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Características1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO

EsteEste trabalhotrabalho sese propõepropõe aa investigarinvestigar programasprogramas dede
transferênciatransferência dede rendarenda (PTR)(PTR) nono BrasilBrasil ee nana ChinaChina.. BuscouBuscou--

Características

transferênciatransferência dede rendarenda (PTR)(PTR) nono BrasilBrasil ee nana ChinaChina.. BuscouBuscou--
sese estudarestudar osos contextoscontextos queque propiciarampropiciaram aa criaçãocriação dede taistais
programas,programas, asas característicascaracterísticas dosdos mesmos,mesmos, ee comocomo asas

Perfil dos atendidos

ideiasideias dosdos governantesgovernantes dessasdessas naçõesnações expressamexpressam aa
intensãointensão dede agiragir nessasnessas áreasáreas.. AsAs principaisprincipais fontesfontes dede
investigaçãoinvestigação foramforam osos discursosdiscursos dosdos governantesgovernantes dessasdessas

Condicionalidades
investigaçãoinvestigação foramforam osos discursosdiscursos dosdos governantesgovernantes dessasdessas
nações,nações, dodo finalfinal dada décadadécada dede 19901990 ee décadadécada dede 20002000..
EssesEsses atoresatores têmtêm muitosmuitos recursosrecursos dede poderpoder tantotanto parapara aa
formulaçãoformulação comocomo parapara viabilizarviabilizar aa implementaçãoimplementação dede

Condicionalidades

formulaçãoformulação comocomo parapara viabilizarviabilizar aa implementaçãoimplementação dede
políticaspolíticas públicaspúblicas.. PorPor issoisso éé relevanterelevante compreendercompreender suasua
visãovisão sobresobre oo mundo,mundo, sobresobre osos problemasproblemas sociaissociais ee sobresobre
comocomo eleseles podempodem serser resolvidos,resolvidos, bembem comocomo asas ideiasideias ee

Fonte de financiamento

Número de beneficiárioscomocomo eleseles podempodem serser resolvidos,resolvidos, bembem comocomo asas ideiasideias ee
valoresvalores queque guiaramguiaram suassuas açõesações..

Número de beneficiários

[1] [1] DibaoDibao Urbano+Urbano+DibaoDibao Rural. Fonte: China Rural. Fonte: China 

2. OBJETIVOS2. OBJETIVOS

[1] [1] DibaoDibao Urbano+Urbano+DibaoDibao Rural. Fonte: China Rural. Fonte: China 
20162016
[2] Valor referente a outubro de 2015. Fonte: MDS[2] Valor referente a outubro de 2015. Fonte: MDS

•• InvestigarInvestigar oo perfilperfil dosdos beneficiáriosbeneficiários dosdos principaisprincipais PTRPTR dodo
BrasilBrasil ee dada ChinaChina;;

Crenças e idéias (Brasil)Crenças e idéias (Brasil)
NoNo materialmaterial analisado,analisado, foifoiBrasilBrasil ee dada ChinaChina;;

•• AnalisarAnalisar osos contextoscontextos sociaissociais dessesdesses paísespaíses aa partirpartir dodo
anoano 20002000;;
•• EntenderEntender comocomo asas ideiasideias ee valoresvalores dosdos governantesgovernantes

NoNo materialmaterial analisado,analisado, foifoi
dada pobrezapobreza sese fezfez poucopouco
presidentepresidente FernandoFernando HenriqueHenrique
dedicoudedicou grandegrande espaçoespaço emem•• EntenderEntender comocomo asas ideiasideias ee valoresvalores dosdos governantesgovernantes

interferiraminterferiram nana criaçãocriação dosdos PTRPTR..
••

dedicoudedicou grandegrande espaçoespaço emem
dasdas reformasreformas econômicaseconômicas
parapara umauma maiormaior estabilidadeestabilidade
econômico,econômico, aumentoaumento dede investimentoinvestimento

