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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Legisladores em vários países com programas bem estabelecidos de transferência 
condicionada de renda (TCR) estão cada vez mais interessados em equilibrar o apoio 
à renda com o estímulo à autonomia financeira e à inclusão econômica dos 
beneficiários.  Um elemento crítico, mas não suficiente, nessas estratégias é o conjunto 
de regras que determinam a saída do programa, uma vez que elas podem moldar 
incentivos à participação no mercado de trabalho formal. Esta nota explora dados 
administrativos e de pesquisa, bem como modelos de benchmarking internacionais, 
para avaliar a compatibilidade das atuais regras do Bolsa Família, o maior programa de 
transferência condicionada de renda do mundo, com o objetivo de promover a 
integração de seus beneficiários em idade produtiva no mercado de trabalho.   

As famílias beneficiárias do BF no Brasil têm o “direito de permanecer” (manter a 
maior parte de seus benefícios) por até dois anos após sua renda ultrapassar o limite 
de elegibilidade. Esta concessão, denominada Regra de Permanência (RP), está 
disponível apenas se as famílias atualizarem voluntariamente suas informações de 
renda no Cadastro Único, e desde que a renda familiar permaneça abaixo de ½ salário-
mínimo per capita (que é quase três vezes o limite de elegibilidade para admissão). 
Dessa forma, a RP apresenta semelhanças com as desconsiderações de renda em 
programas de renda mínima em países de renda alta; este recurso torna o Bolsa Família 
único em comparação com programas TCR semelhantes em países de renda média. 
Além da RP, as famílias também podem se desligar voluntariamente do programa BF 
antes do aumento esperado de uma renda, ao mesmo tempo em que mantêm o direito 
de serem readmitidas caso essa renda diminua (regra de Retorno Garantido)1.   

Em novembro de 2020, 1,7 milhão de famílias (12%) das 14,3 famílias participantes do 
BF fizeram uso da RP. Os benefícios que a RP protege dependem do pacote de 
benefícios que a família recebeu quando da admissão2. Em particular, a RP permite 
manter o benefício básico quando a renda de uma família atinge um nível acima do 
limite administrativo de extrema pobreza (R$89,00 p.c.) e manter o benefício variável 
quando a renda ultrapassar o limite de elegibilidade do BF (R$178,00 p.c.). Em novembro 
de 2020, apenas 32% dos beneficiários da RP estavam acima do limite de elegibilidade 

 
1 Se a renda familiar cair durante o período de enquadramento na RP, as famílias serão automaticamente reintegradas 
à situação de beneficiário anterior. A RP e o retorno garantido não são interdependentes e, após completar dois anos 
na RP, os beneficiários não poderão usufruir do retorno garantido 
2 Todas as famílias abaixo da linha da pobreza (R$178,00 per capita) têm direito ao benefício variável, atribuído a cada 
criança, jovem ou gestante que cumprir as condicionalidades. Além disso, as famílias em situação de pobreza extrema 
(R$ 89 per capita) têm direito ao benefício para superar a pobreza extrema e ao benefício básico (Ver capítulo 1).  
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do programa e, portanto, corriam o risco de uma saída completa do BF na ausência da 
regra.  

Ao manter a provisão do benefício variável, esta nota argumenta que a RP prolonga 
os impactos positivos das condicionalidades na formação de capital humano. Esse é 
especialmente o caso entre crianças que de outra forma poderiam estar em famílias com 
renda ligeiramente melhor, mas sem o monitoramento adicional. Estudos anteriores 
mostram que o benefício do BF causou diminuição nas taxas de repetência escolar, 
melhorias nas taxas de progressão, aumento na conclusão do ensino infantil e médio, 
aumento no consumo de alimentos e melhorias nas medidas antropométricas das 
crianças. Além disso, dados de pesquisa indicam que a probabilidade de obter um 
emprego e a qualidade desse emprego aumentam com os níveis de educação, que as 
condicionalidades implicitamente promovem.  

Em segundo lugar, uma comparação internacional entre programas que usam renda 
como critério de elegibilidade mostra que as “alíquotas de imposto de participação” 
(PTR) para beneficiários do BF que consigam um emprego formal estão entre as mais 
baixas do mundo. A PTR é a proporção dos rendimentos que são perdidos devido a 
impostos mais altos e perda de benefícios quando um adulto desempregado começa a 
trabalhar recebendo um salário mínimo. Mesmo na ausência da RP, a PTR do BF é de 
apenas 10%3, em comparação com a média da OCDE de 51%. A RP amplia ainda mais o 
incentivo ao diminuir a PTR para 8%. Essas alíquotas baixas ocorrem porque o salário 
mínimo é mais de cinco vezes o benefício médio do BF.  

O mapeamento teórico de incentivos ao trabalho é consistente com todas as 
conclusões da literatura empírica e com o perfil dos adultos aptos ao trabalho no 
mercado de trabalho. O benefício do BF representa, em média, apenas um quarto da 
renda familiar total das famílias beneficiárias; considerando o seu baixo benefício, desde 
o início o programa não pretendia substituir, mas sim complementar outras fontes de 
renda para os pobres. Novos perfis de adultos participantes do BF em pesquisas 
domiciliares indicam que 70% dos adultos aptos para o trabalho no BF já estão na força 
de trabalho, mas sua renda é insuficiente para tirar sua família da pobreza. 

Entre os que se encaixam na RP devido à renda proveniente do trabalho, três quartos 
são autônomos, em grande parte informais4. Essas circunstâncias destacam a 
importância da RP para garantir uma fonte de renda estável para trabalhadores 
informais, que estão sujeitos a alta volatilidade de renda, ao mesmo tempo em que 

 
3 Para uma família de dois adultos e dois filhos. 
4 Embora nenhum dado sobre a proporção de trabalho autônomo informal/formal seja conhecido, a análise da 
pesquisa domiciliar anual sugere que a maioria dos autônomos no BF está trabalhando informalmente.  



  

 

3 

 

fortalecem sua posição no mercado de trabalho. Entre os trabalhadores assalariados 
que se encaixam na RP, a maioria tem emprego formal. Uma nova análise da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS)5 nesta nota sugere que esses trabalhadores 
apresentam estabilidade mais longa no emprego e rendimentos ligeiramente melhores 
do que trabalhadores semelhantes beneficiários do BF mas fora da RP, o que pode ser 
considerado uma boa premissa para uma saída sustentável do programa.   

Por último, há também uma parcela significativa de famílias que estão na RP devido à 
renda de aposentadoria. Uma singularidade da regra de RP do Brasil, em comparação 
com outros programas, é que a desconsideração de renda adicional não se limita a 
rendimentos do trabalho. Os dados administrativos sugerem que 44% das famílias acima 
do limite do BF e na RP obtêm pelo menos 80% da renda de aposentadoria ou outras 
transferências sociais.  

Apesar deste desenho favorável, somente 7% das famílias deixam o BF após um 
período de dois anos em RP. Em vez disso, 51% das saídas em 2019 ocorreram devido 
a uma verificação cruzada de informações de renda. Quando constatado que as famílias 
estão acima do limite de elegibilidade, elas não mais podem invocar a RP para 
desconsiderar sua nova renda. Conforme desenhada, a regra tem como objetivo 
incentivar declarações constantes e verdadeiras de novas rendas. No entanto, não está 
claro se as famílias estão suficientemente cientes da regra. Descobriu-se que a baixa 
conscientização é uma razão significativa para o baixo uso de desconsiderações de renda 
em outros países. Além disso, a atualização de renda exige uma visita pessoal a um 
CRAS6, o que, em algumas áreas, implica filas ou listas de espera.   

A nota conclui que o conjunto de regras existente é bem desenhado, mas também 
recomenda melhorar sua aplicação e coordenação com outras políticas em torno do 
programa: 

 Aumento da conscientização sobre a desconsideração de renda. Atualmente, muito 
mais famílias que poderiam se beneficiar com a RP acabam sendo excluídas do 
programa. A nota recomenda testar diferentes abordagens para o aumento da 
conscientização por meio de diversos canais de comunicação, inclusive, 
potencialmente, por meio de mensagens personalizadas que esclareçam para cada 
família o valor da renda auferida permitida pelo programa, estando em RP ou não.  
Estas abordagens poderão ser elaboradas experimentalmente e seu impacto poderá 
ser testado. 

