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A principal finalidade deste trabalho é analisar o resultado do Desenvolvimento Social da
Cidade. Para isso, foram debatidos com os técnicos da Fundação de Ação Social - FAS as grandes
áreas de atuação da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC neste setor e definidas as áreas passíveis
de medição, seja do ponto de vista histórico - décadas - seja para construção de um Índice de
Desenvolvimento Social. Esse índice comporá, junto com as áreas de saúde, educação, esporte e
lazer, cultura e abastecimento, o Índice de Desenvolvimento social de Curitiba. Pela complexidade
de cada uma dessas áreas optou-se por analisar, inicialmente, o desempenho individual de cada
dessas grandes áreas.
Esse volume trata dos resultados da Assitência e Promoção Social.
Para análise do desempenho da Assitência e Promoção Social - em grande parte
responsabilidade assumida pelo município -, foram utilizadas duas metodologias. A primeira procura
mostrar os resultados obtidos ao longo do tempo - décadas de 70, 80, 90 e dos anos 2000 -, por
meio de 32 indicadores escolhidos com o apoio técnico da Fundação de Ação Social, por simples
comparação. A segunda, utiliza 11 desses indicadores, muitos deles agregados, para construção do
índice de Desenvolvimento Social - Asistência e Promoção Social, aplicando o Método Genebrino
ou Distancial. O valor obtido por esta metodologia será utilizado como Valor Zero (V0) para
acompanhamento permanente do plano setorial. Esse índice comporá, ao final, o Índice Geral de
Desenvolvimento Social de Curitiba.
Os indicadores utilizados para mostrar o desempenho por década estão divididos em
quatro grandes áreas: vulnerabilidade social - 16 indicadores; risco social e violação de direitos
- 11 indicadores; recursos aplicados - 1 indicador; e infraestrutura física - 4 indicadores. Para
aplicação do Método Genebrino a ação social foi divida também em quatro grandes áreas: situação
de vulnerabilidade - 6 indicadores; renda - 1 indicador; índice de desenvolvimento das famílias - 1
indicador; e proteção social - 3 indicadores.
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Pode-se afirmar, com base nos indicadores escolhidos para esta análise, que o Índice de
Desenvolvimento Social - Assistência e Promoção Social de Curitiba é excelente. Apesar de a
cidade apresentar índices semelhantes às capitais do sul do país e em alguns casos abaixo delas, o
resultado final, muito em decorrência da ação pública municipal traz resultados altamente positivos

DISK SOLIDADRIEDADE
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FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - SEDE

Histórico
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A responsabilidade e as atribuições do Município de Curitiba com relação ao desenvolvimento
social encontra-se expressa na Lei do Plano Diretor (Lei 9806/2000) nos artigos referentes ao
Desenvolvimento Social:
Art. 28. A política municipal de desenvolvimento social tem como objetivo geral a promoção
social e econômica, de forma a gerar melhoria na qualidade de vida da população, preservando e
incentivando as potencialidades regionais e locais, através da articulação das políticas públicas em
suas várias dimensões.
A mesma Lei, em seu Art. 29 define as diretrizes gerais da política de desenvolvimento
social. Entre essas diretrizes estão:
• respeito e valorização do indivíduo como cidadão, independentemente da condição
socioeconômica, raça, cor ou credo;
• excelência em serviços públicos de assistência e promoção social, por meio de práticas
inovadoras;
• integração e complementaridade nos programas, projetos e ações entre os diversos órgãos
de governo e a sociedade civil;
• estímulo à autonomia da população em situação de risco e vulnerabilidade social, em especial
na educação, na formação profissional e geração de oportunidades de trabalho e renda.
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LEI 11.266/2004
A Lei 11.266/2004 em seu capítulo I trata do Desenvolvimento Social de Curitiba. Na
SEÇÃO VI trata DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, e no Art. 40. diz que:
“A política municipal de assistência e promoção social visa a autosustentabilidade da
população em situação de risco ou vulnerabilidade social”.

Tem como objetivos:
I - promover a proteção e a defesa dos direitos da população em situação de risco e
vulnerabilidade social;
II - realizar ações de promoção à família e de apoio ao desenvolvimento comunitário;
III - implementar ações que possibilitem a criação de oportunidades de trabalho e renda
à população em situação de risco ou vulnerabilidade social;
IV - investir e incentivar a educação profissional, priorizando a população de risco ou
vulnerabilidade social.
No Art. 41 trata das diretrizes gerais da política municipal de assistência e promoção
social:
I - fortalecer e ampliar a rede de responsabilidade solidária para a ação social;
II - promover e incentivar a convivência familiar, a autonomia e a integração do idoso na
comunidade;
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III - promover a inclusão da pessoa portadora de deficiência e necessidades especiais
na família e na comunidade;
IV - desenvolver junto ao jovem uma cultura de protagonista de participação e de coresponsabilidade para com a comunidade
V - promover, no âmbito da Assistência Social, o enfrentamento à violência, à exploração
e abuso sexual, e o atendimento à população de rua, à vitimizada e àquela em conflito
com a lei.
A FAS está estruturada de acordo com a proposta da Política Nacional de Assistência
Social que classifica as ações por grau de complexidade: Proteção Social Básica; Geração de
Trabalho e Renda; Proteção Social Especial.
Em 2007 a FAS contava com uma rede de atendimento integrada por 108 unidades
administradas diretamente e 93 unidades conveniadas.

