade.12 

 

Como exemplo dessa institucionalização, em abril de 2010, a Câmara dos Deputados aprovou o 

projeto de lei no 5.228, chamado de Lei de Acesso à Informação Pública, o qual regulará o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da 

Constituição, e dará outras providências. Além de determinar os procedimentos para que haja o 

fornecimento de informações governamentais por meio dos entes federativos (União, estados e 

municípios), os poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo) e organizações que utilizam recursos 

públicos, essa lei define o grau e período de sigilo dos documentos públicos e oferece as prerrogativas e 

recursos cabíveis aos cidadãos caso não seja atendido o direito de acesso a esses dados. Por sua 

abrangência, a lei brasileira a ser aprovada pode ser considerada uma das mais completas em relação à 

divulgação de dados públicos, o que impactará os processos de prestação de contas e controle social. 

Em recentes relatórios publicados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), foi exposto que em 1990 somente em treze países havia legislações 

                                                 
12 SEDS, Estado vai democratizar na internet dados de combate à pobreza. Disponível em: <http://www.desenvolvimento 
social.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=1006>. Acesso em: 30 jan. 2011. 
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que regulamentavam o direito de acesso a informações públicas. Atualmente, mais de 80 países já 

adotaram esse tipo de lei, enquanto diversos outros estão em avançado processo de construção e 

aprovação de regulamentação que garanta o acesso à informação como um direito fundamental. Apesar 

da transparência no setor público ser assegurada desde a Constituição de 1988, o Brasil era um dos 

poucos países latino-americanos que não haviam elaborado legislação específica sobre o tema. Tais leis 

são consideradas como mecanismos de ampliação da ética e eficiência no setor público, consolidação 

da democracia e elemento indispensável para o exercício da cidadania. 

Após a aprovação da lei pelo Senado e sanção do presidente da República, a gestão 

governamental brasileira sairá de um ciclo no qual existia o direito à informação pública, mas não 

havia regulamentação clara sobre o fácil acesso. Nesse sentido, é importante destacar que haverá o fim 

da obrigatoriedade de justificativa nas solicitações de acesso, o que já é prática em países como a 

Suécia, o México e os Estados Unidos. O motivo do requerimento do acesso à informação não será 

solicitado, mas apenas a identificação do interessado e a especificação da informação solicitada. Tais 

dados tendem a ser utilizados por grupos de pesquisa, ONGs ou até mesmo pelos cidadãos para a 

construção de estatísticas e análises que propiciem o controle da gestão pública. A lei também ressalta 

o papel das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), determinando que as informações 

sejam publicadas no sítio da rede mundial de computadores (internet), considerado um meio eficiente 

de acesso para a grande maioria da população. Portanto, embora haja deficiências estruturais claras 

para o cumprimento da nova lei, tal projeto se incorpora aos discursos que consideram que a ampla 

divulgação de informações governamentais para a sociedade fortalecerá o processo democrático de 

ampliação do controle social e da participação cidadã, pois não haveria como controlar, participar e 

aprimorar o processo governamental sem conhecê-lo. 

Mesmo antes da aprovação dessa lei, a participação popular sempre esteve dentre os novos 

elementos das políticas sociais após a Constituição de 1988. Em algumas regiões já há participações 

institucionalizadas, como os Conselhos Gestores (fóruns de participação do cidadão em áreas como 

educação, saúde e criança-adolescente) e os orçamentos participativos. Embora alguns estudos 

apresentem resultados negativos sobre os Conselhos Gestores (por conta do poder de cooptação política 

dos governantes municipais sobre os conselheiros), os entusiastas acreditam que tais ações fortalecem a 

democracia participativa. Também podemos destacar outras formas institucionalizadas de participação 

popular em nome de direitos coletivos, como referendos, plebiscitos, audiências públicas, fóruns 
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tripartites em políticas sociais, associações populares (mesmo que por meio do Ministério Público).13 

No entanto, há de se considerar que a possibilidade de participação do cidadão comum por meio da 

internet tem sido extremamente enaltecida nos últimos anos. 