 

 
5 Relação Anual de Informações Sociais. 
6 Centro de Referência em Assistência Social. 
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 Cadastro automático em RP e interação com retorno garantido. Em segundo lugar, 
a nota sugere a introdução da inscrição automática na RP conforme a renda familiar 
proveniente do trabalho aumentar para um nível acima do limite, com comunicação 
apropriada à família sobre o novo conjunto de regras. Isto reduziria o alto número 
de cancelamentos devido a verificação cruzada. Além disso, os incentivos para obter 
oportunidades de trabalho seriam ainda mais potencializados ao estender a regra 
de “retorno garantido” também às famílias que completam o período de RP, o que, 
por sua vez, serviria como garantia de renda para os trabalhadores informais. 
 

 Há um pequeno o espaço para tornar a RP mais eficiente. As famílias poderão 
receber tratamento diferenciado com base em sua nova fonte de renda. Para 
famílias incluídas na RP por ingresso em aposentadoria, a retirada do benefício 
básico poderia ocorrer rapidamente (uma vez que a família está permanentemente 
protegida da extrema pobreza)7, reservando-se a maior desconsideração de renda 
para a renda proveniente do trabalho. Em segundo lugar, o limite máximo de 
retirada da RP poderia ser desvinculado do SM e, em vez disso, vinculado ao valor 
do benefício do BF e às linhas de pobreza. A economia resultante de ambas estas 
alterações seria muito modesta. 
 

 A RP poderá ser um primeiro elemento, mas não um elemento suficiente, de uma 
ampla estratégia de inclusão econômica. A RP poderia ser um primeiro passo para 
uma estratégia de inclusão econômica mais ampla, que deve abordar as restrições 
mais urgentes relacionadas à oferta de trabalho, empregabilidade e informações 
sobre oportunidades. As pessoas incluídas na RP poderiam constituir um grupo 
prioritário para estas políticas. Dependendo do seu perfil de trabalho específico, as 
políticas poderiam incluir estratégias de inclusão financeira, encaminhamento para 
o desenvolvimento de habilidades especificas, e serviços de intermediação. 
  

 A nota também destaca linhas de pesquisa futuras que alavancam diversas fontes 
administrativas. Isto inclui a identificação de diferentes perfis de beneficiários 
incluídos no mercado de trabalho, o que permitiria uma segmentação mais 
operacional em diferentes grupos para apoio específico. Pesquisas futuras também 
poderiam explorar a trajetória de famílias que saem do programa (via RP ou não) e 
as características daquelas que vivenciam uma “graduação” sustentável.   

 
7 Essa reforma se tornaria obsoleta sob o novo desenho do BF em discussão desde 2019: no “Novo” Bolsa, o benefício 
básico deixaria de existir e o benefício complementar nunca esteve sujeito à RP.   
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PREFÁCIO 

À medida que as primeiras gerações de beneficiários se aproximam da idade adulta, 
os gestores públicos no Brasil, assim como em muitos outros países líderes em 
Transferências Condicionadas de Renda (TCR), estão cada vez mais interessados em 
apoiar a “graduação” ou a “inclusão econômica” de seus beneficiários (Andrews et al, 
2021). Estas são destinadas a preparar as famílias para obter renda adicional sem os 
benefícios da assistência social ou somada a eles. O interesse pela graduação é 
compartilhado pelos formuladores de políticas em todo o espectro político, geralmente 
por motivos muito diversos, tais como a preservação da equidade horizontal entre os 
beneficiários da rede de segurança incluídos e excluídos, as opiniões sobre o papel do 
Estado em relação aos pobres e a forma como estes devem ser melhor apoiados, ou a 
preocupação com implicações fiscais de longo prazo. Essas estratégias são abrangentes, 
mas sempre precisam se concretizar, na frente operacional, como o conjunto de regras 
que determinam a saída da família do programa Bolsa Família (BF), que é o objeto de 
estudo desta nota de política. 

A discussão a respeito dos critérios de saída torna-se particularmente pertinente à 
medida que o Brasil se prepara para sua recuperação econômica, após a crise 
socioeconômica sem precedentes causada pela COVID-19 em 2020 e 2021. Durante 
a crise da COVID-19, o Bolsa Família (BF) mostrou-se extremamente dinâmico e 
contracíclico: devido ao aumento da pobreza, o programa atingirá em 2021 seu maior 
número de beneficiários. Assim, processos que possam facilitar a inclusão econômica 
das famílias receberam atenção renovada. Uma questão comum ao abordar 
analiticamente a questão dos critérios de saída é se as famílias recebem incentivos 
suficientes (ou, pelo menos, não são desencorajadas) pelas regras do programa a 
buscar vários caminhos possíveis para a autonomia econômica, particularmente o 
mercado de trabalho ou o trabalho autônomo. Esta indagação é um dos elementos 
que primeiro motivou esta nota política. Na prática, a experiência internacional mostra 
que as regras de saída representavam apenas um dos elementos de apoio à inclusão 
econômica da família, e somente em casos extremos em sua concepção, eles poderiam 
distorcer as decisões dos beneficiários em relação ao trabalho. Sendo assim, essa nota 
representa apenas a primeira peça da agenda de graduação mais ampla para famílias 
do programa BF brasileiro. 

As TCR em países de renda média como o Brasil constituem uma tarefa desafiadora no 
que se refere a encontrar o equilíbrio entre promover a graduação e garantir a 
estabilidade no programa. Regras operacionais que determinam quando as famílias 
beneficiárias devem sair dos programas de transferências de renda, como a Regra de 
Permanência (RP), são uma expressão da “teoria da mudança” subjacente do programa. 
As TCR nos países em desenvolvimento diferem em suas justificativas dos programas de 
assistência social com finalidade comprovada desenvolvidos em países de renda alta. 
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Estes últimos adotam um foco explícito de alívio da pobreza no curto prazo e podem 
contar com uma grande “infraestrutura de ativação” (muitas vezes mais cara do que os 
próprios benefícios em dinheiro) para ajudar as famílias a retornarem ao trabalho 
rapidamente. As TCR, desde o início, se concentraram mais no objetivo de longo prazo 
de acúmulo de capital humano de crianças. Não foi traçado um caminho óbvio para um 
programa como o Bolsa Família, que compartilha objetivos de outras TCR em países de 
renda média, mas também características de projeto e dinamismo de países de renda 
alta devido à sua abordagem única de segmentação de comprovação de renda. É para 
abordar algumas dessas questões e dilemas que o Banco Mundial foi convidado a 
elaborar essa nota técnica para explorar uma possível reforma da RP do programa.  

1. INTRODUÇÃO 

Esta nota técnica é uma primeira avaliação da Regra de Permanência (RP) do Programa 
Bolsa-Família (BF), regulamentação que rege o tratamento de ampliações na renda 
acumuladas pelas famílias pobres no BF e, por sua vez, afeta a elegibilidade dessas 
famílias para permanecer no programa. Os critérios de saída dos programas de 
assistência social são frequentemente avaliados quanto a serem propícios à 
“graduação”, ou seja, os beneficiários atingiriam autossuficiência e dependeriam menos 
da rede de proteção da renda básica. A análise leva esse objetivo em consideração, mas 
também considera se a RP atende às metas primárias do programa BF e das 
transferências condicionadas de renda (TCR) de forma mais geral: promover o acúmulo 
de capital humano entre as crianças e fornecer suporte de renda mínima para famílias 
em situação de extrema pobreza. A nota incorpora uma análise inédita dos dados 
administrativos combinados realizados por servidores do Ministério da Cidadania (MdC) 
no Brasil, em colaboração com a equipe do Banco Mundial, como parte da elaboração 
deste estudo. A nota não é uma avaliação do impacto da RP na transição das famílias 
para deixar o programa, pois mais evidências são necessárias para estabelecer esse 
dado, mas usa evidências disponíveis também para começar a explorar essa questão.  