HISTÓRICO
Curitiba, historicamente, vem considerando a área da assistência social como um dos
alicerces principais das gestões. Desde a década de 60 há registros de atendimentos sociais
destinados à população de baixa renda, realizados pela Prefeitura Municipal de Curitiba.
O Plano Diretor datado de 1966 já recomendava a implantação de equipamentos sociais
de consumo coletivo, os quais formavam as redes de Educação, Saúde e Atendimento de
Crianças.
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Em junho de 1965, através da Lei Municipal nº 2585, foi instituída a Fundação de Recuperação,
Educação e Integração do Indigente – F.R.E.I, cujo objetivo principal era dar assistência imediata
e possibilitar a recuperação dos desajustados sociais que perambulavam pela cidade, conforme
consta no artigo 1º da referida lei.
Em meados da década de 80, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS)
foi criada e passou a coordenar e desenvolver ações na área da assistência social, organização
comunitária, cursos profissionalizantes, administração das Creches Municipais, entre outros
serviços. De 1983 a 1988 a atuação foi focada em regiões previamente definidas, denominadas
“Freguesias”.
A prática profissional era desenvolvida por equipes multidisciplinares que atuavam no
planejamento de projetos pontuais e na operacionalização dos mesmos. Neste período, o Município
foi dividido em nove regiões administrativas nas quais foram implantados núcleos de atendimento
social, vinculados ao Departamento de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de
Curitiba.
Em 1989 estes núcleos foram desativados e os profissionais da área social passaram a
incorporar o quadro funcional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e o
atendimento à população carente foi centralizado no anel central da cidade. Neste período, porém,
discutiu-se a reestruturação da proposta de atuação e definiu-se pela atuação junto à comunidade
por meio da formação de núcleos e assim, em 1990, os técnicos retornaram às Freguesias que
passaram a ser denominadas Administrações Regionais.
Em 1990, com a criação das Administrações Regionais, a atuação voltou a ser descentralizada
e, em 1991, ocorreu a transformação da Secretaria do Menor em Secretaria Municipal da Criança
e a fusão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social com a Fundação de Recuperação,
Educação e Integração (FREI) . Dessa fusão, surge a Fundação de Ação Social (FAS), que passou
a ser responsável pelas ações na área socioassistencial no Município.
No período de 1993 a 1996 a atuação da FAS esteve marcada por uma filosofia de trabalho
que privilegiava o resgate e a garantia da plena cidadania a todas as pessoas do Município, tendo
adotado como missão a promoção humana pela reabilitação social; a promoção humana do trabalho
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e a organização comunitária. Também nesse mesmo período, o trabalho da FAS teve como suporte
parcerias entre o poder público e a sociedade civil organizada. A organização do trabalho contava
com um sistema integrado de informações sociais composto por um conjunto de 22 programas
interligados a uma base de dados corporativa que possibilitava o gerenciamento das informações,
propiciando uma visão global da Fundação e subsidiando o planejamento do atendimento social.
A partir de 1997, a FAS, como gestora das políticas sociais do Município, e de acordo com os
princípios existentes na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e no Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA, estabeleceu um novo paradigma de atuação social.
Considerando que o grande referencial conceitual para a assistência passou a ser a proposta
de se investir no potencial das pessoas, além de reconhecer a capacidade humana de ser agente de
sua própria história, a proposta apoiou-se no pressuposto de que é na esfera local que os problemas
são melhores identificados e, portanto, resolvidos com mais eficácia. A participação de todos os
setores da sociedade passou a ser ingrediente fundamental para garantir o sucesso das ações e foi
com base neste princípio que a FAS estabeleceu como diretrizes a integração, a intersetorialidade e
a descentralização das ações, com foco no território tendo como eixo principal a família e não mais
projetos, buscando, assim, estabelecer uma rede de colaboração solidária.
Partindo do princípio de que o papel do Serviço Social é a promoção do ser humano e,
sobretudo da população socialmente excluída, a FAS passou a oferecer um atendimento em três
níveis. Para a população em situação de risco social, oferecia atendimento emergencial realizando
encaminhamentos para serviços específicos. No segundo nível, foram organizadas as ações
voltadas à proteção e reabilitação social. Do terceiro nível, faziam parte as ações que auxiliavam
no processo emancipatório e de promoção da auto-sustentação das famílias em situação de risco.
Estes níveis de atendimento em movimento podiam levar a um processo de transformação, onde
as pessoas tornar-se-iam agentes de sua própria história. Para criar as condições objetivas de
transformação, a FAS propôs uma mudança estrutural em seu método de atuação: transformou o
atendimento individual em familiar integral.
A FAS, como órgão gestor da Política Municipal da Assistência Social, passa a focar seu
trabalho na família, identificando suas potencialidades, com vistas à criação de oportunidades
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para a autossustentabilidade e para a geração de responsabilidades sobre o meio em que se vive,
estabelecendo como indicador de resultados a autonomia familiar.
Outro foco dessa forma de gestão foi a atuação sobre territórios. A ação territorializada permitiu
a priorização de determinadas áreas, conforme o grau de vulnerabilidade social da população,
fazendo uso de sistema cadastral e de informações sobre atendimentos realizados, que passaram
a constituir ferramenta fundamental para o planejamento estratégico, adaptado às necessidades
locais. Com isso, foi possível a racionalização de recursos, melhor integração entre os vários setores
do poder público e da sociedade civil organizada e a articulação das ações da FAS com as demais
políticas públicas.
A partir do ano de 2005, atendendo também às diretrizes da Política Nacional de Assistência
Social – PNAS 2004, intensificou-se a ação territorializada, com a gradativa ampliação do número
de Centros de Referência da Assistência Social e implementação dos serviços de proteção social
especial.
A gestão da Assistência Social é estabelecida, de acordo com a PNAS/2004, em níveis
diferenciados: inicial, básica e plena regulados pela Norma Operacional Básica – NOB/ SUAS/2005.
Para habilitação em cada nível de gestão, é exigida uma série de responsabilidades, seguidas de
incentivos para viabilizar o exercício das mesmas. Em agosto de 2005, o Município de Curitiba
habilitou-se em gestão plena do SUAS. Desde então, vem dando continuidade ao reordenamento
das ações sob esta ótica. Os serviços, programas e projetos foram classificados em processos de
proteção social básica e especial, de acordo com sua natureza e finalidade, visando atender às
demandas de vulnerabilidade e risco presentes na cidade.
Os serviços de proteção social especial, caracterizados por níveis de complexidade, se
dividem em serviços de proteção social especial de média complexidade e de alta complexidade.
Os serviços de proteção social especial de média complexidade são ofertados nos Centros de
Referência Especializado da Assistência Social – CREAS. implantados em Curitiba. Com o objetivo
de tornar exequíveis os serviços de proteção social básica - prevenção de situações de risco, o
desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários foram implantados os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, unidade pública estatal
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da Política de Assistência Social, responsável pela organização e oferta de serviços do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS, descentralizados nas áreas de vulnerabilidade e risco social
no Município de Curitiba.
Em 2009 a Prefeitura Municipal de Curitiba adotou o modelo de gestão por resultados, com
a meta mobilizadora “Curitiba, a melhor qualidade de vida das capitais brasileiras”. O Contrato de
Gestão, instrumento firmado entre a PMC e os órgãos municipais com vistas ao cumprimento do
Plano de Governo, incluiu a definição de metas claras e metodologia de cálculo própria para o
cumprimento dos objetivos, com rigorosa aferição e ampla publicização dos resultados. As ações
da FAS inseridas no eixo CUIDAR, com o Programa Promoção e Assistência Social, incluíram cinco
projetos estratégicos: Centros de Referência Especializados da Assistência Social – CREAS; Amigo
Curitibano, Capacitação Profissional para Adolescentes e Jovens Socialmente Vulneráveis; Família
Curitibana e Rede Solidária para o Morador de Rua.
Em 2010, a Fundação de Ação Social, na busca da democratização da gestão da política
municipal da assistência social, aprimorou e expandiu seu modelo de gestão, consolidando
o processo de descentralização por meio do contrato de gestão nos nove núcleos regionais,
transferindo atribuições e redistribuindo poder, destacando a ampliação de atores envolvidos na
formulação, implementação e avaliação das ações da FAS voltadas para resultados.
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PROJOVEM ADOLESCENTE
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ESPAÇO AMIGO CURITIBANO