Nesse sentido, o Pró-Social prevê acesso livre e universal de cidadãos a informações públicas, 

permitindo acompanhar, monitorar e avaliar o desempenho do governo. Com as novas tecnologias de 

informação e comunicação, como as utilizadas no Pró-Social, surgem diversas iniciativas de 

comunicação interativa que permitem a intervenção da sociedade civil na gestão de políticas sociais, 

fortalecendo o entendimento de que o direito à participação popular no governo é essencial para uma 

administração eficiente sob os moldes democráticos. A apropriação de ferramentas que possibilitem o 

controle governamental ativa o senso de maior transparência e legitimidade na relação Estado-

Sociedade. Para José Carlos Vaz (2005: 16), o acompanhamento da formulação de políticas e das 

iniciativas de governo pelos cidadãos e suas organizações cria condições de confiança entre governados 

e governantes e legitima as ações destes últimos. 

Também devemos ressaltar que em meio à questão da transparência governamental e da 

comunicação entre governo e sociedade civil os indicadores sociais possuem um papel de extrema 

importância. Não deveria haver apenas uma divulgação de dados governamentais, mas precisavam ser 

criados indicadores que fornecessem melhor entendimento para a população em relação aos problemas 

da sociedade. Essa democratização de informações deveria auxiliar a população a controlar as ações do 

governo e permitir que diferentes atores sociais pudessem formular propostas e participar da gestão 

governamental. Até mesmo os valores e normas embutidos nos próprios indicadores sociais deveriam 

ser definidos em fóruns de participação popular (Kayano; Caldas, 2001: 297-298). Nesse sentido, no 

decorrer das décadas de 1990 e 2000 surgiram os indicadores sociais de Terceira Geração14, os quais 

procuram medir não apenas os resultados de curto prazo, mas também os esforços realizados para 

avaliar a criação e consolidação de mecanismos institucionais que facilitem a participação social nas 

políticas públicas, assim como a transparência nas ações governamentais.15 Os objetivos e metas devem 

                                                 
13 Cf.: FONSECA, Francisco; LEITE, Cristiane Kerches da Silva. Políticas Sociais como política de Estado. Le Monde 
Diplomatique Brasil. Disponível em: <http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=563&PHPSESSID=2992afb2cd 
65c8594faad2ff286459fc>. Acesso em: 20 mai. 2010. 
14 Um exemplo deles é o Índice Paulista de Responsabilidade Social. 
15 Os indicadores de Primeira Geração surgiram a partir da década de 1960, como o Produto Interno Bruto – PIB e o PIB per 
capita. Já os indicadores de Segunda Geração surgem no decorrer dos anos 1980. O surgimento do IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano), em 1991, seria um exemplo desse tipo de indicador. 
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ser permanentemente discutidos e reavaliados a partir desses indicadores. Nesse processo, os 

indicadores aparecem como forma da sociedade garantir sua participação e fiscalização das políticas 

sociais, fornecendo legitimidade para as ações governamentais. Portanto, a constituição do Pró-Social 

está em consonância com esse processo de evolução dos indicadores, ao possibilitar o armazenamento 

e cruzamento de dados que serão utilizados para construção de indicadores a serem disponibilizados 

para a população participar da gestão dessas políticas. 

Por fim, as novas tecnologias utilizadas no Sistema Pró-Social também possibilitam a utilização 

do georreferenciamento, como apontado na descrição do programa. Também denominada como 

geoprocessamento, geotecnologias, ou Sistema de Informação Geográfica (GIS) essa tecnologia tem 

ganhado espaço na gestão pública, pois possibilita o aprimoramento da capacidade de enxergar e 

monitorar o meio ambiente (tanto urbano como rural) e o que nele ocorre. Dessa forma, pode-se 

afirmar que a tecnologia de georrefereciamento utilizada pelo Pró-Social potencializa a eficácia e o 

alcance da gestão pública, o que explica sua disseminação em diversas áreas governamentais, além de 

facilitar o entendimento dessas políticas por parte da população. 

