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Entendendo o contexto

Um sistema de proteção social responsivo a choques, em coordenação com outros
setores, exerce papel fundamental para que crianças e suas famílias se preparem
e enfrentem melhor os impactos de estresses e choques, ampliando a capacidade
de acessar bens e serviços essenciais em um cenário de emergência.

Embora o Brasil tenha um sistema interfederativo de proteção social robusto e 
um programa nacional de transferência de renda bem focalizado, beneficiando 
principalmente famílias vulneráveis com crianças, os efeitos socioeconômicos da 
pandemia da COVID-19 revelaram lacunas na resposta do sistema a choques.

A abrupta e importante redução de renda familiar, o aumento da insegurança 
alimentar entre as famílias mais vulneráveis brasileiras e, mais adiante, a redução
progressiva até o fim do auxílio emergencial,1 foram prontamente refletidos na alta
demanda pelos serviços do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 
porta de entrada à proteção social básica no Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS).  

SUAS >> O Sistema Único de Assistência Social é o modelo de gestão
utilizado no Brasil, que organiza a operacionalização da Política Nacional
de Assistência Social (PNAS), que é parte da Seguridade Social, instituído
na Constituição Federal de 1988, com as suas diretrizes baseadas na
descentralização, participação popular, responsabilidade do Estado e
centralidade na família.

 Tem como atribuições a proteção social, a vigilância socioassistencial,
defesa de direitos, prevenir a incidência de riscos sociais, independente de
contribuição prévia, em situação de vulnerabilidade social decorrente da
pobreza, privação, fragilidade de vínculos afetivos.

1 BenefÍcio criado pelo governo federal para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação de vulnerabilidade, decorrente das atividades econômicas afetadas pela crise da pandemia da Covid-19.
2 Conforme definido pelo Artigo 22 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011.
3 CONGEMAS; UNICEF. Diretrizes e Orientações Gerais para a Preparação dos Centros de Referência de Assistência Social CRAS em Contextos de Calamidades e Emergências. 2020.

Um exemplo claro de aumento de demanda foi a busca pelos Benefícios Eventuais 
(BE), mecanismos previstos na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) que 
permitem respostas imediatas de suporte às famílias vulneráveis em emergências 
e são ofertados pelo ente municipal.
 

Mais sobre os Benefícios Eventuais 

►Benefícios Eventuais são provisões da Política de Assistência Social, 
de proteção social a indivíduos e famílias para o enfrentamento de 
vulnerabilidade social de caráter eventual. Atendem as situações de 
forma provisória, assegurando acolhida e convívio frente as privações ou 
necessidades imediatas ocasionadas em virtude de nascimento, morte, 
situações de calamidade pública e, outras. São de responsabilidade do 
governo municipal, regulamentados pelos Conselhos de Assistência Social, 
mediante critérios e prazos definidos2.  

Segundo pesquisa realizada pelo UNICEF junto ao Colegiado Nacional de 
Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS) em 2020 com gestores 
municipais da assistência social,3 os benefícios eventuais foram os serviços 
mais demandados pela população junto aos CRAS durante a pandemia. 

Mesmo que previstos na LOAS e sendo um dos principais mecanismos de resposta 
para as emergências do SUAS, é raro que os BE contem com financiamento ou 
mesmo assistência técnica recorrente da União ou dos estados. Então, é comum 
que cada município financie e execute os BE de acordo com diretrizes amplas, o 
que resulta na aplicação, em muitos casos, de seus próprios critérios e mecanismos 
de entrega. Deste modo, nem sempre os resultados mais efetivos são alcançados, 
em especial em situações de emergência. Uma decorrência disso é a criação de 
programas desvínculados do SUAS do zero, o que em geral demanda muito mais 
esforço, nem sempre com os mesmos resultados. 
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Mas, os desafios da proteção social brasileira em resposta a choques vão além. É 
comum que haja baixa compreensão de municípios e estados sobre o papel que 
a Assistência Social pode desempenhar em contextos de emergência. Também 
há poucas ações dedicadas à preparação em tais situações, o que também foi 
o caso da emergência da COVID-19, limitando a possibilidade de respostas 
amplas e consistentes do SUAS, apesar do aumento na demanda por serviços da 
assistência social na pandemia.