Desempenho por décadas

1970 a 2009
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Para análise do desempenho da Assistência e Promoção Social em Curitiba ao longo das
últimas décadas foram utilizados 32 indicadores escolhidos por sua importância e disponibilidade
de dados para parte dos períodos analisados. Foi avaliado o desempenho de cada área pela
comparação simples de melhoria do indicador ao longo do tempo - neste caso, décadas de 90 e
2000. Alguns desses indicadores não possuem base para comparação por não existirem séries
históricas.
Os indicadores são resultados de discussões entre o IPPUC e a FAS, na busca da construção
de um sistema de acompanhamento do setor em Curitiba. Foi utilizado um sistema simples de cores
para classificação:

As mudanças ocorridas na Política Nacional da Assistência Social ao longo dos anos dificultam
as comparações com períodos anteriores. Os indicadores para a assistência e promoção social só
passaram a ser medidos a partir da década de 90 e alguns somente na década de 2000. Mas, por
serem considerados relevantes, foram mantido como V0 - ou seja, o primeiro valor do medidor que
será analisado desse momento em diante.
Dos indicadores analisados desde a década de 90, apenas dois apresentam resultado negativo - percentual de mulheres de 15 a 17 anos com filhos e percentual de crianças em famílias com
renda inferior à 1/2 salário mínimo.
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Alguns indicadores, dada sua natureza, por vezes tornam difícil estabelecer se o resultado
obtido indica aumento da situação de vulnerabilidade da população, ou maior eficiência do Estado
na oferta dos serviços. 			
Como exemplo podemos avaliar como positivo o número de crianças e adolescente em situação de trabalho infantil inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI que
passou de 488 no ano 2000 (quando o Programa foi implantado em Curitiba), para 2.609 em 2009.
Esse resultado pode indicar um aumento no número de crianças em situação de trabalho infantil ao
longo do tempo, como também uma maior vigilância por parte do poder público para a solução do
problema. Ou então o número de crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual atendidos que passou de 64 na década 1990/1999, para 626 na década de 2000/2009. Outro exemplo
é o número de crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual atendidos, que passou
de 64 em 1999, para 626 em 2009. Ou ainda, o número de idosos vítimas de violência doméstica/
intrafamiliar que passou de 348 para 968 no mesmo período. Esses dados reﬂetem, sem dúvida,
o trabalho do município no atendimento das demandas, mas não medem, necessariamente, o aumento real das mesmas.
Outros indicadores, como o número de idosos participantes dos grupos de convivência e dos
Centros de Atividade para Idosos - CATI mostram evolução importante, assim como o número de
pessoas qualificadas nos Liceus de Ofícios (alunos concluintes).
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ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR - PLANO SETORISL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - 1970 A 2009