Portanto, mais do que um banco de dados que armazena os cadastros das famílias de baixa 

renda em São Paulo, o Sistema Pró-Social permitiria o acesso a informações que facilitariam a 

avaliação e monitoramento das políticas sociais implementadas e famílias beneficiadas, tendo como 

base indicadores sociais e econômicos construídos por meio de informações colhidas no próprio 

programa, e que podem ser visualizadas a partir de tecnologias de georreferenciamento. Por prever o 

livre acesso de diversas informações contidas nas bases de dados do Pró-Social, o governo paulista 

pretenderia aumentar a intervenção da sociedade civil na gestão de políticas sociais a partir da 

utilização desse banco de dados social. 

 

Entrevistas sobre o Pró-Social 

 

No início deste artigo apresentamos o Pró-Social conforme descrição em manuais, revistas, 

sites, etc. do governo de São Paulo. Apesar de sempre destacarmos a questão da participação cidadã, 

até o momento foram analisados elementos que explicam a ascensão nas políticas sociais de diversos 

elementos que compõem o Pró-Social, sem apresentarmos a visão daqueles que utilizam esse sistema 

na SEDS e nas prefeituras, além do conhecimento que os beneficiários possuem sobre o cadastro. 
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Em relação aos gestores da SEDS ligados ao Pró-Social, foram realizadas duas entrevistas: a 

primeira em março de 2007 (questões respondidas por email) para o projeto de iniciação científica 

intitulado “As organizações internacionais na formulação de políticas sociais - análise do caso BID e 

Programa Pró-Social”. A segunda ocorreu em janeiro de 2011 e foi realizada tanto por email quanto 

presencialmente. Foram realizadas diversas perguntas com o intuito de compreendermos o Pró-Social 

sob um outro viés, porém, neste texto apresentaremos apenas aquelas que explicitam a intenção mais 

geral do projeto, especialmente as que demonstram o papel da sociedade civil no Pró-Social. 

Segundo o gestor da primeira entrevista, antes da entrada do BID o Sistema Pró-Social era um 

projeto menos ambicioso, tendo como objetivo unificar os cadastros internos da SEDS. A Casa Civil 

verificou que o projeto tinha um potencial maior, no sentido de unificar cadastros em todo o Estado de 

São Paulo e em todos os órgãos da administração direta e indireta, estaduais, municipais e mesmo 

federais. O BID teria entrado no projeto ao perceber que o potencial do projeto poderia ser maior, no 

sentido do Cadastro Pró-Social ser uma ferramenta de avaliação, monitoramento e aperfeiçoamento da 

política social. Por isso, o projeto passou a se chamar “Avaliação e Aprimoramento da Política Social 

no Estado de São Paulo”, e o Sistema Pró-Social tornou-se um dos seus componentes (os outros três 

são: Monitoramento e Avaliação, Apoio às Ações Municipais e Comunicação).  

Quanto à influência de ONG’s no Pró-Social, o gestor considerou que não havia influência 

direta, por se tratar de um projeto de Estado. O Estado teria feito um diagnóstico e implementaria uma 

solução. Contudo, as ONG’s teriam papel no Cadastro, no sentido de que elas seriam parte das 

instituições que deveriam cadastrar programas e famílias no sistema, assim como participariam do 

acompanhamento e monitoramento. Então, não se trataria de ter "influência" no projeto, mas sim um 

"papel" dentro do mesmo.  

Na segunda entrevista, os gestores ressaltaram bastante que não havia previsão para 

implementação do Pró-Social como portal público, ou seja, o controle e participação popular no 

processo de gestão das políticas sociais eram vistos como uma “possibilidade futura”, e não como uma 

realidade a curto prazo. Apesar de considerarem a disseminação das novas tecnologias de informação e 

comunicação nas políticas sociais como uma tendência irreversível, foi ponderado que ainda não seria 

possível que a participação cidadã se beneficiasse deste processo por falta de interesse político e 

dificuldades estruturais em diversas prefeituras no Estado de São Paulo (problema que se tornaria mais 

grave se fossem analisados outros municípios no âmbito nacional). Por outro lado, também haveria 
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muitos problemas no processo de consciência e articulação popular, apesar dos avanços conquistados 

com ações como os conselhos municipais e o orçamento participativo. Além disso, para que as 

informações disponibilizadas para a população fossem confiáveis e permitissem uma participação mais 

ativa deveria haver uma coleta de dados mais eficiente, visto que o equipamento para implementação 

do Data Warehouse já foi adquirido, mas ele apenas forneceria maior capacidade e rapidez na 

consolidação e disponibilização dos dados, o que não significaria que os dados sejam confiáveis.  