Nos termos do BF, as famílias recebem benefícios mensais em dinheiro condicionados 
à frequência escolar de seus filhos e a check-ups de saúde regulares de crianças e 
gestantes. O programa é bem focalizado quando comparado a programas semelhantes 
em todo o mundo, e com qualquer outra despesa fiscal federal (Morgandi et al. 2020). 
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) de 2019, 70% 
das transferências declaradas são para famílias nos 20% mais pobres da distribuição de 
renda. Um grande conjunto de literatura empírica mostrou que o programa tem 
impactos positivos na frequência escolar das crianças, conclusão de ciclo escolar e 
nutrição (veja Quadro 1). As evidências sobre os resultados do mercado de trabalho das 
famílias no BF ainda são incipientes, em parte porque apenas recentemente as crianças 
que permaneceram um tempo considerável no programa chegaram ao mercado de 
trabalho.  
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Quadro 1: Impactos do Programa BF 

As condicionalidades do programa BF têm mostrado impactos positivos na frequência 
e nos resultados de educação, nutrição e participação no mercado de trabalho.  

Educação e Mercado de Trabalho 
 Redução das taxas de repetência escolar 
 Melhorias nas taxas de progressão 
 Diminuição da distorção entre idade/nível de escolaridade 
 Maior índice de conclusão da educação média 
 Maior índice de conclusão do ensino médio 
 Redução no tempo de trabalho doméstico para meninas  
 Resultados mistos, mas sempre de pequena magnitude, na participação da 

força de trabalho e nas horas de trabalho formais e informais; maior 
elasticidade para mulheres com filhos 

 Efeito positivo de longo prazo sobre a escolaridade e a participação formal 
no mercado de trabalho. 

Saúde e Nutrição 
 Evidências consistentes de efeitos positivos sobre a utilização dos serviços de 

saúde, particularmente no pré-natal.  
 Evidências nutricionais indicam que o BF aumenta o consumo de alimentos, 

melhora as medidas antropométricas das crianças e diminui a anemia.  
 A expansão do BF correlaciona-se com taxas mais baixas de mortalidade 

antes dos cinco anos de idade (redução de 58,2% e 46,3% nas taxas de 
mortalidade por desnutrição e doenças diarreicas, respectivamente). 

 A expansão do BF também se correlaciona com menor incidência de suicídios 
e homicídios e reduções significativas em novos casos de tuberculose e 
hanseníase. 

 As evidências mostram que o BF contribui para o aumento significativo dos 
resultados de saúde entre os pobres no Brasil. 

 
Fontes: Amaral e Monteiro 2013; Almeida et al. 2016; Bastagli et al. 2019; De Oliveira e Chagas 2020; 
De Oliveira et al. 2012;  Gerard et al. 2021;  Lindelow et al. 2018; Monteiro et al. 2014; Peruffo e 
Ferreira 2015; Silva 2018; Simões 2012. 

Várias regras do programa atualmente regem a saída e a reentrada no programa, 
incluindo a Regra de Permanência (RP)8 de 2010. O BF é um programa muito dinâmico, 
e teve cerca de 18% dos benefícios cancelados nos 12 meses anteriores à pandemia de 
COVID-19. Quando as famílias atingem um nível de renda per capita acima dos critérios 
de elegibilidade de entrada, a RP permite que os beneficiários do BF permaneçam no 
programa por mais dois anos, desde que atualizem voluntariamente as novas 

 
8 Portaria GM/MDS nº 617, de 11 de agosto de 2010. 
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informações de renda no Cadastro Único, e que a renda familiar total não ultrapasse um 
limite de 0,5 salário mínimo (SM) per capita ou 3 SMs por família. Como tal, a RP  permite 
desconsiderar rendas de forma semelhante a mecanismos previsto em sistemas de 
assistência social de países de alta renda. Além disso, as famílias que tiverem uma 
redução na renda no período em que estiverem na RP podem voltar ao status anterior 
no programa, mantendo o nível de benefícios. A regra foi introduzida em 2010 e não foi 
alterada desde então. Em segundo lugar, uma regra separada, chamada retorno 
garantido, permite que as famílias saiam voluntariamente do BF (na RP ou não) e 
retornem caso sua renda atenda aos critérios de elegibilidade, sem estarem sujeitas à 
lista de espera.  

A análise é estruturada da seguinte forma: A seção 2 apresenta uma visão geral do 
projeto e dos objetivos da RP, seu nível atual de aceitação e custo. A seção 3 avalia a 
adequação da RP no apoio às metas da política de acumulação de capital humano e de 
incentivo adequado a inserção no mercado de trabalho formal, e explora se as famílias 
na RP estão mais bem preparadas para saírem gradualmente do BF. A seção 4 compara 
a abordagem da RP com outros exemplos internacionais de abordagens de graduação e 
saída, que podem indicar possíveis melhorias no projeto. A seção 5 conclui fazendo 
recomendações para o aperfeiçoamento da política.  

2. VISÃO GERAL DO PROJETO E OBJETIVOS DA RP 

Segundo a RP, as famílias que experimentam um aumento de renda podem continuar 
recebendo os benefícios básicos e variáveis9, mesmo que sua renda per capita exceda 
a linha de elegibilidade específica do benefício. Esse recurso é limitado a 24 meses e 
somente estará disponível se (a) a família atualizar voluntariamente as informações de 
renda no Cadastro Único10 e (b) a renda total permanecer abaixo de 0,5 SM per capita e 
abaixo de 3 SMs por família. A RP permite que a família mantenha todos os benefícios 
variáveis com condicionalidades (criança, gravidez, jovem), bem como o benefício básico 
(R$89 por família), se a família tinha direito a ele na entrada. Por sua vez, o benefício 
superação da extrema pobreza, para cobrir o hiato até R$ 89 per capita, é sempre 
cancelado. A reentrada no pacote de benefício normal é possível se a renda de uma 
família voltar a ficar abaixo dos limites específicos do benefício (veja Figura 1 e Tabela 
1).  

 
9 Os benefícios variáveis são: Benefícios dedicados a crianças, jovens e gestantes. Todos os benefícios variáveis 
estão vinculados a condicionalidades de educação e/ou de saúde. 
10 De acordo com as regras do programa, as famílias devem atualizar seus registros sempre que tiverem mudanças 
relevantes: endereço, renda, composição. A cada dois anos, mesmo que não haja mudanças relevantes, as famílias 
devem preencher o cadastro para ratificar as informações existentes. 
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Tabela 1: Resumo das disposições da RP 
 

Renda inicial: Extrema pobreza (até R$89 
mensais per capita) 

Renda inicial: Pobreza (R$89 a 
R$178 mensais per capita) 

Benefício fornecido na 
entrada no BF (regras 
normais do BF) 

 Benefício variável com 
condicionalidades (R$41 por criança, 
gestante/lactante, R$49 por jovem) 

 Benefício básico (R$89) 
 Benefício de superação da extrema 

pobreza (cobrir a diferença até R$89 
per capita) 

 Benefício variável com 
condicionalidades 
(R$41 por criança, 
gestante/lactante, 
R$49 por jovem)  

Benefício mantido na RP   Benefício básico  
 Benefícios variáveis   

 O mesmo que acima 

Limite de renda para ser 
desligado do BF 

0,5 SM per capita (R$550) e 3 SMs por família (R$3.300) 

Duração máxima  24 meses 
Condições de entrada As famílias precisam atualizar voluntariamente suas informações de renda no 

Cadastro Único antes de serem consideradas em não conformidade durante uma 
verificação cruzada 

Reentrada Se a família ficar abaixo do limite de elegibilidade do BF dentro de 2 anos, a família 
retorna automaticamente ao seu status de beneficiária ordinária do programa.  

Fonte: Legislação: Portaria GM/MDS nº 617, de 11 de agosto de 2010. 
 

Em novembro de 2020, das 14,3 milhões de famílias do BF, 1,7 milhão estava sob o 
regime da RP. Apenas um terço das famílias na RP apresentava renda acima da linha de 
elegibilidade do programa. Em 2020, a RP foi aplicada a 11 % das famílias do BF. Por um 
lado, 68% delas, nomeadas Grupo 1 da RP nesta nota, ainda estavam abaixo da regra de 
elegibilidade do programa de R$178; estas perderiam apenas o benefício básico na 
ausência da RP (Figura 1).11 Por outro lado, 32% das famílias na RP, ou cerca de 4% de 
todas as famílias do BF, apresentaram renda per capita acima da linha de elegibilidade 
superior do programa, entre R$178 e R$522; essas famílias, denominadas Grupo 2 da RP 
nesta nota, perderiam todo o benefício na ausência da RP. Assim, a maioria das famílias 
na RP não está em um “caminho de graduação” (ver seção 3.1). 