NOTA: (*) Proporção de Miseráveis (Linha US$ 1,00 PPP) e Proporção de Miseráveis (Linha US$ 2,00 PPP), signiﬁca que as linhas de
pobreza internacionais criadas pelo Banco Mundial, de 1 e 2 dólares por dia, estão expressas em termos de dólares convertidos pela
Paridade do Poder de Compra (PPP). Os índices da PPP mostram a quantidade de moeda local necessária para adquirir em um determinado país os mesmos bens que nos Estados Unidos podem ser adquiridos com um dólar, para um ano de referência determinado.
(**) Relatório de execução orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças - despesas liquidadas na função Assistência Social dados
de 2009.
FONTE: Fundação Getúlio Vargas/ Centro de Políticas Sociais (FGV/CPS) - Texto: Miséria em Queda: Mensuração, Monitoramento e
Metas - Apêndice disponível em: http://www3.fgv.br/ibrecps/queda_da_miseria/Apendice_ﬁm.pdf
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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FAS - ATENDIMENTO DOMICILIAR

Vunerabilidade social

20

VULNERABILIDADE SOCIAL

FAMÍLIAS EM SITUÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EXCLUSÃO SOCIAL,
POPULAÇÃO POBRE E MISERÁVEL, DESIGUALDADE DE RENDA

NOTA: (*) Proporção de Miseráveis (Linha US$ 1,00 PPP) e Proporção de Miseráveis (Linha US$ 2,00 PPP), significa que as linhas de pobreza internacionais
criadas pelo Banco Mundial, de 1 e 2 dólares por dia, estão expressas em termos de dólares convertidos pela Paridade do Poder de Compra (PPP). Os
índices da PPP mostram a quantidade de moeda local necessária para adquirir em um determinado país os mesmos bens que nos Estados Unidos podem
ser adquiridos com um dólar, para um ano de referência determinado.
FONTE: IPPUC / UNICAMP 2000 / IBGE2000 / MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 2009 / IPARDES - Atlas do desenv. Humano
2000 / Centro de Políticas Sociais/FGV em 2009 / Relatório Anual da PMC 1999 e Relatório de Gestão FAS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Dos 16 indicadores avaliados nesta área - vulnerabilidade social -, 10 possuem série histórica
- décadas de 90 e 2000 - e serão avaliados quanto aos seu desempenho. Os demais foram mantidos
por serem considerados importantes para futuras análises. Nos casos em que há série histórica,
como é a proporção de pobres, os dados utilizados são do estudo realizado pelo Centro de Políticas
Sociais/ Fundação Getúlio Vargas (FGV/CPS), referentes aos anos de 1999 e 2008.
O Índice de Vulnerabilidade Social das Famílias – IVSF é um índice sintético que indica diferentes
graus de vulnerabilidade social e utiliza as informações registradas no Sistema Cadastro Único dos
Programas Sociais – CadÚnico. Este último constitui um instrumento nacional de coleta de dados
e tem por objetivo identificar as famílias potenciais para os programas de transferência de renda,
bem como para as ações na área da Assistência Social. As informações selecionadas do CadÚnico
para compor o IVSF são aquelas que refletem mais fortemente condições de vulnerabilidade da
população, tais como: risco na habitação, risco social (baixa renda, falta de qualificação para o
trabalho, presença de idosos e deficientes) e risco ao desenvolvimento da criança e adolescente.
Em 2009 o IVSF foi calculado para aproximadamente 94 mil famílias, 15% das famílias de Curitiba,
que faziam parte do sistema de informações cadastrais.
População pobre (% Classe E) - com base em estudo realizado, em 2009, pelo Centro de
Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas – CPS/FGV, os resultados obtidos para a cidade
mostram uma queda de mais de 200% no percentual de pobres entre os anos 1999 e 2008.
Dos indicadores avaliados, apenas dois possuem desempenho negativo desde 1990:
percentual de mulheres de 15 a 17 anos com filhos e percentual de crianças em famílias com renda
inferior à 1/2 salário mínimo. Dos demais, 8 apresentam resultados positivos e para 6 deles não foi
possível utilizar a série histórica
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POPULAÇÃO POBRE-1999 E 2008

FONTE: FGV/CPS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

População Miserável (linha US$1,00 PPP - Poder de Paridade de Compra) - a análise da
proporção de miseráveis, ou seja, aqueles que vivem com menos de US$ 1,00 por pessoa, por dia,
apresenta uma redução de 188% entre 1999 e 2008, passando de 3,08 para 1,63 na última década.
Estes dados também fazem parte do estudo realizado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação
Getúlio Vargas, em 2009.
POPULAÇÃO MISERÁVEL (MENOS DE U$ 1,00 PPP) - 1999 E 2008

FONTE: FGV/CPS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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População Miserável (linha US$2,00 PPP - Poder de Paridade de Compra) - há também
redução na proporção de miseráveis, que passou de 5,84 em 1999 para 2,63% em 2008, ou seja,
uma redução de 222% (FGV/CPS 2009).
POPULAÇÃO MISERÁVEL (MENOS DE U$ 2,00 PPP) 1999 E 2008

FONTE: FGV/CPS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

ATENDIMENTO
FAMILIAR
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Desigualdade de renda - o Índice de Gini RDPC (Renda Domiciliar per Capita), medido pelo
CPS/FGV em 2009, mostra que houve decréscimo na desigualdade de renda em Curitiba entre
1999 e 2008. Esse índice mostra que quanto mais próximo de um, maior é a desigualdade da
sociedade.
Renda familiar per capita média (R$)- os dados mostram melhoria da renda familiar per
capita média, em Curitiba, entre os anos de 1999 e 2008 (FGV/CPS 2009).
DESIGUALDADE DE RENDA - 1999 E 2008

FONTE: FGV/CPS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

RENDA FAMILIAR PER CAPTA MÉDIA (R$) - 1999 E 2008

FONTE: FGV/CPS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Percentual de mulheres de 15 a 17 anos com ﬁlhos - considerado um indicador de
vulnerabilidade familiar, o indicador apresenta um aumento de 420% entre os anos de 1991 e 2000,
passando de 1,5% para 6,4% (IPARDES/Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil).
Percentual de crianças em famílias com renda inferior à 1/2 salário mínimo - este
indicador, também utilizado para avaliação da vulnerabilidade familiar, mostra um aumento de cerca
de 10% entre 1991 e 2000, passando de 13,7% para 15,2% (IPARDES/Atlas do Desenvolvimento
Humano do Brasil).
Percentual de mães chefes de família, sem cônjuge, com ﬁlhos menores - segundo dados
do IPARDES - Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil - este indicador sofreu uma redução de
60% entre os anos de 1991 e 2000, passando de 7,2% para 4,5% no período.