Portanto, para que as funções proporcionadas pelo módulo Data Warehouse fossem utilizadas com 

eficiência seria necessário obter mais qualidade no processo de inserção de dados no sistema. 

Apesar dessas ressalvas em relação ao processo de participação cidadã por meio do Pró-Social, 

os gestores consideram que pela SEDS o projeto mais próximo da tendência de participação da 

população na sua execução é o programa Virada Social, que trata de intervenções diversas em áreas de 

vulnerabilidade previamente escolhidas. Segundo o gestor, neste programa várias Secretarias e órgãos 

são chamados a efetuarem intervenções, de acordo com suas atribuições, e as lideranças também são 

contatadas e, em certa medida, tem condições de acompanhar e avaliar o que está sendo desenvolvido. 

Contudo, para o gestor o alcance dessas ações é relativamente limitado. Por outro lado, a participação 

pública no acompanhamento e definição das políticas sociais em São Paulo teria como garantia maior a 

representação não-governamental no Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS (Site: 

http://www.conseas-sp.sp.gov.br), e o papel e estrutura deste seriam garantidos pela Política Nacional 

de Assistência Social. 

Para o gestor, de um lado seria necessário verificar que falta muito aos beneficiários a 

proximidade (e mesmo a oportunidade de proximidade por parte do poder público) com as discussões e 

deliberações das políticas públicas em geral. Por outro lado, haveria um número e atuação maior de 

grupos e entidades não-governamentais diversas voltadas à discussão e acompanhamento das políticas 

públicas. A maior ou menor presença e influência destas dependeria, de um lado, da maior ou menor 

abertura do gestor público e, de outro, da maior ou menor articulação que esses próprios grupos e 

entidades possam obter. Quanto mais as pessoas e grupos conseguissem se articular para acompanhar e 

pressionar o poder público, tanto mais chances e/ou condições teriam de influir e acompanhar as 

políticas públicas. Entretanto, o oposto também seria verdadeiro: quanto menos articulados estão os 

beneficiários e/ou grupos, menos condições de acompanhamento e influência eles teriam. 
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Sobre o processo de avaliação e monitoramento das políticas sociais em são Paulo por meio do 

Pró Social, o gestor considerou incorreto colocá-lo como essencial para a execução destas tarefas 

naquele momento. O sistema seria extremamente relevante e teria um papel determinado no conjunto 

de instrumentos para a avaliação, principalmente no potencial que tem de apresentar um retrato das 

debilidades, limites e possibilidades das famílias e pessoas cadastradas. Tais informações 

possibilitariam que os gestores públicos pudessem ter mais clareza do público a ser atingido, e até 

mesmo do perfil deste e de sua distribuição geográfica. Entretanto, pensando em termos de avaliação e 

monitoramento da política social, ao Pró Social teriam que ser agregados elementos vindos de outras 

bases de dados (cadastros e/ou aplicativos dos programas sociais, dados da Fundação SEADE, dados 

do IBGE, indicadores sociais diversos, etc.), processo este que precisaria ser adensado. 

Em relação às entrevistas com gestores municipais, procuramos consultar cidades de diferentes 

portes, de forma a obtermos respostas de municípios com realidades sociais, infra-estrutura e números 

de beneficiários distintos. Desta forma, entrevistamos gestores das cidades paulistas de Ribeirão Pires 

(pequeno porte), Diadema (médio porte) e Campinas (grande porte). Como não relacionaremos as 

informações com o gestor que respondeu o questionário, apenas identificaremos as cidades com as 

expressões “Município A”, “Município B” e “Município C”, sem nenhuma relação com a seqüência 

das cidades apresentadas acima.16 

No “Município A”, todas as ONG`s que cadastram famílias para programas sociais possuem 

acesso ao Pró-Social, mas a obrigatoriedade na utilização do mesmo ocorre apenas para o 

cadastramento em programas estaduais (mesmo porque apenas é possível o acesso a esses programas a 

partir do Pró-Social). Segundo a gestora, neste município as ONG’s são executoras dos Programas 

Sociais e, por isso, possuem acesso para cadastrar famílias que elas atendam diretamente no Pró-Social. 