 
11 Na ausência da RP, as famílias que ultrapassassem a linha de R$89 per capita perderiam o acesso ao benefício 
básico.  
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Figura 1: Famílias no BF (em milhões), agrupadas por status na RP e de renda, e benefícios 
elegíveis - Novembro de 2020 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias na RP, novembro de 2020. Análise feita por Nunes et 
al. 2021. 
Observação: Os benefícios variáveis incluem aqueles relativos às crianças, jovens ou gestantes e todos estão 
atrelados a condicionalidades.  
* Famílias elegíveis ao benefício básico se a renda aumentar de menos de R$89 per capita para mais de R$178 per 
capita. 

 

Figura 2: Beneficiários do BF, dentro e fora 
da RP, em milhões 

Figura 3: Percentual de beneficiários da RP, 
por faixa de renda per capita após 
atualização da declaração de renda 

  
 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Família em RP, novembro de 2020. Análise feita por Nunes et 
al. 2021. 
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A RP tem como objetivo evitar diversos desafios que surgiriam se uma família 
ultrapassasse as linhas de elegibilidade para o benefício básico ou para o benefício 
variável do BF. Conforme concebida, a RP ajuda a cumprir vários objetivos (Figura 4). 
Em primeiro lugar, os beneficiários da RP são capazes de enfrentar o mercado de 
trabalho formal e acumular experiência profissional sem qualquer percepção de falta de 
incentivo ou medo de perder um determinado benefício em troca de uma renda de 
trabalho incerto ou irregular. Em segundo lugar, essa desconsideração oferece a uma 
família um determinado nível de estabilidade financeira, portanto, elas não são 
excessivamente afetadas por flutuações temporárias de renda. Em terceiro lugar, e o 
mais importante, a RP permite que o programa continue incentivando o investimento 
no capital humano de crianças e jovens pela aplicação prolongada de condicionalidades 
do BF (ver seção 3.1 para detalhes). 

Figura 4: Objetivos da RP 

 

Fonte: Elaboração própria 

A RP, como está concebida, recompensa declarações voluntárias de maior renda, mas 
penaliza aqueles que não atualizam suas informações antes de uma verificação cruzada. 
Mais de 1 milhão de famílias do BF têm pelo menos um membro na Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), mas não estão na RP. Dependendo da composição familiar,12 
muitas dessas famílias poderiam ser elegíveis para a RP, mas não estão fazendo uso dela 
porque a entrada nesse status requer uma atualização voluntária do Cadastro Único pela 
família antes do término do período de atualização obrigatória (revisão cadastral). No caso 
de uma verificação cruzada de dados (averiguação cadastral), essas famílias com renda 
acima da linha de elegibilidade do programa, mas não na RP, terão o seu benefício do BF 
cancelado.13 Como discutido na seção 3.3, as verificações cruzadas são a principal causa 

 
12 A composição familiar é considerada na renda per capita de cada membro da família. 
13 Veja MdC. 2020. SENARC. REVISÃO E AVERIGUAÇÃO CADASTRAL 2020. Link 
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de saídas do BF, e é possível que o conhecimento insuficiente da regra possa ser uma das 
razões pelas quais as famílias não atualizam suas informações voluntariamente. 

Como alternativa à RP, as famílias que optarem pelo desligamento voluntário podem 
aproveitar o retorno garantido como um seguro contra choques de renda futuros. O 
Retorno Garantido prevê a possibilidade de regresso imediato ao programa BF (sem 
ingressar na lista de espera do BF) para todos os beneficiários que voluntariamente 
solicitam a saída do BF, caso voltem a cumprir os critérios normais de elegibilidade, no 
prazo de três anos. Trata-se também de um mecanismo de segurança, que permite que 
as famílias se arrisquem na busca pela melhoria da renda. No entanto, esse mecanismo 
é pouco conhecido e é desvinculado da RP. Em 2019, apenas 0,02% das famílias do BF 
deixou o programa voluntariamente. Dessas, 17% fizeram uso do retorno garantido.  

Em novembro de 2020, a soma de todos os benefícios mantidos graças à RP foi de 
aproximadamente R$269 milhões por mês. Tabela 2 mostra a distribuição atual de 
benefícios mantidos pelas famílias no BF graças à RP. No total, esse valor representa 
10% do total das despesas mensais com benefícios do BF (R$2,68 bilhões). Esses valores 
provavelmente são ‘custos’ superiores da política da RP, pois não levam em 
consideração o ajuste comportamental: a ausência da RP poderia levar a uma redução 
das declarações de renda recém-adquirida, que é o que faz com que as famílias mudem 
para o status de RP. Os benefícios pagos a 1,1 milhão de famílias do Grupo 1 da RP 
representam 72% do total das despesas com RP, e essa despesa é quase inteiramente 
dedicada à manutenção do benefício básico (R$89). Devido à limitação de dados, o valor 
de benefícios variáveis pagos ao Grupo 1 da RP e a distribuição de benefícios no Grupo 
2 da RP é desconhecido.  

Tabela 2: Valor Total dos benefícios sujeitos à RP 

  Número de Famílias 
Benefício Médio, 

em R$ 
Custos Totais, 

em R$ 

Benefícios totais da RP, dos quais: 1.671.385 160,81 268.775.422 

Grupo 1 da RP 
(R$89-178) 

Benefício Básico 1.139.851 89 101.446.739 

Benefício Variável n.a. n.a. 91.701.013 

Grupo 2 da RP 
(R$178+) 

Benefício Básico 
531.534 142,27 75.621.342 

Benefício Variável 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Família em RP, novembro de 2020. Análise feita por Nunes et al. 
2021. 

A regra não foi alterada desde 2010, e a diferença entre os limites iniciais de 
elegibilidade do BF e o limite de saída da RP aumentou ao longo do tempo, pois este 
último está vinculado ao SM. Em 2010, quando a RP foi introduzida, seu limite máximo 
foi fixado em 0,5 SM, ou 1,8 vezes a linha de elegibilidade do BF. O SM aumentou em 
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termos reais desde então, mas a linha de elegibilidade do programa BF na verdade 
diminuiu em termos reais. Como resultado, em 2020 o limite de saída da RP foi 3 vezes 
o limite de entrada em termos reais (Figura 5). 

Figura 5: Evolução dos limites de elegibilidade de benefícios e da RP desde o início do BF 
(Nominal e Real) 

 
 

Fonte: Cálculos dos autores com base nas regras de elegibilidade do BF. 

3. ADEQUAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DA RP PARA ATENDER AOS OBJETIVOS DA POLÍTICA 

O investimento contínuo em capital humano, incentivos ao mercado de trabalho e os 
padrões de saída das famílias na RP são três aspectos fundamentais para a avaliação 
da adequação da RP, conforme concebida. Esta seção explora a adequação de três 
objetivos da RP (ver Figura 4 para todos os objetivos da regra) em sua contribuição para 
fazer com que o programa BF alcance essas importantes metas.  
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Figura 6: Perguntas consideradas na avaliação da RP (cinza), e abordagem utilizada para 
responder à pergunta na nota (branco) 

 

 

3.1 A RP ESTÁ CONTRIBUINDO PARA UM MAIOR ACÚMULO DO CAPITAL 
HUMANO? 

A RP permite que famílias com crianças do Grupo 214 continuem recebendo renda, 
vinculada às condicionalidades de capital humano, com impactos positivos na 
educação, saúde e nutrição (Quadro 1).15 Atualmente, 78% das famílias (1,7 milhão) na 
RP têm filhos e, portanto, estão recebendo um benefício “variável” sujeito à aplicação 
de condicionalidades. Entre essas famílias, apenas aquelas cuja renda é superior a R$178 
per capita (no Grupo 2 da RP) perderiam o benefício variável sem a RP. No entanto, 
famílias sem filhos também podem ser identificadas no Grupo 2 da RP. Trinta por cento 
das famílias do Grupo 2 da RP não têm filhos (160 mil famílias). Essas famílias estavam 
abaixo do limite de R$89 antes do aumento de sua renda e continuam a receber o 
benefício básico segundo a RP, ou recebem outros benefícios variáveis não vinculados a 
crianças entre 0 e 15 anos de idade — tais como o benefício de gravidez. Entre o Grupo 
1 da RP, 18% das famílias não têm filhos (206 mil famílias) e, portanto, não têm as 
condicionalidades e só receberiam o benefício básico na ausência da RP (Figura 7).16  

 
14 Renda acima da linha de elegibilidade de R$178. 
15 As famílias do Grupo 1 da RP também estariam sujeitas a condicionalidades na ausência da RP; portanto, a 
exposição às condicionalidades não depende do recebimento da RP.  
16 Algumas famílias sem filhos entre 0 e 15 anos de idade também podem receber o benefício variável jovem ou à 
gestante e, portanto, também estão sujeitas a condicionalidades. No entanto, pode-se supor que a maioria das 
famílias sem filhos receba apenas o benefício básico.  
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Figura 7: Distribuição do número de crianças (0 a 15 anos de idade) no Grupo 1 da RP e 
famílias do Grupo 2 da RP  

 

 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, Nov. 2020. Análise feita por Nunes et al. 2021. 