3. 3. MATERIAL E MÉTODOSMATERIAL E MÉTODOS

••
econômico,econômico, aumentoaumento dede investimentoinvestimento
NosNos discursosdiscursos dodo presidentepresidente
dada desigualdadedesigualdade socialsocial sese

OO estudoestudo aa serser apresentadoapresentado nono SalãoSalão dede IniciaçãoIniciação
Científica,Científica, sese propõepropõe aa analisaranalisar osos principaisprincipais PTRPTR chinêschinês ee
brasileirobrasileiro.. OO períodoperíodo analisadoanalisado sese estendeestende dodo finalfinal dada

dada desigualdadedesigualdade socialsocial sese
tambémtambém sejamsejam tratadastratadas
administrativas,administrativas, sobretudosobretudo
integraçãointegração dasdas classesclasses popularespopularesbrasileirobrasileiro.. OO períodoperíodo analisadoanalisado sese estendeestende dodo finalfinal dada

décadadécada dede 19901990 atéaté 20102010.. OO métodométodo dede investigaçãoinvestigação incluiinclui
asas técnicastécnicas dede análiseanálise dede discursodiscurso -- manifestaçõesmanifestações dosdos

integraçãointegração dasdas classesclasses popularespopulares
presidentepresidente tambémtambém éé maismais
sugerindosugerindo umauma uniãounião entreentreasas técnicastécnicas dede análiseanálise dede discursodiscurso -- manifestaçõesmanifestações dosdos

presidentespresidentes --,, revisãorevisão dada literaturaliteratura ee dede coletacoleta ee análiseanálise dede
dadosdados referentesreferentes àsàs políticaspolíticas sociaissociais chinesaschinesas ee brasileirasbrasileiras
nono períodoperíodo.. AsAs principaisprincipais fontesfontes empíricasempíricas sãosão osos discursosdiscursos

Crenças e idéias (China):Crenças e idéias (China):
NosNos discursosdiscursos chineseschineses analisados,analisados,nono períodoperíodo.. AsAs principaisprincipais fontesfontes empíricasempíricas sãosão osos discursosdiscursos

oficiaisoficiais dosdos presidentespresidentes.. AA análiseanálise ee oo tratamentotratamento destesdestes
dadosdados foramforam realizadosrealizados utilizandoutilizando oo softwaresoftware NN--vivovivo 1010..

pobrezapobreza tambémtambém sese faziafazia presente,presente,
maismais antigos,antigos, quandoquando esseesse
preocupantepreocupante ee principalmenteprincipalmentepreocupantepreocupante ee principalmenteprincipalmente
ruralrural.. Contudo,Contudo, osos dirigentesdirigentes
desenvolvimentodesenvolvimento alcançadoalcançado
aa situaçãosituação dosdos pobres,pobres, porpor

4. 4. RESULTADOSRESULTADOS
aa situaçãosituação dosdos pobres,pobres, porpor
benefíciosbenefícios parapara essasessas pessoas,pessoas,
trechotrecho abaixoabaixo::

PobrezaPobreza nono BrasilBrasil:: NoNo Brasil,Brasil, emem 19811981,, 2424,,3232%% dada
“Devemos“Devemos intensificarintensificar osos nossosnossos
pobrezapobreza atravésatravés dodo desenvolvimento,desenvolvimento,PobrezaPobreza nono BrasilBrasil:: NoNo Brasil,Brasil, emem 19811981,, 2424,,3232%% dada

populaçãopopulação sese encontravaencontrava emem situaçãosituação dede extremaextrema pobreza,pobreza,
diminuindodiminuindo consideravelmenteconsideravelmente nasnas décadasdécadas seguintes,seguintes,
chegandochegando aa 1919,,9292%% emem 19931993 ee 44,,8787%% emem 20132013.. ParaPara

pobrezapobreza atravésatravés dodo desenvolvimento,desenvolvimento,
conquistasconquistas queque obtivemosobtivemos aa
cumprircumprir aa tarefatarefa dede fornecerfornecer
parapara aa populaçãopopulação ruralruralchegandochegando aa 1919,,9292%% emem 19931993 ee 44,,8787%% emem 20132013.. ParaPara

efeitosefeitos dede comparação,comparação, nosnos mesmosmesmos períodos,períodos, aa médiamédia
mundialmundial eraera dede 4141,,9191%%,, 3333,,3737%% ee 1010,,6767%% respectivamenterespectivamente
((WorldbankWorldbank,, 20172017))..