As tentativas de utilização do Pró-Social para gerenciamento das políticas sociais no 

“Município A” não foram bem-sucedidas. O principal empecilho está na quantidade insuficiente ou na 

qualidade dos relatórios disponibilizados, os quais não permitem uma análise pormenorizada da 

situação social (contém informações muito gerais e para se obter relatórios mais pormenorizados é 

necessário solicitar à SEDS e cruzar as informações com outras planilhas em Excel para fazer o 

gerenciamento dos dados). Um gerenciamento integrado com a participação tanto das ONG`s quanto da 

                                                 
16 Foram realizadas diversas tentativas de obtenção de informações referentes ao Município de São Paulo, porém, o 
questionário não foi respondido pela gestora contatada. 



 24 

Prefeitura por meio deste cadastro seria adequado e essencial, mas atualmente as ferramentas 

disponibilizadas pelo Pró-Social não permitem essa tarefa, principalmente para cidades maiores (para a 

gestora, talvez esse objetivo seja mais visível em municípios menores, com uma quantidade reduzida 

de beneficiários). Além disso, há a complicação de capacitar todos os usuários que vão utilizar o 

sistema (isso porque o “Município A” possui uma ampla rede de ONG`s que utilizariam o Pró-Social). 

No “Município A”, não foi verificada a participação da população e ONG`s no processo de 

potencialização do Pró-Social como instrumento de monitoramento e busca de eficiência das políticas 

sociais, apesar de ter sido ressaltado que tal participação poderia ser interessante. Não é de 

reconhecimento desta Prefeitura o objetivo de tornar o Pró-Social um portal público. O cadastro local 

deste município possui uma base que permite torná-lo um portal, mas ainda não há planos de 

disponibilização de informações para a população em curto prazo. 

Quanto ao esquema de controle do acesso a informações dos beneficiários, para a gestora a 

proposta de descentralização com várias hierarquias de acesso é interessante no sentido de permitir a 

utilização do Pró-Social pelas diversas instituições que cadastram famílias em programas sociais. Se o 

Pró-Social tivesse relatórios mais eficientes ele seria extremamente útil ao permitir tanto que as 

prefeituras como as ONG`s obtivessem e monitorassem informações e indicadores sobre as famílias 

atendidas e as políticas desenvolvidas, fazendo com que o controle não estivesse restrito apenas ao ente 

público, mas a toda a cadeia que participa da concessão dos benefícios sociais. 

Da mesma forma, o “Município B” afirmou que até aquele momento eles não haviam recebido 

nenhuma divulgação sobre a intenção do Governo Estadual de transformar o Pró-Social em um portal 

público no qual a população acessaria informações sobre as políticas sociais em São Paulo. Além disso, 

não haveria neste sistema nenhum dispositivo para denúncias. Eventuais recebimentos indevidos de 

beneficiários deveriam ser denunciados nos atendimentos/acolhimentos realizados nos Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS ou na Central de Cadastros dos Programas Sociais. Em 

relação à participação de organizações não-governamentais ou da população no sentido de auxiliarem 

na eficiência do Pró-Social, a gestora afirmou que não existe participação da sociedade civil no sentido 

de discutir ou sugerir melhorias para este sistema. Porém, ela afirmou que existe uma participação 

efetiva na discussão do CadÚnico, uma vez que no “Município B” há uma Comissão de Controle 

Social do Programa Bolsa Família, que acompanha e fiscaliza as ações do mesmo, além de ter a 

possibilidade de acesso a informações sobre o processo de cadastramento das famílias de baixa renda.   