Pode-se presumir que a RP, ao aumentar a exposição aos benefícios e às 
condicionalidades do capital humano do BF por até dois anos adicionais, tenha um 
impacto positivo nos resultados educacionais. Até o momento, não há um estudo 
causal sobre o impacto da RP na continuação do cumprimento das condicionalidades. 
Uma possível evidência contrafactual é fornecida pela observação de domicílios que de 
repente deixam de receber o benefício variável jovem do BF (BVJ) porque a criança 
atingiu os 18 anos de idade: uma análise empírica do MdC mostrou que, entre as famílias 
ainda inscritas no programa BF, podem ser encontrados pequenos efeitos positivos na 
matrícula escolar. Além disso, a maior exposição ao programa BF está associada a efeitos 
positivos sobre a participação no mercado de trabalho formal e nos rendimentos após 
cinco anos. Mais pesquisas serão necessárias nessa área, por exemplo, pelo estudo de 
diferenciais de conformidade com as condicionalidades para as famílias que atingiram a 
graduação no programa ao final da RP.  

Além disso, a exposição a condicionalidades educacionais e de saúde tem mostrado 
efeitos positivos nos jovens. No caso de crianças de famílias sujeitas a 
condicionalidades, observou-se uma redução da repetência escolar e distorção entre 
idade e nível de escolaridade, melhoria na progressão escolar e aumento da 
concorrência da educação média. Além disso, as condicionalidades de saúde estão 
correlacionadas à queda de mortalidade abaixo dos cinco anos de idade, aumento do 
consumo de alimentos e melhoria das medidas antropométricas das crianças (Quadro 1 
e Silva 2018). Da mesma maneira, as condicionalidades relacionadas a dois anos 
adicionais com base na RP podem ser consideradas como tendo efeitos positivos no 
desenvolvimento das crianças na primeira infância.  
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3.2 O BF TEM UM INCENTIVO COMPATÍVEL COM A ENTRADA DAS FAMÍLIAS NO 
MERCADO DE TRABALHO FORMAL?  

As regras que determinam a atribuição e os saques de benefícios sociais, bem como 
os impostos sobre a renda do trabalho, podem afetar os incentivos das famílias ao 
ingressar no mercado de trabalho formal. Os formuladores de políticas estão 
frequentemente preocupados com o risco de que os beneficiários passem a ficar 
“dependentes” dos benefícios. Na verdade, a literatura demonstra que a 
compatibilidade do incentivo de redes de proteção social depende de diversos fatores, 
incluindo elaboração, generosidade, regras de saque de cada benefício que uma família 
poderia receber, nível do salário-mínimo e alíquotas de imposto de renda (Brewer, Saez 
e Shepard 2010; Jara, Gasior e Makovec 2019; Meghir e Phillips 2010; Mirrless 1971). 
Modelos teóricos de benefícios fiscais são comumente utilizados para os países-
membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a 
fim de resumir o efeito final desses diferentes regulamentos sobre a renda final das 
famílias, em cada nível de renda do trabalho e, dessa forma, mapear o potencial de 
quaisquer “armadilhas”, ou seja, níveis de renda que indiquem que receber os 
benefícios sociais é mais vantajoso do que aceitar um emprego formal. Uma medida 
sumária desses incentivos é a “alíquota de imposto sobre participação”, que é o custo 
de sair da assistência social ao entrar no trabalho formal (veja o quadro 2). O principal 
desafio dos formuladores de políticas é estabelecer uma regra de saque do benefício 
que não puna aqueles que aceitem um emprego formal e, ao mesmo tempo, oferecer 
um benefício que garanta uma renda mínima para reduzir a pobreza (Coady et al. 2021; 
OCDE 2005).  
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Quadro 2: Metodologia de Cálculo de Imposto e Benefício (OCDE) 

Alíquota de imposto sobre participação  

A Alíquota de Imposto Sobre Participação (PTR) demonstra a proporção de 
rendimentos perdida devido a: (a) impostos mais elevados; e (b) menores direitos a 
benefícios quando uma pessoa desempregada aceita um emprego formal e, dessa 
forma, deixa de estar desempregada. PTRs elevadas indicam baixos incentivos 
trabalhistas, visto que grande parte dos ganhos é perdida devido a impostos mais 
elevados ou benefícios menores. Uma PTR baixa (ou negativa) indica altos incentivos 
trabalhistas, pois uma pequena parte dos ganhos é perdida (os benefícios 
trabalhistas podem até ampliar a renda do trabalho). 

A PTR dependerá de composições familiares (número de adultos e crianças), do nível 
de renda e da generosidade do benefício de assistência social (OCDE 2020). 

 
Legenda: 
Ynet = Y líquido  
Ygross = Y bruto 

onde OW = Fora do Mercado de trabalho e IW = e no Mercado de trabalho 

Fonte: OCDE 2020. 

A PTR para famílias no BF não prevê desestímulos para ingressar no mercado de 
trabalho formal e é uma das menores na perspectiva global. RP aumenta os incentivos 
para ingressar no mercado de trabalho formal. A PTR do Brasil sem a RP é de 10%, que 
é bem abaixo da média da OCDE de 51%. Quando se considera a RP, a PTR cai para 8% 
para o Brasil (Figura 8). A literatura sugere que PTRs baixas são ideais em níveis salariais 
bem baixos, visto que famílias de baixa renda são especialmente receptivas a incentivos 
financeiros (Meghir e Phillips 2010; OCDE 2015).  
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Figura 8: PTR em casais com dois filhos que recebem 1 SM – parceiro fora do mercado de 
trabalho 

 

 

Fonte: OCDE, PTR para famílias que reivindicam renda mínima garantida (GMI), 2019; Cálculo feito no Brasil. 
Nota: A PTR para o Brasil considera as regras da RP com uma renda inicial de até R$89. 

 

A falta de desincentivos é explicada pela grande diferença entre o SM e o nível de 
benefício do BF e pelo fato de os benefícios adicionais de proteção social serem 
recebidos pelo beneficiário ao entrar no emprego formal. Com base no nível inicial de 
benefício de uma família no BF, a renda pode aumentar em quase 250% caso se consiga 
um emprego formal com 1 SM.17 Uma família de dois adultos e duas crianças que 
informe renda zero no BF e, dessa forma, receba: (a) o benefício do BF para superar a 
extrema pobreza, (b) o benefício básico do BF; e (c) os benefícios variáveis do BF por 
filho, totalizando R$356, recebe R$1.235, caso um adulto entre no mercado de trabalho 
formal ganhando 1 SM e ficando na RP.18 Assim, a família continuará a receber o 
benefício básico do BF e os benefícios variáveis do BF, bem como o salário-família, que 
é direcionado a trabalhadores de baixa renda. Com histórico de trabalho de cinco anos, 
o trabalhador também receberia Abono Salarial. As únicas contribuições que precisam 
ser feitas são para o Instituto Nacional do Seguro Social, ou INSS, que são totalmente 
compensadas pelos benefícios recebidos (Figura 9). É importante mencionar que, 
mesmo sem a RP, a renda familiar quando um membro tem um emprego com salário-
mínimo (R$1.064) é aproximadamente três vezes maior do que a renda obtida enquanto 
no BF. São apresentados gráficos adicionais no Anexo 2 com ilustração mais detalhada 

 
17 Dependendo da composição familiar. 
18 Considerando as deduções do salário família e do INSS. 
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sobre impostos e benefícios imputados às famílias beneficiárias, em todos os patamares 
de nível de renda no mercado de trabalho. 