PERCENTUAL DE MULHERES DE 15 A 17 ANOS COM FILHOS - 1991 E 2000

FONTE: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO BRASIL / IPARDES
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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PERCENTUAL CRIANÇAS EM FAMÍLIAS COM RENDA
INFERIOR À 1/2 SALÁRIO MÍNIMO - 1991 E 2000

FONTE: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO BRASIL / IPARDES
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

PERCENTUAL DE MÃES CHEFES DE FAMÍLIA, SEM
CÔNJUGE E COM FILHOS MENORES - 1991 E 2000

FONTE: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO BRASIL / IPARDES
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Alunos concluintes dos cursos dos Centros de Qualiﬁcação Proﬁssional - Liceus de
Ofício - entre 1999 e 2009 houve um aumento significativo no número de pessoas que concluíram
cursos de capacitação profissional nos Liceus de Ofício, mais de 400% em uma década. Nos Liceus
são oferecidos cursos que visam oportunizar melhores condições de empregabilidade à população,
priorizando as pessoas em situação de vulnerabilidade social e contribuindo para sua autonomia,
com o aumento da renda familiar.

ALUNOS CONCLUINTES DOS CURSOS DOS CENTROS DE
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - LICEUS DE OFÍCIO – 1999 E 2009

FONTE: Relatório Anual da PMC 2000 / Relatório de Gestão PMC/FAS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Pessoas idosas atendidas em ações de convivência e fortalecimento de vínculos segundo os Relatórios de Gestão da FAS de 1999 e 2009, houve aumento de 58% no número de
pessoas idosas atendidas. Apesar de positivo, à medida em que mostra a ampliação da atenção do
Poder Público Municipal aos idosos, este indicador também pode revelar um aumento no número
de idosos em situação de vulnerabilidade social na cidade.
PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS - 1999 E 2009

FAS - CRAS MARUPIARA

FONTE: Relatório Anual da PMC 2000 / Relatório de Gestão PMC/FAS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

29

FAS - CRAS SANTA RITA

Risco e violação de direitos
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RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
E RISCO SOCIAL, PETI E PESSOAS ATENDIDAS EM SITUAÇÃO DE RUA

FONTE: Relatório Anual da PMC 2000 / Relatório de Gestão PMC/FAS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Nesta área de análise, os indicadores passarão a ser medidos a partir dessa edição. Foram
mantidos por terem sido considerados relevantes para avaliação da situação de risco social e violação de direitos.

Crianças e adolescente incluídas no Programa de Erradicação Infantil - PETI - houve um
aumento de mais de 500% no número de crianças e adolescentes incluídos no PETI, que foi implantado em Curitiba no ano 2000. O aumento do atendimento foi considerado positivo porque mostra
a ação efetiva do Poder Público na identificação e erradicação do trabalho infantil. Por outro lado o
indicador pode refletir o aumento do número de crianças e adolescentes em situação de risco.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES INCLUÍDAS NO PETI - 2000 E 2009

FONTE: Relatório Anual da PMC 2000 / Relatório de Gestão PMC/FAS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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CRAS RUA DA CIDADANIA BOA VISTA

Recursos Aplicados
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RECURSOS APLICADOS
RECURSOS APLICADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA: **Relatório de execução orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças - despesas liquidadas na função Assistência Social dados de 2009.
FONTE: Relatório de execução orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças - despesas liquidadas na função Assistência Social dados de 2001 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Esta área, nesta edição, conta com apenas um indicador - o total de recursos aplicados pelo
município na Assistência Social. Segundo dados da Secretaria Municipal de Finanças, entre 2001
e 2009 houve um aumento de mais de 260% no valor de recursos financeiros destinados à área da
Assistência Social no município.
RECURSOS EM REAIS, APLICADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2001 E 2009

FONTE: Relatório Execução Orçamentária - PMC/SMF
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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FAS - CASA DA ACOLHIDA E DO REGRESSO
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CRAS BARIGUI

Infraestrutura
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INFRAESTRUTURA

Nº DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃO SOCIAL

FONTE: Relatório Anual da PMC 1999 / Relatório de Gestão PMC/FAS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Centro de Atividade para Idosos - CATI - os CATI são espaços de convivência onde são
desenvolvidas ações com pessoas idosas e suas famílias, junto à comunidade. Segundo Relatórios
de Gestão da FAS 1999 e 2009 foram criados dois novos centros direcionados aos idosos,
representando um aumento de 40%.
Foram analisados quatro indicadores de infraestrutura. Dois deles possuem dados referentes
às décadas de 90 e 2000, permitindo comparações. Os outros dois passam a ser medidos a partir
desta edição.
Centros de Qualiﬁcação Proﬁssional - Liceus de Ofícios (próprios e conveniados) - a
oferta de cursos do Programa Liceus de Ofícios pela FAS teve início em 1989, tendo por objetivo a
iniciação profissional. Em 1993 as unidades passaram a ser chamadas de Liceus de Ofícios e hoje
são denominadas Centros de Qualificação Profissional – Liceus de Ofícios. Segundo Relatórios de
Gestão da FAS 1999 e 2009 o número de unidades passou de 28 para 34 no período, ampliando
significativamente o acesso a este tipo de serviço.
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NÚMERO DE CENTROS DE ATIVIDADE PARA IDOSOS - 1999 E 2009