Em resposta ao contexto acima, o UNICEF desenhou uma estratégia para apoiar 
municípios no desenvolvimento de capacidades para respostas a choques, 
característica fundamental para contexto de pandemia, assim como para futuras 
emergências. Nesta estratégia, a transferência de renda emergencial foi um 
componente importante, sobretudo porque foi acompanhado de uma série 
de iniciativas de apoio técnico para fortalecer os sistemas de proteção social 
nos municípios, que contam com a parceria do Centro Integrado de Estudos e 
Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS).

O presente documento apresenta detalhes da experiência piloto de transferência 
de renda emergencial, o Cartão Alimentação UNICEF, em 13 municípios e seus 
efeitos para contribuir com sistemas de proteção social municipais mais responsivos 
a choques. 

O programa piloto de transferência de 
renda emergencial: o Cartão Alimentação

A situação desafiadora desencadeada pela pandemia de COVID-19, com impactos 
severos na segurança alimentar de famílias vulneráveis no Brasil, guiou o desenho 
de um piloto de transferência de renda emergencial, o Cartão Alimentação UNICEF. 
Buscando resultados sustentáveis, o UNICEF Brasil estabeleceu parceria com 
secretarias de assistência social estaduais e municipais para que a transferência 
de renda emergencial fosse intermediada pelo Sistema Único de Assistência Social 
brasileiro.

Apoiando-se na já existente previsão de Benefícios Eventuais como resposta a 
calamidades no SUAS, o UNICEF buscou implementar o piloto de transferência 
de renda emergencial de forma similar a um BE. Para isso, desenhou fluxos e 
instrumentos de trabalho de forma colaborativa com estados e municípios, além de 
destinar a transferência de renda para as famílias vulneráveis já acompanhadas 
pelo mais importante serviço da proteção básica da assistência social, o PAIF. 

PAIF >> Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) é um serviço de pro-
teção ofertado pelos CRAS a famílias em situação de vulnerabilidade social. 
Seu objetivo central consiste em apoiar as famílias no acesso a direitos, e 
na prevenção do rompimento de vínculos, bem como de violações e riscos 
sociais no âmbito das relações familiares.  

Ao longo da implementação do Cartão Alimentação, a equipe do UNICEF e o 
CIEDS iniciaram o diagnóstico da situação da entrega dos cartões nos municípios 
participantes do piloto. O intuito era identificar formas de fortalecer os BE como 
respostas integradas às emergências, pavimentando o caminho para um sistema 
de proteção social mais responsivo a choques. 



5TRANSFERÊNCIA DE RENDA EMERGENCIAL: a experiência do UNICEF com o cartão alimentação em resposta à crise da COVID-19

Seguindo o plano de ação do UNICEF Brasil em resposta à pandemia, o piloto 
priorizou municípios da região Nordeste e territórios urbanos vulneráveis que 
apresentavam os indicadores socioeconômicos mais desfavoráveis e altas taxas 
de mortalidade em função da COVID-19. 

Principais objetivos do piloto

Vantagens da transferência de renda

A transferência de renda em contexto emergencial é uma modalidade de 
repasse direto de recursos monetários ao beneficiário diante de cenários 
de crise, em que o acesso à renda está ameaçado ou comprometido. As 
transferências de renda apresentam vantagens importantes como a maior 
autonomia no uso dos recursos, o apoio a economias locais, além de 
respostas mais ágeis e flexíveis e inclusão financeira.

4 Estimativa com base na média de pessoas por família de respondentes do questionário de monitoramento e avaliação do programa piloto.

MAPA DE ATUAÇÃO DO PROGRAMA

DADOS DE ALCANCE DO PROGRAMA

 

Aliviar a insegurança alimentar em decorrência 
da pandemia de COVID-19 nos municípios 
vulneráveis selecionados.