 25 

Por fim, no “Município C” o sistema não funciona como um banco de dados das famílias 

vulneráveis, mas das famílias que efetivamente receberão algum benefício. Somente funcionários da 

prefeitura ligados à área social utilizam o Pró-Social, ou seja, as ONG’s não possuem acesso ao sistema 

e precisam encaminhar as famílias para serem cadastradas pela prefeitura. Para a gestora desse 

município, o Pró-Social facilitaria o monitoramento no sentido de que é possível encontrar com 

facilidade todos os dados cadastrados sobre as famílias/ beneficiários. Contudo, tais dados não são 

atualizados periodicamente, como é feito no CadÚnico, o que faz com que a gestora prefira o segundo 

sistema. Além disso, a gestora também não tem conhecimento da intenção do governo estadual de 

transformar o Pró-Social em um portal público. A gestora deste município também não identificou 

ações que demonstrem a participação popular na formulação, implementação ou monitoramento dos 

projetos sociais nesse município. 

Em relação às entrevistas com os beneficiários, foram entrevistadas 10 pessoas que participam 

de programas de transferência de renda, residentes nos municípios analisados acima. Devido à 

dificuldade de contatar essas pessoas sem indicações das secretarias de assistência social e evitando 

gerar possíveis desconfortos por parte do beneficiário, procuramos não aplicar um questionário tão 

extenso quanto o fornecido para os gestores municipais e estaduais. Na maioria dos casos, apenas 

foram abordados três pontos que nos pareciam centrais: a) Conhecimento sobre o Pró-Social; b) 

Importância da avaliação e monitoramento constantes para tornar as políticas sociais mais eficientes e; 

c) Participação popular na formulação, implementação e controle dessas ações sociais. 

As respostas não eram tão extensas como as obtidas junto aos gestores. Normalmente, os 

entrevistados ressaltavam a importância da ajuda financeira para que obtivessem melhores condições 

de vida. Apenas dois dos entrevistados criticaram os programas de transferência de renda como solução 

paliativa, ou, com palavras próximas a um dos entrevistados, esse dinheiro não fazia com que ele saísse 

daquela pobreza, apenas diminuía algumas dificuldades. A maioria dos entrevistados não fez qualquer 

crítica quanto à obrigatoriedade das condicionalidades, mas alguns apontaram dificuldades em 

conseguir cumpri-las por falta de estrutura governamental. Apenas uma entrevistada afirmou que as 

exigências não a ajudavam, pois, no caso dela, o fato de ter que possuir determinada freqüência escolar 

não implicava que ela estudasse mais, já que a maioria das dificuldades que a fazia não freqüentar a 

escola ainda permanecia. 
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Quanto às perguntas mencionadas acima, todos os entrevistados tinham conhecimento sobre a 

necessidade de cadastramento para que houvesse o recebimento do benefício social, mas não tinham 

conhecimento da proposta mais ampla do Pró-Social (nem mesmo associavam o nome do sistema ao 

cadastramento). O processo de cadastramento se torna tão constante e corriqueiro que os beneficiários 

o naturalizam como uma etapa que deve ser cumprida para que eles possam receber o seu auxílio. No 

que tange à importância da avaliação e monitoramento constantes para tornar as políticas sociais mais 

eficientes, a maioria das respostas apontava no sentido de que qualquer ação que tornasse essas 

políticas mais eficazes seria válida, especialmente no sentido de evitar que alguém que não precisasse 

receber o benefício estivesse ocupando o lugar de uma pessoa realmente vulnerável. No entanto, 2 

pessoas citaram problemas para obtenção ou manutenção dos benefícios, porém, a culpa não seria do 

banco de dados, das condicionalidades ou das alterações em suas condições de vida, mas sim de 

“imprecisões” por parte da assistente social (como a personificação de todas as inconsistências que 

fariam com que o benefício fosse negado ou cancelado). 

Por fim, em relação à participação popular na formulação, implementação e controle dessas 

ações sociais, 7 entrevistados afirmaram que seria muito importante que o governo fornecesse mais 

oportunidades para que as famílias pudessem auxiliar na gestão dos programas, pois aqueles que 

moram nos bairros e comunidades teriam maior conhecimento da realidade e dificuldades que a 

população enfrenta. Os outros 3 entrevistados responderam no sentido de que a gestão desses 

programas seria de responsabilidade do governo, já que eles seriam muito bem pagos para isso. 

