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Programa bolsa família: uma 
década de inclusão e cidadania  

running randomized 
evaluations: a Practical guide  

em comemoração aos dez anos de existência do 

Programa Bolsa Família (PBF), este livro avalia con-

quistas e desafios do programa, sendo fruto de 

parceria entre o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) e o instituto de 

Pesquisa econômica Aplicada (ipea).

Ao longo da última década, o PBF se consoli-

dou na política social brasileira. Atualmente, o 

programa atende a cerca de 13,8 milhões de 

famílias, o que corresponde a um quarto da po-

pulação brasileira. 

Por meio desta publicação e de seus artigos, o leitor 

poderá refletir sobre o papel do PBF e o desenvol-

vimento das políticas sociais nesses últimos anos, 

sendo voltada a um público variado: gestores pú-

blicos das três esferas de governo; estudantes e 

pesquisadores; organismos internacionais; movi-

mentos sociais e sociedade em geral.

O livro oferece um guia prático, em linguagem 

não técnica, de como realizar avaliações expe-

rimentais.  Vale-se da experiência acumulada 

pelo Abdul latif Jameel Poverty Action lab do 

instituto de tecnologia de Massachusetts (Mit) 

na investigação sobre a efetividade de progra-

mas de combate à pobreza, introduzindo o 

tema da avaliação de impacto experimental 

(ou por aleatorização do tratamento). 

Desse modo, a publicação mostra como 

desenhar e conduzir estudos avaliativos 

que respeitem o trabalho dos responsá-

veis pela implementação dos programas e 

seus beneficiários a partir do levantamento 

preliminar do contexto social do progra-

ma. Rico em exemplos práticos, oferece 

dicas de como conduzir avaliações de alta 

qualidade mesmo em contextos de baixos 

recursos, comuns nos países em desenvol-

vimento. De leitura fácil e prazerosa, o livro 

cobre temas técnicos com vários exemplos 

interessantes.
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o bolsa família e a social-
democracia

Autora: Débora thomé

O livro resgata a história dos welfare 

states europeus e a trajetória das po-

líticas sociais no Brasil, trazendo para 

o debate diversos autores da literatura 

sobre a social-democracia.  De modo 

objetivo, a autora analisa programas de 

transferência de renda no mundo que 

apresentam características de políticas 

social-democratas. Por fim, a publica-

ção discute como o Programa Bolsa Fa-

mília fortalece o processo de transfor-

mação da proteção social e é um dos 

principais responsáveis pela queda da 

desigualdade e aumento da renda no 

Brasil.

elaborada pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS), esta publica-

ção é a 6º edição do Censo do Sistema Único 

da Assistência Social (SuAS), que busca retratar 

a implementação do SuAS em todo o Brasil. 

nos últimos seis anos, o Censo SuAS tem se 

fortalecido como uma ferramenta estratégica 

para aperfeiçoar a gestão da política de assis-

tência social no País. nesta publicação, o leitor 

terá acesso a importantes dados sobre infra-

estrutura, oferta de serviços, controle social, 

recursos humanos e financeiros coletados di-

retamente com os responsáveis pelos equipa-

mentos e conselhos de assistência social.

A cada ano, o Censo SuAS tem sido melhora-

do, com inovações metodológicas e ampliação 

das informações disponibilizadas. neste ano, a 

principal novidade é a inclusão de um questio-

nário voltado às unidades de Acolhimento.