parapara aa populaçãopopulação ruralrural
capacitácapacitá--loslos aa levarlevar umauma
reportreport atat 1616thth PartyParty congress,congress,

((WorldbankWorldbank,, 20172017))..

PobrezaPobreza nana ChinaChina:: AA partirpartir dede 19781978,, comcom todastodas asas reformasreformas
pelaspelas quaisquais aa economiaeconomia chinesachinesa passoupassou emem direçãodireção aa umauma
liberalizaçãoliberalização dada economia,economia, aa extremaextrema pobrezapobreza começoucomeçou aa
diminuirdiminuir vertiginosamente,vertiginosamente, dede modomodo queque emem 19811981,, 8888,,3232%%diminuirdiminuir vertiginosamente,vertiginosamente, dede modomodo queque emem 19811981,, 8888,,3232%%
dada populaçãopopulação sese encontravaencontrava emem taltal condição,condição, passandopassando parapara
5757%% emem 19931993 ee 11,,8585%% emem 20132013.. (ibid(ibid..))
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Caracterização dos programas: Caracterização dos programas: 

DiBao PBF 4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

OsOs resultadosresultados obtidosobtidos atéaté oo momento,momento, apontam,apontam,

DiBao PBF

Determinado 

Famílias em 
situação de OsOs resultadosresultados obtidosobtidos atéaté oo momento,momento, apontam,apontam,

sobretudo,sobretudo, parapara percepçõespercepções diferentesdiferentes sobresobre asas

realidadesrealidades sociaissociais entreentre osos governantesgovernantes dasdas duasduas

Determinado 
localmente

situação de 
pobreza e 
extrema 
pobreza

naçõesnações.. ConsequentementeConsequentemente,, osos posicionamentosposicionamentos ee

soluçõessoluções defendidosdefendidos parapara enfrentarenfrentar osos problemasproblemas

sociaissociais foramforam igualmenteigualmente diversosdiversos emem cadacada umum dosdos

pobreza

Não tem

compromisso
s na área de sociaissociais foramforam igualmenteigualmente diversosdiversos emem cadacada umum dosdos

casoscasos.. NoNo Brasil,Brasil, porpor exemplo,exemplo, oo focofoco dasdas

preocupaçõespreocupações governamentais,governamentais, principalmenteprincipalmente

Não tem
s na área de 

saúde e 
educação

Recursos 
preocupaçõespreocupações governamentais,governamentais, principalmenteprincipalmente

durantedurante osos governosgovernos LulaLula (de(de 20032003 atéaté 20062006,, ee dede

20072007 atéaté 20112011),), foramforam comcom aa reduçãoredução dada pobrezapobreza ee oo

de financiamento Gov. Locais
Recursos 
federais

de beneficiários
66 milhões 13,8 milhões 

aumentoaumento dodo consumoconsumo porpor parteparte dasdas camadascamadas maismais

popularespopulares.. NaNa China,China, porpor outrooutro lado,lado, apesarapesar dada

pobrezapobreza tambémtambém serser percebidapercebida comocomo umum importanteimportante

de beneficiários
66 milhões 

[1]
13,8 milhões 

[2]

Rural. Fonte: China Rural. Fonte: China StatisticalStatistical YearbookYearbook--
pobrezapobreza tambémtambém serser percebidapercebida comocomo umum importanteimportante

problema,problema, principalmenteprincipalmente nana populaçãopopulação rural,rural,

entendeuentendeu--sese queque aa melhormelhor formaforma dede combatercombater essaessa

Rural. Fonte: China Rural. Fonte: China StatisticalStatistical YearbookYearbook--

[2] Valor referente a outubro de 2015. Fonte: MDS[2] Valor referente a outubro de 2015. Fonte: MDS
entendeuentendeu--sese queque aa melhormelhor formaforma dede combatercombater essaessa

questãoquestão seriaseria porpor meiomeio dodo crescimentocrescimento econômicoeconômico ee

dodo desenvolvimentodesenvolvimento dada capacidadecapacidade dede inovaçãoinovação dodo

paíspaís..