Figura 9: Renda familiar total se um adulto ingressar no mercado de trabalho 

 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no modelo fiscal e de benefício, BraJure 2020. 

 

Figura 10: Simulação de Imposto e Benefício para uma família composta de dois adultos e 
duas crianças (incluídos os Grupos 1 e 2 da RP) 

 

Fonte: Elaboração do autor com base nas regras do BF  
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As previsões teóricas estão em linha com a literatura empírica sobre os efeitos do 
Bolsa Família no mercado de trabalho, que não identifica desincentivos ao trabalho, 
mas alguns efeitos positivos sobre as taxas de participação. A literatura sobre a 
participação no mercado de trabalho de famílias no BF é mista. Embora alguns estudos 
indiquem a inexistência de efeitos no curto prazo sobre a participação (De Brauw et al. 
2015; De Oliveira 2009), alguns estudos mostram impactos positivos sobre a 
participação no mercado de trabalho no curto prazo, que são mais fortes para a 
população mais jovem (Fruttero et al. 2020). Os estudos de longo prazo sobre o BF ainda 
são escassos, no entanto, alguns estudos indicam efeitos positivos no longo prazo sobre 
a participação no mercado de trabalho, que são mais fortes para rapazes, cidades 
menores e famílias com pais que jamais tiveram emprego formal (De Oliveira e Chagas 
2020) (Quadro 1). As previsões do modelo também estão em linha com a evidência de 
dados de pesquisa sobre o perfil do mercado de trabalho de famílias no BF (Quadro 3). 

É importante observar também que o custo final de ingresso no mercado de trabalho 
enfrentado por famílias de baixa renda vai além da perda teórica de benefícios e 
impostos mais elevados. Os incentivos são uma necessidade, mas não condição 
suficiente para garantir uma melhora nos resultados de emprego dos pobres. O custo 
de participar no mercado de trabalho, especialmente para os pobres, inclui custos de 
assistência a crianças para pais de filhos pequenos e transporte que, em alguns casos, 
podem ser superiores ao salário (Alzúa, Cruces e Ripani 2013; Bargu e Morgandi 2018). 
Além disso, os perfis de beneficiários da rede de proteção demonstram que estes 
tendem a ter menor capital humano19 e, dessa forma, ter menores chances de se 
qualificar para as oportunidades de emprego existentes. 

3.3 A RP ESTÁ PROMOVENDO A SAÍDA DO BOLSA FAMÍLIA? EVIDÊNCIA INICIAL 

A RP é compatível com o objetivo da política de aumentar a autonomia econômica das 
famílias por meio de dois canais: (a) prolongamento da exposição a condicionalidades 
e apoio financeiro para crianças frequentarem escolas; e (b) garantia de incentivos 
para adultos ingressarem no mercado de trabalho formal. Contudo, ainda não há 
evidências de que só a RP seja suficiente para provocar mais graduações do BF. Uma 
avaliação de impacto sobre os reais efeitos da RP sobre esses resultados nunca foi 
realizada. Na ausência dessa avaliação, esta seção apresenta os resultados de uma 
primeira exploração da pesquisa e dos dados administrativos para identificar evidências 
descritivas com relação aos seguintes aspectos: (a) as famílias estão utilizando a RP 
como a principal maneira de sair do programa com uma renda mais estável fora do BF?; 
(b) Até que ponto os adultos na RP estão apresentando maior participação no mercado 

 
19 As TCRs também podem afetar a participação no mercado de trabalho por meio de outros canais. As 
condicionalidades impostas – especialmente para a educação de crianças – podem liberar espaço para os adultos 
trabalharem. Além disso, o trabalho infantil pode ser reduzido e essa mão-de-obra adulta induzida a compensar a 
perda da renda (Alzúa, Cruces e Ripani 2013).  
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de trabalho do que os adultos de outras famílias?; (c) As melhoras na educação (que o 
BF e a RP promovem) são favoráveis para maior inserção no mercado de trabalho? 

As famílias do BF estão utilizando a RP como uma maneira predominante de saída do 
Bolsa Família? 

Somente uma minoria de famílias sai do BF passando pela RP, ou porque completaram 
todo o ciclo de vida de benefícios variáveis de seus filhos, ou porque a renda delas era 
maior que o limite da RP. O BF é um programa muito dinâmico em comparação com 
outras TCR devido às frequentes verificações cruzadas realizadas com outros registros 
administrativos públicos (averiguação cadastral) e à obrigação de as famílias realizarem 
a recertificação periodicamente. Aproximadamente 1,6 milhão de cancelamentos de 
benefícios ocorreram nos 12 meses anteriores à pandemia da COVID-19 (de março de 
2019 a fevereiro de 2020), com nove justificativas que representam 99% dos casos 
(Figura 11).20 Os dados demonstram que somente 7% de todos os benefícios foram 
cancelados porque a família concluiu um período de dois anos na RP.21 Dos 
cancelamentos, 14% (segundo motivo mais comum) estão relacionados a famílias que 
atualizam as informações de renda e/ou a composição da família e, como resultado, a 
renda delas se torna mais alta do que o limite da RP de 0,5 SM per capita. Somente 2% 
dos benefícios são cancelados porque os membros da família deixam de ter as 
características sociodemográficas para receber benefícios variáveis (como filhos que 
atingem a idade adulta). Um adicional de 1% de cancelamento se deve à opção de saída 
voluntária. As famílias que estão sujeitas a esses cinco tipos de cancelamento podem 
ser consideradas em situação ligeiramente melhor na saída do que na entrada, mas 
representam apenas 25% de todos os cancelamentos em um período de 12 meses. 

Por outro lado, 51% dos cancelamentos do benefício ocorrem no momento da 
averiguação cadastral quando não é possível se beneficiar das vantagens da RP. A 
principal causa de cancelamento é a descoberta que a família não está em conformidade 
durante a verificação cruzada da renda familiar feita periódica e automaticamente 
(Figura 11). Nesse processo, famílias que ultrapassem as linhas de benefício do BF 
podem ser excluídas. Além disso, uma parcela significativa de saídas se deve a outros 
motivos administrativos.22 Da mesma forma, muitas famílias não aproveitam da RP para 

 
20 Os dados sobre cancelamentos de benefícios são as melhores informações administrativas disponíveis para 
entender os padrões de “saída” do programa. Contudo, a mesma família poder ter seus benefícios cancelados e, 
posteriormente, quando estiver elegível novamente, retornar ao programa no período de um ano.  
21 O número e a proporção de famílias que saem do BF devido ao vencimento da RP variam ao longo do tempo. De 
março de 2018 a fevereiro de 2019, esse número foi de 4,5%; 2% nos 12 meses anteriores; e 15% nos 12 meses 
anteriores. Essa variação muito provavelmente depende da prevalência de saída por outros motivos (como 
verificação cadastral), que flutuou muito durante os últimos cinco anos devido à variação no mecanismo de aplicação 
de cruzamento de informações.  
22 Um adicional de 14% dos casos, surpreendentemente, são cancelamentos por “ausência reiterada de saque por um 
período de 6 meses. Isso é um fenômeno a ser entendido melhor. Outros 5% se devem ao excesso de tempo com 
benefícios bloqueados. 
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permanecer por mais tempo no programa porque deixam de recorrer a ela antes da 
verificação cadastral. Aceitar as informações de diferentes cadastros tem sido uma 
inovação de gestão importante para o BF nos últimos anos. Não obstante, até agora essa 
interoperabilidade foi utilizada para penalizar beneficiários que não declaram alterações 
em suas rendas, em vez de utilizar essas informações para aliviar a família dos encargos 
administrativos de atualização do Cadastro Único com informações disponíveis em 
outros bancos de dados administrativos23. Ao mesmo tempo, é importante salientar que 
para trabalhadores informais e autônomos, a necessidade de atualizar voluntariamente 
as informações no Cadastro Único, como uma condição para entrar na RP, permanece 
um importante incentivo para fornecer uma declaração de renda confiável. A 
harmonização das regras e dos princípios entre a RP e a Averiguação Cadastral permitiria 
que uma família entrasse na RP automaticamente. 