Fomentar formas de implementação de 
transferências diretas no âmbito local via CRAS.

Fomentar políticas públicas preventivas e responsivas 
a choques, com enfoque no benefício eventual como 
mecanismo de resposta.  

R$ 803.200,00 
em transferências 
emergenciais 
de renda

13 municípios

Mais de 
16 mil pessoas4 3 estados

23 CRAS 

4016
famílias

Maranhão
Governador Edison Lobão
Imperatriz
Montes altos
Porto Franco
São João do Paraíso
Sítio Novo

Pernambuco
Afrânio
Araripina
Calumbi
Cedro
Exú
Mirandiba

Rio de Janeiro
Comunidade Pavuna
Comunidade Maré
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
DO PROGRAMA 

Por trás do valor oferecido

O valor visava complementar as necessidades básicas das famílias mais vulneráveis 
e era similar ao de outras transferências de renda praticadas por organizações da 
sociedade civil ao redor do país. Cabe ressaltar que a definição do valor também 
considerou um levantamento prévio de cestas básicas que incluíam alimentos e 
itens básicos, com média de R$ 150,00, variando entre R$ 70,00 e R$ 250,00 a 
depender da localidade.

Modelo do cartão alimentação distribuído aos beneficiários do programa

Uma transferência de R$ 200,00;

Sem condicionalidades;

Implementação mista: aproveitamento da capilaridade do SUAS e
contratação de um provedor de serviços financeiros;

Meio de transferência: cartão alimentação SODEXO; 

Critério de seleção: famílias acompanhadas no PAIF, ofertado via 
SUAS, no mês de junho de 2021. 
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Como os atores foram envolvidos

Estabelecimento 
de parceria com

Governo Estadual

Validação de 
municípios 

selecionados com
Governo Estadual

Estabelecimento 
de parceria com

municípios

Elaboração
de lista de 

beneficiários

Submissão 
da lista de

beneficiários no
sistema PSF

Envio de 
cartões aos 
municípios

Transferências 
para os cartões 

emitidos

Produção dos 
cartões 

Aprovação de 
transferência no

sistema

Revisão dos 
cartões

Transferência 
dos recursos 

financeiros para 
o PSF

Secretarias de 
Assistência Social 

conferem os cartões 
recebidos

CRAS informam 
aos beneficiários

CRAS entregam 
os cartões

CRAS envia
relatório ao

Governo Estadual
e ao UNICEF

Acaliação de 
lições

aprendidas

Elaboração de 
relatório final 

 Entrevistas com 
trabalhadores da 
Assistência Social

Entrevistas com 
uma amostra de 

beneficiários

Compartilhamento 
dos relatórios com 

CIEDS

UNICEF Governo MunicipalGoverno Estadual
Parceiro 

implementador
 (CIEDS)

Provedor 
de Serviços 
Financeiros

Aj
us

te
s

Fluxograma 
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A estratégica parceria com estados 
e municípios em detalhes

As secretarias estaduais de assistência social de Pernambuco e do Maranhão 
foram responsáveis por: 

No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) assumiu as 
mesmas responsabilidades com os dois territórios selecionados: Maré e Pavuna. 

As secretarias municipais de assistência social foram responsáveis por: 

 

Os CRAS foram responsáveis por: 

A importância dos CRAS

Os Centros de Referência de Assistência Social municipais foram 
fundamentais para a implementação do programa nos municípios, devido à 
sua capilaridade e presença nos territórios.
No momento da entrega do cartão nos CRAS, as pessoas responsáveis 
pelas famílias indicaram se gostariam de participar de uma pesquisa de 
monitoramento e avaliação do piloto, visando também ampliar a compreensão 
sobre a realidade dessas famílias.  

Selecionar os seis municípios contemplados em cada estado;

Articular com as secretarias de assistência social municipais;

Apoiar no desenho de fluxos de trabalho e instrumentos operacionais;

Revisar os dados de beneficiários e submeter pedidos na plataforma do provedor 
do serviço financeiro (SODEXO);

Supervisionar as entregas dos cartões pelos CRAS.

