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Objetivo Auxiliar a CMO a considerar o investimento nas políticas

e programas destinados à infância e à adolescência

Antecedentes

Metodologia do GSCA (Cooperação Técnica entre IPEA e UNICEF)

• Granularidade da identificação das ações/P.O.s que beneficiam crianças

exclusivamente (específico) ou de modo indireto(ampliado)

• Análise do gasto liquidado de 2016-2019 (PPA anterior)

• Consideração dos orçamentos de todas as Unidades Orçamentárias, e não

apenas nas pastas sociais como educação, saúde e assistência social.

• Ponderação criteriosa dos gastos ampliados com crianças (não-exclusivos),

usando indicadores precisos (registros e pesquisas oficiais)



Principais Resultados GSCA 2016 -2019 (valores Liquidados em 
reais de 2019)
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Gráfico 1: Participacão do GSC&A no OGU 
(2016 -2019)

1,28

1,23
1,24

1,25

1,2

1,21

1,22

1,23

1,24

1,25

1,26

1,27

1,28

1,29

2016 2017 2018 2019

Gráfco 2: Participacão do GSC&A no PIB ( 2016 -2019)

GSC&A foram de  de cerca de R$ 90,0 bilhões de reais/ ano no período de 2016 a 2019
“os recursos destinados a crianças e adolescentes foram cerca de três vezes menores do que os 
valores pagos aos fundos de investimentos, fundos previdenciários e bancos, na forma de 
pagamento de juros da dívida pública, da ordem de R$285 bilhões em 2019. “



Adaptações da Metodologia para a Nota enviada à CMO

• Analisamos o período 2019-2022 (misturando 2 PPAs)

• Analisamos o gasto planejado e não o liquidado

• Analisamos apenas as ações, e não os POs (ainda não disponíveis)

• Aplicamos os ponderadores de 2019

• Verificamos a alteração de nomes entre os anos apenas para as

principais ações (as de maiores volumes de recursos) e àquelas

enfocadas na nota.

• Isso pode explicar algumas pequenas variações nos números

mais agregados



Gasto com Crianças e Adolescentes em relação ao PIB e OGU

Notas: Valores a preços constantes de 2021 (IPCA)
* Valores estimados com base no Boletim Macrofiscal do Ministério da Economia.

Dados Gerais

Ano Total
(em bilhões)

% PIB % OGU

2019 R$ 88,65 1,22% (R$ 7,26 trilhões) 2,72% (3,26 trilhões)

2020 R$ 88,06 1,19% (R$ 7,4 trilhões) 2,27% (3,56 trilhões)

2021 R$ 96,32 1,12% (R$ 8,6 trilhões) * 2,32% (4,15 trilhões)

2022 R$ 110,13 1,17% (R$ 9,4 trilhões) * 2,39% (4,61 trilhões)

• O investimento com crianças e adolescentes ainda é modesto em 
relação ao PIB, não alcançando 1,3% do PIB.

• Apesar de o GSCA ter aumentado em termos absolutos, em comparação 
com 2019 houve diminuição no % do PIB e do % do total do OGU



Assistência social, educação e saúde representam aproximadamente 
94% do gasto planejado para crianças e adolescentes 

Gasto planejado com crianças e adolescentes nas principais áreas temáticas
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Educação

Gasto planejado com a complementação 
da União ao Fundeb por ano

R$15,25 R$16,46 

R$19,60 

R$30,08 
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R$ 10 bilhões de aumento entre 2021 e 2022 
nos PLOAs

Razão: ampliação da complementação da 
União para o Fundeb em 2022 (crescimento 
acumulado de 2019 para 2022 de 97,25%).



• SUAS com 198 milhões a menos de 2019 
para 2022;

• Mesmo que o Criança Feliz tenha tido 
aumento de cerca de 20% entre 2019 e 
2022, sofreu cortes em relação a 2020 (66 
milhões).  

• Proteção Social Básica com repetidas 
reduções nos gastos planejados, mesmo 
que a pandemia tenha ampliado as 
vulnerabilidades (redução de 43% no 
período). 

• Proteção Especial tem perda de 10% em 
relação a 2019. Bom lembrar: é ela que 
atende famílias e crianças com direitos 
violados – há clara ampliação da demanda 
como reflexo da pandemia da Covid-19.

Assistência social

Gasto planejado com as principais ações da assistência 
social voltadas para criança e adolescentes
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Segurança Alimentar Segurança Alimentar: queda de recursos nos
últimos quatro anos (-R$ 417 milhões).

Área não vinculada: sem garantia de
pagamento.

Antes da pandemia: 57 milhões de pessoas
viviam em insegurança alimentar no país, sem
acesso pleno e permanente a alimentos.

Abril de 2021: 116,8 milhões de pessoas
passaram a viver em insegurança alimentar,
sendo que 43,3 milhões não têm acesso aos
alimentos em quantidade suficiente
(insegurança alimentar moderada) e 19 milhões
passam fome (insegurança alimentar grave).

Rede PENSSAN (dezembro de 2020)
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O PNAE (merenda) representa 93% dos gastos
com segurança alimentar do GSCA.

Em 2021 e 2022 o PNAE caiu R$200 milhões.

Não há explicações para a queda projetada
para 2022, momento em que já se espera
pleno retorno às aulas presenciais.

O PNAE é responsável pela oferta de
alimentação escolar a todos os estudantes da
educação básica pública do Brasil. Atende
cerca de 41 milhões de alunos. Para muitos
desses estudantes, a refeição que se faz na
escola é a única ou a principal do dia.