Figura 11: Principais motivos (99% dos motivos) para a saída do BF (março de 2019 a 
fevereiro de 2020) 

 

Fonte: MdC. Dados referentes a março de 2019 a fevereiro de 2020.  

Os adultos em famílias que possuem o benefício da RP estão mais próximos do mercado 
de trabalho e da autossuficiência? 

Para determinar se a RP é um passo na direção da autossuficiência, o tipo de renda 
que leva famílias a entrar na RP importa. Para algumas famílias, entrar na RP 

 
23 Outros bancos de dados administrativos são: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED, Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e 
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS. 
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(apresentando por conseguinte maior renda per capita no Cadastro Único) poderá 
indicar maior dependência de seus trabalhos. Para outras, a renda maior deriva dos 
diretos recém-adquiridos a benefícios sociais permanentes. Pode estar relacionado, 
também, a uma simples umareconfiguração da família, com a mesma renda, porém 
menos membros. Embora todas essas famílias possam estar em uma trajetória de 
graduação (especialmente se houver expectativa de manutenção dos ganhos), as 
implicações de como esses fatores devem ser acompanhados são muito diferentes.  

A prova prima facie sugere que um motivo comum para famílias migrarem para a RP 
é a aquisição de benefícios (mais generosos) de proteção social, especialmente BPC24. 
No Cadastro Único, 56% da renda declarada por famílias na RP são provenientes de 
trabalho (formal e informal), enquanto 29% são provenientes de pensões contributivas 
ou BPC. Contudo, entre as famílias do BF que não estão na RP, somente 1,8% da renda 
é proveniente do BPC, e mais de 65% da renda são provenientes de trabalho (Figuras 12 
e 13). Mesmo que não tenha sido realizada uma análise de transição real, a comparação 
desses dois grupos sugere que a entrada de um membro para o BPC, ou pensões, é o 
principal contribuinte para a “movimentação” de famílias para a RP.  

Figura 12: Fonte de Renda de 
famílias na RP 

Figura 13: Fonte de renda de outras famílias 
não optantes pela RP 

 
 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, dezembro de 2019. Análise realizada por 
Nunes et al. 2021. 

 
 
 

 
24 Benefício assistencial à pessoa com deficiência. 
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Figura 14: Distribuição de Famílias na RP, por intensidade de renda de trabalho como uma 
parcela total da renda familiar 

  

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, dezembro de 2019. Análise realizada por Nunes et al., 
2021. A renda inclui renda declarada no Cadastro Único em dezembro de 2019, excluindo a renda proveniente do BF.  

Contudo, os dados também destacam que as famílias na RP estão enviesadas em dois 
diferentes grupos: aquelas que praticamente dependem totalmente da renda de 
pensões e aquelas que praticamente dependem totalmente da renda do trabalho. 
Tanto na RP Grupo 1 quanto na RP Grupo 2, as famílias estão enviesadas em termos de 
sua principal fonte de renda, além do BF (Figura 14). Isso permite identificar duas 
tipologias distintas de famílias com necessidades de apoio diferentes. 
Aproximadamente 44% de famílias no Grupo 2 da RP (aquelas acima da linha de 
elegibilidade de R$178 para o BF e próximas à situação de “graduação”) recebem 80% 
da renda proveniente do trabalho. Esse grupo representa 186.695 famílias (1,42% do 
total da população do BF25). Considerando que a renda de trabalho deles é 
relativamente estável, esse grupo de famílias deixaria o programa ao término do prazo 
da RP. Para esse grupo, a “estabilidade” da renda proveniente de assistência social que 
a RP oferece diante de uma renda do mercado de trabalho flutuante é, provavelmente, 
muito importante. O segundo grupo, também 44% de famílias no Grupo 2 da RP, é 
composto por famílias que praticamente dependem totalmente da renda de pensão: é 
improvável que esse segundo grupo de famílias experimente flutuações de renda não 
oriundas do BF enquanto estão na RP, a menos que a composição de suas famílias mude. 

 
25 Observe que 2019 se aplica aqui como um ano de referência devido ao cruzamento de dados de RP com a RAIS 2019.  
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Figura 15: Situação de Ocupação dos 
beneficiários da RP (mais de 16 anos de 

idade) 

Figura 16: Volatilidade da Renda de 
Trabalho por forma de trabalho 

 
 

 
 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, 
Famílias em RP, novembro de 2020. Análise realizada 
por Nunes et al. 2021 

Fonte: Elaboração do autor com base na PNADC. 
Nota: Informalidade é definida por não dever CLT / CNPJ 
e / ou não contribuição ao INSS. 

A maioria das famílias que entraram na RP devido à renda do trabalho obtém essa 
renda do emprego autônomo informal: elas provavelmente experimentam alta 
volatilidade de renda e incertezas. Entre os beneficiários da RP que trabalham, o 
Cadastro Único revela que 66% são autônomos, ao passo que aproximadamente 22% 
são empregados assalariados (Figura 15). E, quando essas informações são trianguladas 
com o banco de dados administrativo sobre o emprego formal (RAIS), elas revelam que 
a maioria desses empregados assalariados tem um relacionamento de trabalho formal. 
Por outro lado, as evidências da PNADC acima sugerem que 4 entre 5 autônomos são 
informais.26 Para resumir, a maioria dos trabalhadores na RP é informal e autônoma; a 
minoria é formal e, nesse caso, eles estão predominantemente no trabalho assalariado 
formal. O tipo de trabalho importa porque o trabalho autônomo está associado à maior 
volatilidade de renda, conforme demonstrado na renda declarada trimestralmente 

 
26 Observe que a Figura 7 restringe a amostra à população em idade ativa (18-64 anos de idade) não incapacitada ou 
matriculada em período integral na escola. Contudo, excluir essas restrições e comparar as constatações na Figura 15 
para beneficiários do BF com 16 anos de idade ou mais apenas muda ligeiramente os resultados. A parcela de 
autônomos entre os beneficiários do BF com 16 anos de idade ou mais é de 40 %. 
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pelas famílias na PNADC (Figura 16). Esse fato destaca a centralidade da RP como uma 
ferramenta para estabilizar a renda de autônomos, bem como a necessidade de incluir 
instrumentos adicionais que possam reforçar os ganhos e reduzir a volatilidade de renda 
desse grupo crítico. 

Por outro lado, a minoria dos trabalhadores formais na RP tende a ter maior 
estabilidade do que o mesmo tipo de trabalhadores no BF, o que é um sinal positivo 
de estabilidade. A análise de vínculo formal de emprego pelo cruzamento RAIS - 
Cadastro Único revela que as pessoas em idade ativa na RP permanecem em seus 
empregos formais em média por 19,9 meses, comparados a 10,6 meses para aqueles no 
BF, mas não na RP (Tabela 3). Além disso, a renda média de famílias com um membro 
no mercado de trabalho formal é quase idêntica para aqueles que estão na RP e aqueles 
que não estão27. Uma interpretação desses dados indica que leva tempo para a RP 
começar a ser aplicável: conforme a renda familiar anual aumenta, as famílias são 
“promovidas” para a situação de RP e isso explica a média de permanência mais longa 
em um emprego formal para aqueles mais avançados no ciclo. Por último, é importante 
observar que trabalhar formalmente não conduz necessariamente à RP: A tabela 3 
também sugere que dois terços dos adultos com emprego formal continuam na 
condição de “trabalhador pobre” porque vivem em famílias abaixo da linha de 
elegibilidade ao BF de R$178 per capita. 

Tabela 3: Famílias na RP que têm um membro na RAIS por faixa de renda e benefício médio 
 Faixa de Renda Número de 

famílias 
Parcela de 

famílias 
(soma da 

coluna 100%) 

Benefício 
médio do 
BF, em R$ 

Duração 
média de 
vínculo 

trabalhista, 
em meses 

Famílias na RP com pelo 
menos um membro em 
emprego assalariado 
formal 

(Grupo 1 da RP)   
R$89–178 

151.352 67,6 131,61 17,8 

(Grupo 2 da RP) 
R$178–261 

31.743 14,2 142,58 22,3 

(Grupo 2 da RP) 
R$261–522 

40.792 18,2 125,80 25,7 

Total de famílias na RP  223.887 100,0  19,9 
Outras famílias no BF 
com pelo menos um 
membro em emprego 
assalariado formal 

Até R$89 889.926 87,7 216,50 10,4 
R$89–178 124.460 12,3 78,94 12,6 
R$178–261 — — — — 
R$261–522 — — — — 
Total de outras 
famílias no BF 

1.014.386 100,0  10,6 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, novembro de 2019; RAIS 2019. Análise 
realizada por Nunes et al. 2021. 