Elaborar listas com dados das pessoas responsáveis das famílias 
acompanhadas pelo PAIF em junho de 2021 e enviá-las para a secretaria 
municipal de assistência social;

Realizar a comunicação com as famílias acompanhadas pelo PAIF 
contempladas para recebimento do benefício;

Apoiar no desenho de fluxos de trabalho e instrumentos operacionais;

Entregar cartões e informações sobre utilização do cartão e dicas de 
alimentação saudável. 

Articular com os CRAS do município;

Apoiar no desenho de fluxos de trabalho e instrumentos operacionais;

Revisar dados de beneficiários e enviá-los à secretaria estadual de assistência 
social;

Organizar as entregas dos cartões pelos CRAS.
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Conhecendo os resultados

Como parte dos mecanismos de monitoramento e avaliação do piloto, um 
conjunto de ações foi realizado e dois instrumentos de coleta distintos foram 
aplicados, conforme elencado abaixo:

Revisão das listas de beneficiários;

Revisão dos cartões emitidos e entregues nos municípios; 

Solicitação de assinatura mediante recebimento de cartões; 

Conferência de lista de assinaturas e relatório de cartões entregues; 

Revisão de cartões não entregues; 

Cancelamento de cartões não entregues;

Parceria com ouvidoria estadual em Pernambuco e Maranhão;

Questionário com beneficiários aplicado pelo CIEDS;

Entrevista com trabalhadores do SUAS conduzidas pelo CIEDS 
(Mais detalhes abaixo).

 

 

Questionário com beneficiários

Preferencialmente presencial 
Amostragem aleatória 
estratificada proporcional 
196 questionários aplicados

Entrevista com trabalhadore(a)s
do SUAS

O(a)s entrevistado(a)s foram 
indicado(a)s pelas gestões 
municipais com base no critério 
de haver participado do piloto 
25 entrevistas semiestruturadasModelo do panfleto distribuído aos beneficiários do programa.
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As famílias beneficiadas

De acordo com a pesquisa, o cartão alimentação alcançou majoritariamente 
mulheres, que residem em área urbana* e vivem em uma casa, em média, com 
quatro moradores, sendo dois adultos e duas crianças ou adolescentes. 

A predominância de mulheres entre os beneficiários (96%) está alinhada com as 
dinâmicas de outros programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil 
(Bolsa Família5).

      

 

*Cabe ressaltar que grande parte dos beneficiários residiam nos territórios da Maré e da Pavuna, área urbana do Rio de Janeiro.
5 Em Dezembro 2021 o Programa Bolsa Família foi substituído pelo Programa Auxilio Brasil”. https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.284-de-29-de-dezembro-de-2021-370918498 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/
decreto-n-10.852-de-8-de-novembro-de-2021-357706502 

Distribuição dos respondentes por gênero

Feminino (Cis ou Trans)

Masculino (Cis ou Trans)
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Kaline Pessoa/RJ
“Vou logo para o mercado comprar arroz, 
feijão, leite, fralda”, conta a paraibana Kaline 
Pessoa, ao receber o cartão alimentação em 
dezembro de 2021. 

Kaline Mora há 20 anos na comunidade da 
Maré, na zona norte da cidade do Rio de 
Janeiro. Aos 32 anos, é mãe de três filhos, que 
ela sustenta sozinha.

“Faço unha, faço faxina, mas na pandemia 
fiquei sem trabalho. Recebi a doação de 
algumas cestas básicas e depois consegui o 
Bolsa Família. Esta ajuda agora caiu do céu. 
Vai me ajudar muito.” 

Para 2022, Kaline espera conseguir vaga na 
creche para procurar um emprego. “E assim a 
gente poder ter muita saúde e prosperidade”.
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Situação Social e Alimentar

Em 93% dos domicílios alcançados, residiam crianças ou adolescentes.

87% dos respondentes apontaram que haviam ficado sem dinheiro para comprar 
comida nos últimos três meses6 .
 