FONTE: Relatório Anual da PMC 1999 / Relatório de Gestão PMC/FAS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

NÚMERO DE CENTROS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- LICEUS DE OFÍCIOS - 1999 E 2009

FONTE: Relatório Anual da PMC 1999 / Relatório de Gestão PMC/FAS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Índice de assistência e promoção
social do município 39
- Método Genebrino 2009

A metodologia utilizada é a Genebrino ou Distancial. Os trabalhos iniciaram com a
identificação dos indicadores que poderiam medir o desempenho da cidade a partir de diretrizes
gerais apresentadas pelo Plano Setoriai. O resultado desse trabalho e dos grupos de discussões
montados dentro do IPPUC – Supervisão de Informações e Supervisão de Planejamento – com a
participação de especialistas de outras secretarias resultou em três grandes grupos de indicadores:
de resultados, de infraestrutura e de processo.
Neste primeiro momento, por dificuldades na obtenção de informações dos indicadores de
processo, optou-se por avaliar os indicadores de resultado e de infraestrutura. A implantação de
um Sistema de Informações – em elaboração pelo IPPUC, ICI e Sala de Situação do Gabinete do
Prefeito – permitirá ampliar essa avaliação também para os indicadores de processo.

MÉTODO GENEBRINO OU DISTANCIAL
Os Planos Setoriais contam com um determinado número de indicadores, que podem ser
arranjados dentro de outros grupos e assim sucessivamente. Seja qual for este indicador, neste
texto ele será denotado por Y, e ainda admite-se que um determinado grupo conte com i = 1, 2, ...,
n indicadores.
Após definir os indicadores, a aplicação do Método Distancial é direta usando a seguinte
fórmula básica para cada indicador.
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onde:

Índice Parcial

representa o indicador
observado

o limiar mínimo

o limiar máximo

Observa-se que o índice calculado varia entre 0 (zero) e 100(cem), obtendo-se o primeiro
valor quando o nível observado coincide com o limiar mínimo estabelecido, e o segundo, quando o
valor observado coincide com o limiar máximo.
Uma questão chave para a aplicação do Método é a definição destes limiares, Sliwiany, (1997),
propõe algumas alternativas:
1. Critério Estatístico - Média dos melhores e piores valores encontrados com um corte de
20% dos bairros com melhor desempenho e 20% com pior desempenho, quando os
indicadores estão desagregados por bairro.
2. Critério de planejamento – alguns limiares principalmente os ótimos (máximos), são
determinados através de metas de variados programas.
3. Critério comparativo – os limiares são definidos com base na prática de outros países ou
regiões mais desenvolvidas.
4. Método delfick – os limiares são firmados segundo consenso e validação de especialistas.
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Estabelecidos os limiares, e aplicando a formula (1) tem-se o valor padronizado para aquele
indicador. O próximo passo é agrupar todos os indicadores de um determinado grupo, para formar
um índice grupal que é obtido através da média aritmética simples dos índices parciais do grupo:

(2)

onde:

índice grupal

número de medidores representantes
aceitos para a caracterização estatística
do nível de satisfação do grupo de
necessidades sociais.

A fórmula (2) será aplicada para cada um dos grupos de indicadores propostos.
Para obtenção do índice sintético, ou seja o alcance do índice de satisfação de todos os
grupos de necessidades sociais, calcula-se a média aritmética dos índices grupais, conforme a
fórmula (3) a seguir:

(3)

onde:

índice sintético.

número de grupos de necessidades
sociais.
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Para aplicação do Método Genebrino ou Distancial foram utilizados 8 indicadores escolhidos
com o auxílio de técnicos da Fundação de Ação Social. Os indicadores são, na maioria, índices
compostos, que procuraram avaliar questões mais importantes da área social e foram escolhidos
também por haver informações e/ou referências nacionais ou internacionais que permitem a
elaboração dos limiares - pior e melhor valor.
Como o método classifica o desempenho - valor empírico - conforme a distância que o dado
real está da melhor situação possível, os resultados foram divididos em cinco faixas de satisfação,
a saber:
A avaliação geral, ou seja, o Índice Sintético de Desenvolvimento Social - eixo Ação Social - de
Curitiba chegou a 84,91% de satisfação, classificado na tabela de desempenho como “excelente”.
O método permitiu, também, encontrar índices grupais, ou seja, qualificar o desempenho por
grupos. Tem-se, então, que no grupo:
O Índice de Desenvolvimento Social no setor de Assistência e Promoção Social mostra que,
VULNERABILIDADE SOCIAL

EXCELENTE

índice de 84,34% de satisfação.

RENDA

EXCELENTE

índice de 89,04% de satisfação.

DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS EXCELENTE

índice de 100% de satisfação.

PROTEÇÃO SOCIAL

índice de 66,25% de satisfação.