Contudo, nenhum dos entrevistados considerou já ter sido convocado pelo governo para participar do 

processo de gestão de políticas sociais. No mesmo sentido, apesar de nunca terem usado os canais de 

denúncias sobre irregularidades, 8 dos entrevistados afirmaram que o utilizariam para garantir que 

pessoas que não deveriam receber o benefício estivessem usufruindo indevidamente desta ajuda (mas 

houve ressalvas no sentido de que era preciso haver a certeza que seus nomes não seriam divulgados, 

pois não queriam ser vistos como delatores). 

Portanto, por meio dessas entrevistas procuramos verificar quão próximo da prática estão os 

discursos sobre o Pró-Social. Verificamos que para os gestores o Pró-Social está muito aquém do que é 

afirmado pelo governo em veículos de comunicação. Apesar das informações colhidas demonstrarem 

diversas contradições, possíveis falhas e vantagens no sistema, ressaltamos aqui dois elementos 

importantes para a nossa análise: o monitoramento e a participação por meio do Pró-Social. Um dos 
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elementos mais importantes do sistema seria sua capacidade de potencializar o processo de avaliação e 

monitoramento das políticas sociais, visível até mesmo no nome do projeto mais amplo financiado pelo 

BID. Em meio às características basilares das políticas sociais mais recentes, como a focalização e a 

descentralização, o monitoramento aparecia como elemento que deveria ser potencializado para que as 

ações sociais realmente fossem mais eficientes. O Pró-Social proporcionaria aumentar a capacidade 

desse monitoramento por meio da utilização de novas tecnologias, como o banco de dados e o 

georreferenciamento. No entanto, por meio das entrevistas verificamos que os gestores municipais 

ainda não utilizam o Pró-Social como ferramenta de monitoramento dos programas e dos beneficiários. 

Até mesmo os gestores da SEDS consideraram que até o momento é incorreto colocá-lo como essencial 

para a execução desta atividade. Para que essa tarefa pudesse ser realizada com êxito por esse sistema 

deveria ser concluída a implementação do módulo de consulta de dados e georreferenciamento 

(Recuperação de Informações - Data Warehouse) e adensado o processo de integração com outras 

bases de dados. Em relação ao processo de participação cidadã por meio do Pró-Social, apesar das 

diversas notícias anunciando este sistema como um Portal Público que viabilizaria a colaboração da 

população na gestão governamental por meio da internet, os gestores municipais não reconheciam essa 

intenção no programa e os funcionários da SEDS afirmavam que não havia previsão para 

implementação de tal funcionalidade. 

Todavia, apesar das inconsistências contidas no Pró-Social, elementos como o monitoramento 

constante e a participação cidadã a partir da utilização de novas tecnologias de comunicação e 

informação apresentam-se como tendência crescente nas políticas sociais. Tanto os gestores municipais 

como os estaduais ressaltaram a importância do processo de monitoramento e controle, e forneceram 

exemplos de outros programas que já possuem esses elementos. Todos os municípios consultados 

possuem seus cadastros próprios implementados ou em fase de elaboração, mostrando como a 

utilização de bancos de dados sociais para tornar as políticas sociais mais eficientes é uma estratégia 

que ganha cada vez mais relevância. Na opinião dos gestores, para que um programa social e seus 

beneficiários sejam corretamente avaliados e monitorados é preciso obter dados de qualidade. Além 

disso, quão maior for a possibilidade de interligar essas informações com outras bases de dados melhor 

seria o conhecimento sobre cada família, possibilitando ações mais focalizadas e indicadores sociais 

mais precisos. Tanto os gestores municipais quanto os da SEDS ressaltaram a importância da coleta de 

dados com qualidade e do processo amplo de integração com outras instituições e bases de dados, 
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características que seriam imprescindíveis para um processo mais constante e eficiente de avaliação e 

monitoramento das ações sociais. Até mesmo a população consultada demonstrou que essa tendência 

seria muito importante, de forma a garantir que o governo realmente pudesse atingir com suas ações 

sociais aquela população mais vulnerável. 

Por fim, apesar de não considerarem que ela acontece a contento atualmente, todos os gestores 

apontaram a participação cidadã como uma ferramenta essencial para a eficácia da política social. 