73% declararam-se beneficiários do Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil.

Os resultados sugerem que o desenho do programa conseguiu alcançar pessoas 
em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, com alta presença 
de crianças e adolescentes. 

Uso do cartão 

Não houve grandes dificuldades reportadas pelos beneficiários que participaram 
da pesquisa em relação ao uso do cartão alimentação. 

Você teve algum problema para utilizar o cartão? 

 

6 As entrevistas foram realizadas entre os meses de janeiro e abril de 2022. Portanto, “últimos três meses” se referiam a intervalos entre outubro/21 e fevereiro/22.
7 Proteínas na pesquisa, foram consideradas: frango, carne bovina, caprina, suína, avestruz, entre outras.

Sobre o uso dos recursos, os resultados sugerem que o objetivo de alívio a 
situações de insegurança alimentar foi alcançado. Ficou evidente a importância 
atribuída ao cartão pelos beneficiários pesquisados, que o avaliaram de forma 
bastante positiva, resultando em uma média geral de avaliação de 4,92, diante de 
uma escala de 1 a 5. 

Diante de perguntas sobre quais produtos haviam sido comprados com o valor 
recebido, uma combinação tradicionalmente brasileira figurou entre os três itens 
com mais respostas individuais: arroz, feijão e proteínas, conforme o gráfico:

   

Seguido de Leite (74,87%) Ovos (68,71%), Material de higiene (64,1%) e frutas 
(62,56 %). Os resultados indicam que o valor do cartão foi utilizado para comprar 
alimentos que estão de acordo com as orientações de alimentação saudável 
apresentadas nos materiais elaborados pelo UNICEF.

Não tive problemas

Sim, tive problemas 
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Tamires Santiago/RJ

Nascida na Maré, Tamires Santiago cria seus 
quatro filhos na comunidade, na zona Norte do 
Rio de Janeiro. 

“O ano de 2021 foi muito difícil. As crianças em 
casa, sem escola... O trabalho acabou...”. 

Tamires trabalhava como ajudante de cozinha, 
mas o restaurante fechou. Desempregada 
e única provedora da família, Tamires tenta 
sobreviver vendendo bala. Recebeu alguns 
apoios na comunidade, mas às vezes fica difícil 
alimentar as crianças. 

“Na hora que eu não tinha, essa ajuda apareceu. 
Vou comprar arroz, feijão, leite, fralda”. 
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Ouvindo os profissionais
dos CRAS

Quem são?

Dentre os profissionais entrevistados, houve predo-
minância de assistentes sociais.

A maioria acredita que as informações passadas 
pelo UNICEF a respeito do desenho do programa 
foram de fácil compreensão.

“Foi fundamental a atuação da coordenação do 
UNICEF, sempre disponíveis do início ao fim do 
processo de entrega dos cartões, sempre tirando 
nossas dúvidas e nos orientando da melhor 
maneira possível.” 

Profissional  de Governador Edison Lobão (MA)

Todas as pessoas entrevistadas acreditam que o 
programa foi exitoso no alcance de famílias em 
situação de insegurança alimentar. 

“A melhoria na alimentação das famílias que 
se encontram em vulnerabilidade social e que 
nesse momento difícil com a pandemia tiveram 
a oportunidade de comprar mantimentos que 
supriram às necessidades imediatas.” 

Profissional de Governador Edison Lobão (MA)

8 No Brasil, quilombolas são formados por grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.

Todas as pessoas entrevistadas apontaram para 
a efetividade dos cartões alimentação como meio 
de transferência de renda.

“De uma certa forma (a transferência), afeta 
positivamente na economia local, porque 
querendo ou não, é um giro para nossa cidade e 
saciou imediatamente as necessidades básicas 
dos beneficiários que foram  contemplados, 
sem contar que estimulou eles a terem  uma 
alimentação  saudável”. 

Profissional de Sítio Novo (MA) 

“Uma vez que o cartão é de uso particular e 
intransferível, penso eu que foi bem articulado 
né? Para o uso dos beneficiários”. 