ÓTIMO

apesar de haver um grande número de famílias em situação de risco, miséria e vulnerabilidade,
a cidade tem oferecido serviços que podem ser considerados bastante adequados. Os limiares
utilizados para esta metodologia foram estabelecidos pela comparação dos resultados obtidos entre
Curitiba e seis capitais brasileiras - Porto Alegre, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador, Campo Grande,
Brasília - utilizadas como parâmetros para as demais áreas que compõem o Plano Setorial de
Desenvolvimento Social.
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CIRCO DA CIDADE
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QUADRO GERAL DOS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL - ANÁLISE MULTICÊNTRICA - CIDADE DE CURITIBA - 2009

FONTE: IPPUC, FAS - Sistema IVSF 2010 / UNICAMP/IPPUC 2000 / FGV/CPS 2008 / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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CRAS ALTO BOQUEIRÃO - ATENDIMENTO FAMILIAR

Situação de vulnerabilidade

46

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

A área “situação de vulnerabilidade” atingiu 84,34% de satisfação, como resultado da avaliação
de seis indicadores: Média de famílias em situação de vulnerabilidade social por bairros de Curitiba;
Índice de exclusão social; População pobre (% Classe E); População Miserável Linha US$ 1,00
PPP; População Miserável Linha US$ 2,00 PPP; Desigualdade de renda (Índice de Gini RDPC Renda Domiciliar per Capita).
Com exceção do indicador média de famílias em situação de vulnerabilidade social por bairros
de Curitiba, medido a partir da aplicação do Índice de Vulnerabilidade Social das Famílias - IVSF
- cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO -, os demais indicadores
foram comparados com seis capitais brasileiras definidas como parâmetro para todas as áreas que
compõem o Índice de Desenvolvimento Social. As capitais escolhidas com o apoio técnico das
secretarias de Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Abastecimento e Ação Social são: Porto
Alegre, Goiânia, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e Campo Grande.
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Média de famílias em situação de vulnerabilidade social por bairros de Curitiba - como
determina o método Genebrino ou Distancial, o valor empírico ou o valor encontrado mais atual foi
deﬁnido pela média dos resultados encontrados na cidade. A melhor e a pior situação foi deﬁnida
a partir da média de famílias vulneráveis nos melhores e nos piores bairros, a partir da mediana.
Ao somarmos os bairros em situação excelente, ótima e boa, teremos 57 dos 75 bairros nestas
condições, ou seja, 76% dos bairros da cidade.
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR BAIRRO EM CURITIBA - 2009

FONTE: FAS - SISTEMA IVSF
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitorsação
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A análise dos resultados por bairro mostra que 57 bairros estão abaixo da média da cidade
e outros 18 bairros estão acima da média da cidade, e que estes - que estão acima da média possuem mais de 1.262 famílias em situação de vulnerabilidade social. É preciso ressaltar que o
Índice de Vulnerabilidade Social das Famílias, utilizado para este indicador, é calculado somente
para as famílias cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal, que no período analisado
totalizava 93.801 famílias.
Na análise da percentagem das famílias em situação de vulnerabilidade social, por bairros em
Curitiba (2009), veriﬁca-se que: 9 bairros tem desempenho ruim - 12%; 9 bairros tem desempenho
regular - 12%; 14 bairros tem desempenho bom - 17%; 33 bairros tem desempenho ótimo - 45%; 10
bairros tem desempenho excelente - 13% (gráﬁco abaixo), segundo o sistema de IVSF da FAS.

% DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL, POR BAIRRO - 2009

FONTE: FAS SISTEMA IVSF 2010
ELABORAÇÃO: IPPUC - SETOR DE MONITORAÇÃO
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Índice de exclusão social - O cálculo para definição do Índice de Exclusão Social inclui os
seguintes indicadores: pobreza, emprego, desigualdade, alfabetização, escolaridade, juventude e
violência. Curitiba aparece com índice de 0,730. A comparação para estabelecimento do melhor e
pior valor foi feita com as seis capitais brasileiras definidas como parâmetros. A melhor situação
ocorre em Porto Alegre e a pior em Salvador.
População pobre (% Classe E) - Curitiba ocupa a melhor posição entre as capitais utilizadas
para comparação e Salvador, a pior posição. O estudo foi realizado pelo Centro de Políticas Sociais/
FGV em 2008.

ÍNDICE DE EXCLUSÃO SOCIAL - RESULTADO POR CAPITAIS - 2000

FONTE: UNICAMP - 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC - SETOR DE MONITORAÇÃO
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Desigualdade de renda (Índice de Gini RDPC) - Curitiba aparece com o mehor resultado,
o que significa que há menos desigualdades de renda na cidade. A pior situação é encontrada em
Brasília. O estudo foi realizado pelo Centro de Políticas Sociais/FGV, em 2008.
População Miserável (Linha US$ 1,00 e U$ 2,00 PPP) - Curitiba aparece com o segundo
melhor resultado entre as capitais utilizadas para comparação tanto para a população que ganha até
U$ 1,00 per capita/dia, como a que ganha U$ 2,00 per capita/dia. Goiânia tem o melhor resultado
em ambos os casos. Os piores resultados mostram Brasília com mais miseráveis que ganham US$
1,00 e Salvador como a pior capital para os que ganham até U$ 2,00.

DESIGUALDADE DE RENDA - 2008

FONTE: CPS/FGV BASEADO NOS MICRODADOS DA PNAD/ IBGE
ELABORAÇÃO: IPPUC - SETOR DE MONITORAÇÃO
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POPULAÇÃO MISERÁVEL QUE GANHA ATÉ U$ 1,00 PER CAPITA - 2008

FONTE: CPS/FGV BASEADO NOS MICRODADOS DA PNAD/ IBGE
ELABORAÇÃO: IPPUC - SETOR DE MONITORAÇÃO

POPULAÇÃO MISERÁVEL QUE GANHA ATÉ U$ 2,00 PER CAPITA - 2008

FONTE: CPS/FGV BASEADO NOS MICRODADOS DA PNAD/ IBGE
ELABORAÇÃO: IPPUC - SETOR DE MONITORAÇÃO
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Renda

53

RENDA

Renda Familiar Per Capita Média (R$) - Entre as capitais pesquisadas, Porto Alegre e Brasília
aparecem com renda familiar per capta média maior que Curitiba. A menor renda, quase a metade
da de Curitiba, foi encontrada em Salvador. O estudo foi realizado pelo Centro de Políticas Sociais/
FGV em 2008.