Independente da população não possuir a articulação necessária ou do poder público não fornecer a 

estrutura indispensável para essa participação, já há canais e programas que iniciaram um processo de 

convocação da população. Além disso, foi demonstrado que em diversos projetos, e até mesmo no Pró-

social, as ONG’s já possuem um papel importante de parceiros do governo no processo de gestão 

pública para garantir o bem-estar nas comunidades pobres. E o mais importante, mesmo que a maioria 

dos beneficiários entrevistados não tenha se sentido convocada, eles afirmaram que consideram esse 

processo importante e gostariam de participar da gestão governamental das políticas sociais. Mesmo 

que ainda não haja no Pró-Social o canal de participação via internet, com grande número de 

informações sobre as ações sociais, existem programas como a Virada Social (que conjuga projetos 

sociais, segurança pública e participação cidadã) e há a predisposição da população em denunciar 

aqueles beneficiários que não merecem participar dos programas de transferência de renda. 

Dessa forma, procuramos demonstrar não apenas a dinâmica das políticas sociais de cima para 

baixo, ou seja, apresentando o olhar do governo sobre a população e o que ele afirma sobre as novas 

políticas sociais e o Pró-Social, mas também expomos como os gestores lidam com o Pró-Social, quais 

suas expectativas sobre o sistema e os principais elementos que o caracterizam, além de apresentarmos 

a opinião de parte da população, a qual não conhece as funcionalidades do Pró-Social, mas considera 

que o monitoramento constante e a participação cidadã os ajudariam a amenizar suas dificuldades. 

 

Considerações Finais 

 

No decorrer deste texto verificamos como o aparato estatal voltado para o desenvolvimento de 

políticas sociais ganhou novos contornos no Brasil desde o final dos anos 1980, de forma a buscar 

novas formas de gerir o problema da pobreza. Desde esse período surgiu uma série de programas, 

projetos, normas jurídicas e decisões administrativas nas três esferas de governo, as quais procuraram 
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redimensionar o escopo e a eficiência das políticas sociais. Simultaneamente, procurou-se disseminar a 

cidadania como um direito e dever de todos, num processo que impulsionaria e refletiria o ideal 

democrático implementado desde 1985. Nesse sentido, a preocupação inicial deste trabalho foi 

identificar como funciona o Projeto Pró-Social, e por meio dessa análise verificar quais seriam as novas 

características das políticas sociais implementadas nos anos recentes. 

Foi em busca desse objetivo que identificamos a descentralização das ações, focalização do 

público-alvo, integração das informações de diversas instituições para uma gestão conjunta e mais 

eficiente, aprimoramento do monitoramento e controle de todos os elementos que envolvem o projeto, 

busca por maior eficiência das ações e incentivo à participação cidadã como principais características 

não apenas do Pró-Social, mas de outros projetos implementados nos últimos anos. Mesmo que a partir 

das pesquisas com gestores e beneficiários tenhamos verificado que esses elementos não estão 

plenamente desenvolvidos no Pró-Social, foi possível identificar uma crescente tendência dessas 

características nos discursos governamentais sobre o assunto e em outros programas já implementados. 

Discussões recentes em nome do gerenciamento governamental da sociedade cada vez mais 

amplo, transparente, legítimo e eficiente – incluindo a aprovação da nova lei de disponibilização de 

informações públicas na internet e o apoio do BID para participação cidadã – potencializaram as 

convocações crescentes pela colaboração da população no processo governamental, permitindo que os 

indivíduos possam exercer sua cidadania fiscalizando as ações sociais do governo (em tempo real, se 

for pela internet). Portanto, apesar do Pró-Social ainda não permitir o acesso da população a alguns 

dados cadastrados no sistema que permitam verificar a situação das políticas sociais implementadas na 

região, entendemos que as novas tecnologias de informação e comunicação nas políticas sociais (com 

atenção especial para a internet) tendem a ser cada vez mais utilizadas como forma de ampliarem a 

atuação da população no processo de gestão governamental. Apesar de diversos empecilhos, como a 

ausência de articulação da população e a falta de interesse dos governantes, a idéia de governança 

eletrônica como forma de praticar a cidadania mostra-se cada vez mais crível. 
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