Profissional de Calumbi (PE)

Desafios e caminhos 
encontrados 

Localização dos beneficiários a serem contemplados 
com os cartões:

16% dos beneficiários viviam em zonas rurais, 
muitas vezes de difícil acesso, incluindo territórios 
indígenas e quilombolas.8

Desatualização dos cadastros

Desatualização dos cadastros como principal 
entrave, já que, por conta da pandemia, muitas 
famílias haviam mudado de endereço ou de 
município. 

“Os maiores desafios foram ir atrás dessas 
famílias, incluir todas elas no sistema, informar… 
Depois, por conta da pandemia, muitas dessas 
famílias (...) estavam com o cadastro único 
desatualizado, outras já tinham até migrado para 
outros lugares, mudaram de endereço, então 
houve um pouco de dificuldade por conta da 
pandemia”.

Profissional de Porto Franco (MA

“O aprendizado maior (...) é a importância 
imprescindível de termos o prontuário, que é um 
instrumento de trabalho totalmente técnico em 
que a gente tem todos os documentos da família, 
guardados, agendados, (...) a gente tem um 
respaldo do contexto familiar”. 

Profissional de  Exu (PE)

Em alguns municípios de pequeno porte colocou-
se como entrave para sua utilização do cartão a 
restrição de estabelecimentos que aceitavam os 
cartões, na visão dos profissionais dos CRAS 
entrevistados.
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Ter os cadastros atualizados é fundamental 
para que as Secretarias de Assistência 
realizem diagnósticos socioassistenciais bem 
fundamentados, mapeando e identificando 
algumas das principais particularidades 
e fragilidades do território. Essa ação é 
fundamental para o desenvolvimento de 
políticas públicas de mitigação e prevenção 
de risco, as quais serão objeto das iniciativas 
de fortalecimento do sistema. 

Efeitos percebidos

Diante destas dificuldades, o programa serviu 
de incentivo, influenciando positivamente a ação 
dos municípios para a atualização de cadastros e 
prontuários. Também nesta linha, alguns trabalhadores 
relataram terem aliado esforços com as secretarias de 
saúde e lideranças comunitárias de seus respectivos 
municípios para localizarem e se comunicarem com 
os beneficiários, um importante indicador de ação 
intersetorial.

O incentivo à intersetorialidade, especi-
almente em políticas públicas envolvendo 
desastres e calamidades, é um elemento 
muito relevante identificado na avaliação do 
piloto dada a fragmentação de atuações e 
competências na atuação prática dos entes 
públicos municipais.9

9 DUTRA, Adriana. (2021). Gestão de Desastres e Serviço Social: O trabalho de assistentes sociais junto aos órgãos municipais de proteção e defesa civil. Curitiba: Appris Editora.
10 Ministério da Cidadania. Diretrizes para a Atuação da Política de Assistência Social em Contextos de Emergência Socioassistencial. 2021.

Essa primeira experiência de entrega de cartões 
revelou efeitos duradouros, especialmente no que 
se refere ao fortalecimento institucional de parte da 
assistência social e de suas relações com a população 
dos municípios incluídos no piloto. Destacam-se:
 

A aproximação entre a população beneficiária (e, 
potencialmente, outras pessoas que souberam do 
programa) e os serviços do CRAS, com destaque 
para o PAIF. A distribuição dos cartões alimentação 
motivou a participação e o interesse das pessoas 
nos serviços da Assistência Social.

O fortalecimento das relações intersetoriais entre 
secretarias municipais de Assistência Social e de 
Saúde, especialmente por meio dos processos de 
busca ativa dos beneficiários. Casos de 
desatualização ou insuficiência dos registros à 
disposição dos CRAS dificultaram o contato com 
beneficiários. Tais casos foram contornados, entre 
outras estratégias, por meio de parcerias 
estabelecidas entre esses dois setores, como 
ficou demonstrado nas experiências de Imperatriz, 
São João do Paraíso e, principalmente, no Rio de 
Janeiro. 