ADOLESCENTE APRENDIZ
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RENDA FAMIIAR PER CAPITA MÉDIA EM REAIS - 2008

FONTE: CPS/FGV BASEADO NOS MICRODADOS DA PNAD/ IBGE
ELABORAÇÃO: IPPUC - SETOR DE MONITORAÇÃO
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CRAS VILA SANDRA - AÇÃO SOCIOEDUCATIVA

Desenvolvimento das famílias
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS

Índice de Desenvolvimento das Famílias - A construção do Índice de Desenvolvimento
das Famílias leva em consideração os seguintes indicadores: vulnerabilidade infantil, acesso ao
conhecimento, acesso ao trabalho, disponibilidade de recursos, desenvolvimento infantil e condição
de habitação. Quanto mais próximo de 1 melhor o Índice de Desenvolvimento. Curitiba apresenta a
melhor situação entre as capitais comparadas e Brasília a pior situação.

DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS, COMPARATIVO ENTRE AS CAPITAIS - 2008

FONTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
ELABORAÇÃO: IPPUC - SETOR DE MONITORAÇÃO
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MAPA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO POR BAIRROS DE CURITIBA

FONTE: FAS - SISTEMA IVSF
ELABORAÇÃO: IPPUC - SETOR DE MONITORAÇÃO
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CRAS MONTEIRO LOBATO

Proteção Social
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PROTEÇÃO SOCIAL

Foram utilizados três indicadores para medir o nível de proteção social em Curitiba e compor o
Índice de Desenvolvimento Social. São eles: Taxa de cobertura do Programa Bolsa Família, Idosos
incluídos no BPC - Benefício de Prestação Continuada e Notificações na Rede de Proteção à Criança
e ao Adolescente em Situação de Risco para Violência. O índice grupal de satisfação nesta área é
de 66,25%, classificado como ótimo. O indicador com menor índice de satisfação é o Benefício de
Prestação Continuada aos idosos. É importante ressaltar que os primeiros dois indicadores utilizaram
a comparação com capitais brasileiras para estabelecimento do melhor e do pior valor. Apenas as
notificações na rede de proteção utilizaram dados históricos de atendimento.
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Taxa de cobertura do Programa Bolsa Família - Segundo o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate a Fome - MDS, entre as capitais comparadas, a maior cobertura do programa
encontra-se em Belo Horizonte e a menor, em Brasília. O MDS calculou a taxa de cobertura do
programa através da estimativa de famílias pobres - perfil bolsa família (PNAD) e o número de
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

TAXA DE COBERTURA DO BOLSA FAMÍLIA, COMPARATIVO
ENTRE AS CAPITAIS - 2009

FONTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - SETOR DE MONITORAÇÃO

61

Idosos incluídos no BPC - Benefício de Prestação Continuada - No caso do Benefício
de Prestação Continuada aos idosos foi considerado como melhor valor aquele que mostra o
maior número de pessoas com 65 anos ou mais de idade sendo atendidos com o benefício em
relação à estimativa de pessoas nesta faixa etária residentes nas capitais selecionadas (estimativa
do Ministério da Saúde – DATASUS 2009). Neste Caso, Campo Grande aparece como o mehor
valor e Porto Alegre com o pior. Esse dado, no entanto, pode distorcer o resultado de satisfação
porque não há informações sobre o real número de idosos com perfil para recebimento do BPC,
ou seja, pessoas com 65 anos ou mais de idade e renda per capita familiar inferior a ¼ do salário
mínimo. Os resultados do Censo de 2010, ainda não disponíveis, poderão alterar os resultados
deste indicador.

IDOSOS INCLUÍDOS NO BPC, COMPARATIVO ENTRE AS
CAPITAIS - 2009

FONTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - SETOR DE MONITORAÇÃO
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Notificações na Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para
Violência - A Rede de Proteção foi implantada em Curitiba no ano 2000 e se fundamenta em
um sistema de Notificação Obrigatória de toda forma de violência suspeita ou comprovada contra
crianças e adolescentes de até 18 anos de idade. O valor empírico utilizado para cálculo deste
indicador refere-se ao número de notificações do ano de 2009 envolvendo crianças e adolescentes
residentes no município de Curitiba, o que representa 88,5% do total de notificações do período.
Para definição do melhor e do pior valor utilizou-se a série histórica de notificações, feitas entre
2005 e 2009, dentro da própria cidade. O número maior dessas notificações foi alcançado em 2008
e o pior, em 2005. No caso deste indicador também é preciso considerar que o maior número de
notificações reflete a maior efetividade e abrangência da rede, e não representa o aumento ou
diminuição do número real deste tipo de violência.

REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - Nº DE
NOTIFICAÇÕES - 2005 A 2009

FONTE: SMS - Secretar9a Municipal de Saúde
ELABORAÇÃO: IPPUC - SETOR DE MONITORAÇÃO
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DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
IPPUC - SETOR DE DOCUMENTAÇÃO
Angela M. Silvia Cherobim – CRB/ 9ªr - 601

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC
Plano diretor de Curitiba: assistência e promoção social - Análise
de desempenho, 1970 a 2009. / Coordenação de Maria Teresa
Bonatto de Castro e Marília Isfer Ravanello.
Curitiba: IPPUC, 2010.
.... p. ; il. (Desenvolvimento Social, 2)
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