R$4.154,69 R$4.154,69 

R$4.060,56 

R$3.961,92 

2019 2020 2021 2022

(em milhões)

Detalhe: PNAE



Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 

• 2020: orçamento de proteção e 
defesa dos direitos das crianças 
diminuiu R$ 140 milhões, e se 
manteve nesse nível nos anos 
seguintes

• Isso é preocupante pelo 
crescimento dos casos de 
violência doméstica e sexual 
contra crianças e adolescentes 
durante os dois últimos anos 
(pesquisa UNICEF/IBOPE 2020-
21)

R$252,49 

R$141,53 R$137,70 R$141,17 
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Detalhe: principal ação voltada à criança e ao adolescente do MMFDH

• Ação 21AR foi criada em 
2020 e juntou várias outras 
ações de 2019, incluindo 
ações especificas para 
crianças e adolescentes

• Em 2022 a ação precisaria 
crescer 41% para chegar 
ao patamar de 2019

R$38,73 

R$20,34 
R$18,60 

R$27,40 
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Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 

• Promoção e Defesa de Direitos Humanos para 
todos - Despesas Diversas

• Fomento a Ações Afirmativas e Outras Iniciativas 
para o Enfrentamento ao Racismo e a Promoção 
da    Igualdade Racial

• Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

• Fomento ao Desenvolvimento Local para 
Comunidades Remanescentes de Quilombos e 
Outras  Comunidades Tradicionais

• Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

• Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

• Educação em Direitos Humanos

• Fortalecimento Institucional dos Órgãos 
Estaduais e Municipais para o Enfrentamento ao 
Racismo e Promoção da Igualdade Racial

• Funcionamento e Preservação de Espaços e 
Equipamentos de Direitos Humanos

• Acessibilidade e Tecnologia Assistiva

• Implantação e modernização de Conselhos 
Tutelares

• Gestão de Políticas Públicas de Juventude

• Combate ao Trabalho Escravo

• Promoção dos Direitos da População em Situação 
de Rua

• Promoção da Documentação Civil Básica

• Atendimento às Mulheres em Situação de 
Violência 



Ação PLOA 2022 Valor Sugerido Explicação

219E - Ações de 

Proteção Social 

Básica

R$ 638.552.040 R$ 1.134.846.000 É necessária a

ampliação de

77,72% ao

orçamento de

2022 para se

aproximar ao

patamar mínimo,

definido como o

ano de 2019.

Solicitações de Recomposição ao Relator-Geral (gasto social com 
crianças e adolescentes)



Ação PLOA 2022 Valor Sugerido Explicação

219F - Ações de 

Proteção Social 

Especial

R$ 327.000.000 R$ 366.240.000 É necessária a

ampliação de

12% ao

orçamento de

2022 para se

aproximar ao

patamar mínimo,

definido como o

ano de 2019.

Solicitações de Recomposição ao Relator-Geral (gasto social com 
crianças e adolescentes)



Ação PLOA 2022 Valor Sugerido Explicação

00PI - Apoio à 

Alimentação 

Escolar na 

Educação Básica 

(PNAE)

R$ 3.961.919.119 R$ 4.154.689.076 É necessária a

ampliação de

4,87% ao

orçamento de

2022 para se

aproximar ao

patamar mínimo,

definido como o

ano de 2019.

Solicitações de Recomposição ao Relator-Geral (gasto social com 
crianças e adolescentes)



Solicitações de Recomposição ao Relator-Geral (gasto social com 
crianças e adolescentes)

Ação PLOA 2022 Valor Sugerido Explicação

217M -

Desenvolvimento 

Integral na 

Primeira Infância -

Criança Feliz

R$ 451.003.000 R$ 517.325.000 Ação já em 

patamar relevante 

comparado a 

2019, mas inferior 

ao maior patamar 

no período (2020). 



Ação PLOA 2022 Valor Sugerido Explicação

21AR -

Promoção e 

Defesa de 

Direitos 

Humanos para 

todos

R$ 54.259.145 R$ 76.789.411 É necessária a

ampliação de

41,52% ao

orçamento de

2022 para se

aproximar ao

patamar mínimo,

definido como o

ano de 2019.

Solicitações de Recomposição ao Relator-Geral (gasto social com 
crianças e adolescentes)



Considerações finais

• É necessário ampliar investimentos em crianças e adolescentes. Um passo
importante para tanto é contar com maiores previsões de recursos no
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022.

• É preciso, pelo menos, retornar a parâmetros de 2019 para as políticas 
públicas voltadas a crianças e adolescentes. 

• A Proteção Social Básica (PSB) tem sofrido repetidas reduções nos recursos
planejados.

• Investir da PSB é investir na principal infraestrutura que possibilita
grande parte das ações em prol da população mais vulnerável.



• Segurança alimentar é um tema urgente!

É preocupante termos previsão orçamentária menor para esta área,
dado o contexto em que nos encontramos.

• Em 2022 é preciso priorizar justamente aquilo que se agravou ou
ficou mais evidente em decorrência da pandemia

• Atenção às vulnerabilidades de modo geral, incluindo não apenas as
transferências de renda, mas os serviços típicos do SUAS

• Insegurança alimentar

• Evasão escolar (retomada com segurança, busca ativa)

• Saúde mental das crianças, adolescentes e de suas famílias

• Violência doméstica crianças, adolescentes e de suas famílias

Considerações finais



Obrigada!