“Fortaleceu e também despertou o interesse 
da população em conhecer os serviços que são 
oferecidos no CRAS, e não só o PAIF, mas os 
outros serviços ofertados aqui. E também foi 
um atrativo para que os usuários procurassem o 
CRAS.

Profissional de Araripina (PE)

“À medida que as famílias saíram assim com 
a certeza que ia ter o dinheiro pra fazer aquela 
compra e ia suprir a sua família  durante aquela 
semana, aquele mês,  as suas necessidades e  
com comida na mesa,  gerou um impacto positivo 
na alimentação das famílias.”

Profissional de Montes Altos (MA)

“No município, nós tivemos mais buscas por 
atendimento aqui no CRAS, porque foi algo 
que repercutiu de forma muito positiva na 
comunidade”.

Profissional de Exu (PE)

O estreitamento das relações entre estados e 
municípios. Conforme indicado no documento 
oficial de Diretrizes para a Atuação da Política de 
Assistência Social em Contextos de Emergência 
Socioassistencial10 , os estados cumprem papel 
fundamental no fornecimento de informações, 
recursos e estruturas de ação para os municípios 
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em contextos de emergências e calamidades. 
Dessa forma, havendo maior troca de informações 
entre os entes federativos, facilita-se a cooperação 
institucional.

“A implementação do programa foi positiva, 
porque aproximou o município do estado. A gente 
conseguiu conversar sobre estes benefícios de 
forma positiva”

Profissional de Cedro (PE)

A maior sensibilização para a necessidade de 
atualização dos cadastros e registros dos CRAS. 
Conforme relatado pelos profissionais, uma 
eventual segunda entrega de cartões alimentação 
seria mais fácil de ser viabilizada em função da 
maior robustez dos prontuários. O mesmo se 
aplicaria à distribuição de outros benefícios 
eventuais - indicando, portanto, um resultado de 
fortalecimento institucional e aumento de 
capacidades de ação dos municípios. 

“O aprendizado maior (...) é a importância 
imprescindível de termos o prontuário, que é um 
instrumento de trabalho totalmente técnico em 
que a gente tem todos os documentos da família, 
guardados, agendados, (...) a gente tem um 
respaldo do contexto familiar”.

Profissional  de Exu (PE)

Lições aprendidas

A experiência com o cartão alimentação trouxe 
importantes reflexões e lições aprendidas: 

Incentivou que equipes dos CRAS atualizassem 
dados;

Incentivou que equipes dos CRAS fortalecessem 
o processo de articulação com outros políticas, 
como saúde e educação;

Aproximou e reaproximou famílias em 
vulnerabilidade dos serviços ofertados pelos 
CRAS.

A modalidade de transferência de renda foi bem 
recebida tanto pelos trabalhadores quanto pelos 
beneficiários, que alegaram que o benefício 
foi bem-vindo em um momento de extrema 
necessidade, aliviando a insegurança alimentar 
e endereçando outras privações de direitos que 
agravam a situação de vulnerabilidade social.

Assim, os efeitos percebidos acenam 
positivamente para a transferência de renda direta 
como alternativa de benefício eventual, bem 
como para que os benefícios eventuais sejam 
aprimorados na gestão pública municipal.

Continuidade da estratégia 
de fortalecimento do sistema 
em resposta a choques nos 
municípios do piloto

O piloto do programa de transferência de renda 
emergencial serviu também para pavimentar o caminho 
para a implementação da iniciativa complementar da 
estratégia de fortalecimento do sistema: “Fortalecer 
Sistemas de Proteção Social responsivos a choques” 
em colaboração com os municípios. A partir dela, 
será elaborada uma ferramenta de diagnóstico da 
responsividade a choques da assistência social, que 
servirá como guia para a ampliação desta função da 
Assistência Social nos municípios. Além disso, serão 
desenvolvidos protocolos vinculados a sistemas de 
respostas a emergências e que, futuramente, poderão 
ser executados pelos demais municípios do Brasil.
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