Crenças e idéias (Brasil)Crenças e idéias (Brasil)
possívelpossível perceberperceber queque aa questãoquestão

paíspaís..

ComCom relaçãorelação aosaos PTRPTR aquiaqui relatados,relatados, percebeupercebeu--sese

que,que, enquantoenquanto oo bolsabolsa--famíliafamília foifoi criado,criado, emem 20042004,, aa

possívelpossível perceberperceber queque aa questãoquestão
poucopouco presentepresente nosnos discursosdiscursos dodo

HenriqueHenrique Cardoso,Cardoso, queque sempresempre
emem seusseus discursosdiscursos parapara aa defesadefesa que,que, enquantoenquanto oo bolsabolsa--famíliafamília foifoi criado,criado, emem 20042004,, aa

partirpartir dada unificação,unificação, aperfeiçoamentoaperfeiçoamento ee expansãoexpansão

outrosoutros programasprogramas jájá existentes,existentes, oo DiBaoDiBao surgesurge nono

emem seusseus discursosdiscursos parapara aa defesadefesa
econômicaseconômicas ee administrativasadministrativas necessáriasnecessárias

estabilidadeestabilidade dada moeda,moeda, crescimentocrescimento
investimentoinvestimento estrangeiro,estrangeiro, etcetc.. outrosoutros programasprogramas jájá existentes,existentes, oo DiBaoDiBao surgesurge nono

inícioinício dada décadadécada dede 19901990,, dede maneiramaneira “piloto”“piloto” emem

algumasalgumas localidadeslocalidades urbanas,urbanas, sendosendo nacionalmentenacionalmente

investimentoinvestimento estrangeiro,estrangeiro, etcetc..
presidentepresidente Lula,Lula, aa questãoquestão dada pobrezapobreza ee

sese fazfaz maismais presente,presente, emboraembora
implementadoimplementado apenasapenas emem 20072007.. EsseEsse programaprograma temtem

comocomo umauma importanteimportante característicacaracterística queque oo diferedifere dodo

PBFPBF oo fatofato dede serser reguladoregulado nacionalmente,nacionalmente, masmas

sese fazfaz maismais presente,presente, emboraembora
tratadastratadas questõesquestões econômicaseconômicas ee

sobretudosobretudo comcom relaçãorelação aa umauma maiormaior
popularespopulares aoao consumoconsumo.. OO tomtom dessedesse PBFPBF oo fatofato dede serser reguladoregulado nacionalmente,nacionalmente, masmas

implementadoimplementado localmente,localmente, oo queque facilitafacilita casoscasos dede

corrupção,corrupção, umauma vezvez queque aa decisãodecisão sobresobre osos critérios,critérios,

popularespopulares aoao consumoconsumo.. OO tomtom dessedesse
maismais conciliadorconciliador dodo queque oo dede FHC,FHC,

todostodos osos brasileirosbrasileiros..
corrupção,corrupção, umauma vezvez queque aa decisãodecisão sobresobre osos critérios,critérios,

bembem comocomo oo perfilperfil dodo públicopúblico atendido,atendido, ficafica aa cargocargo

dosdos governosgovernos locaislocais (GAO,(GAO, 20172017))..
Crenças e idéias (China):Crenças e idéias (China):

analisados,analisados, aa preocupaçãopreocupação comcom aa
presente,presente, sobretudosobretudo nosnos materiaismateriais

esseesse problemaproblema eraera aindaainda maismais
principalmenteprincipalmente comcom relaçãorelação àà populaçãopopulação
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