 
27 A renda média mensal de dezembro de 2019 de famílias não incluídas na RP e com renda per capita entre R$89 e 
R$178 era maior do que na RP (Anexo 1). 
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O papel da educação nos resultados do mercado de trabalho e na graduação do Bolsa 
Família 

Ao prolongar a exposição de crianças aos benefícios do BF e suas condicionalidades, a 
RP provavelmente contribua para uma saída sustentável da pobreza pela próxima 
geração, por meio de melhor educação e, por sua vez, pelos resultados do mercado de 
trabalho. Nenhuma pesquisa até agora estabeleceu uma relação causal entre RP, 
resultados escolares de crianças beneficiárias e suas chances de se manter fora da 
pobreza depois de adultas. Contudo, visto que a RP aumenta a duração média de 
exposição das crianças aos benefícios variáveis do BF em até dois anos, é plausível que 
a regra contribua para aumentar a média de anos de escolaridade (conforme 
encontrado na literatura do BF como um todo). 

Isso é importante porque a educação tem um impacto significativo sobre as 
perspectivas do mercado de trabalho e qualidade do emprego, e a probabilidade de 
sair do BF parece aumentar com o nível de escolaridade dos membros. O recente 
estudo causal realizado por (De Oliveira e Chagas 2020) sobre o efeito do Bolsa Família 
no médio prazo indica que o programa, especialmente ao aumentar a média de 
escolaridade, melhora em até 3 pontos percentuais a chance de graduados no BF terem 
um emprego no setor formal quando atingirem a idade adulta (figura 17). Esse fato é 
consistente com o perfil de adultos do Bolsa Família no mercado de trabalho, cuja 
tendência de estarem em empregos formais aumenta de maneira constante com a 
educação. Os dados da PNADC demonstram que 21% dos beneficiários do BF com ensino 
médio completo trabalham formalmente, em comparação com somente 12% daqueles 
com ensino fundamental incompleto. Da mesma forma, os dados administrativos 
(Figura 19) indicam que, entre todos os trabalhadores formais na RAIS e no BF (dentro 
ou fora de famílias na RP), a maioria tem diploma de ensino médio. Por último, a análise 
preliminar realizada pelo Banco Mundial (estimativas do Banco Mundial com base no 
Cadastro Único/BIS e RAIS) indica que a probabilidade de adultos saírem do BF aumenta 
com o nível de escolaridade deles (Figura 20).  
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Figura 17: Probabilidade prevista de participação no Mercado de Trabalho Formal (MTF) por 
nível de exposição ao BF durante a infância 

 
Legenda: 
Probabilidade de Participação no MTF (%) 
Nível de exposição ao BFP  

Fonte: De Oliveira e Chagas 2020.  
Nota: Esta figura apresenta a probabilidade prevista e respectivos intervalos de confiança de 95% de participação 
no MTF nos Níveis de Exposição ao BF (0: sem exposição durante a infância, 1: 1 a 3 anos de idade, 2: 4 a 6 anos de 
idade, 3: 7 a 9 anos de idade, 4: 10 a 12 anos de idade) para uma pessoa do sexo masculino com valores médios de 
covariáveis. 

 



  

 

29 

 

Figura 18: Situação de emprego de 
beneficiários adultos do Bolsa Família 
desagregada por nível de escolaridade 

Figura 19: Nível de escolaridade de adultos 
que recebem Bolsa Família e RP e estão em 

trabalho assalariado formal 

  
  

Fonte: Elaboração do autor com base na PNADC 2019. Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, 
Famílias em RP, novembro de 2019, RAIS 2019. Análise 
realizada por Nunes et al. 2021. 

Figura 20 Percentual de adultos que saíram do programa Bolsa Família, por nível de 
escolaridade 

 

 Fonte: Estimativas do Banco Mundial com base no Cadastro Único/BIS e RAIS.  
Nota: A figura apresenta o percentual de adultos no Cadastro Único que faziam parte de uma família com o benefício 
do BF, mas que deixaram de ter o benefício, em todos os anos.  
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Quadro 3: O perfil de famílias do BF no mercado de trabalho  

Setenta por cento de adultos incluídos no BF e aptos ao trabalho estão no mercado 
de trabalho. Essa é a mesma taxa de participação de adultos que vivem em famílias28 
que não recebem o BF, mas que têm renda inferior à linha de elegibilidade do 
Cadastro Único. O perfil de adultos no BF, conforme demonstrado pelos dados da 
pesquisa de domicílios, é um diagnóstico inicial comum para verificar questões 
flagrantes no projeto que possam impedir adultos beneficiários das redes de proteção 
social de participar do mercado de trabalho29. A PNADC30 não permite identificar 
especificamente as famílias do BF que estejam se beneficiando da RP. Portanto, essa 
análise descritiva não é uma avaliação da regra, mas uma análise de correlação que 
compara famílias no programa BF como um todo, com famílias que não estão no BF de 
acordo com a pesquisa, mas, apesar disso, têm rendas inferiores a 0,5 SM per capita 
(linha do Cadastro Único). A taxa de participação no mercado de trabalho de famílias 
do BF (não incapacitados ou matriculados em período integral na escola) é de 70%, que 
é quase a mesma para famílias de baixa renda que não recebem BF (68%) (Figura 21). 
Enquanto a parcela de mulheres fora do mercado de trabalho não difere entre os dois 
grupos, mais homens de baixa renda no Cadastro Único estão fora do mercado (17% 
comparado a 13% de beneficiários do sexo masculino do BF (Figura 22).  

Os dados da pesquisa indicam que adultos incluídos no BF e aptos ao trabalho têm 
índices de emprego mais elevados que trabalhadores em outras famílias de baixa 
renda não beneficiados pelo BF. Conforme demonstrado na Figura 21, 57% de famílias 
no BF estão empregadas em comparação a 49% de outras famílias de baixa renda no 
Cadastro Único. Essas circunstâncias são impulsionadas pelo emprego de homens. A 
taxa de emprego entre os beneficiários homens do BF é 36 pontos percentuais mais 
elevada do que a taxa de emprego entre beneficiárias mulheres do BF. A diferença entre 
as taxas de emprego de homens e mulheres é menor entre outras famílias de baixa 
renda que não recebem BF – 25 pontos percentuais (Figura 22).  

  

 
28 Outras famílias pobres são definidas por indivíduos que não recebem BF, mas têm uma renda per capita inferior a 
0,5 SMs.  
29 Veja Morgandi et al. 2014; Banco Mundial. 
30 Esta análise explora os dados de pesquisa para traçar o perfil de adultos, no BF ou abaixo da linha de elegibilidade 
do Cadastro Único, que têm potencial para trabalhar. A capacidade de trabalho é representada pelo foco somente 
em adultos: (a) em idade ativa; (b) que não estejam estudando em horário integral; e (c) que não se declarem 
indisponíveis para trabalhar por motivos de saúde. O perfil é baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (PNADC) 2019. 
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Figura 21: Situação do mercado de trabalho 
de adultos aptos ao trabalho 

Figura 22: Situação do mercado de 
trabalho por gênero 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base na PNADC 2019. 
Nota: Os grupos são restritos a pessoas em idade ativa (18–64) e que não declararam estar fora do 
mercado de trabalho por motivos de saúde, e que não estejam estudando em horário integral. 

Apesar da taxa de emprego significativa, os beneficiários do BF estão, em média, nos 
trabalhos de menor qualidade, predominantemente autônomos e informais, 
consistente com sua condição de pobreza. Os beneficiários do BF possuem, em média, 
menor renda per capita do que adultos na linha de pobreza do Cadastro Único que não 
recebem BF. Por esse motivo, a probabilidade de eles estarem em emprego formal, com 
melhor média de pagamento, é menor. Aproximadamente 44% dos empregados que 
vivem em uma família abaixo da linha do Cadastro Único têm um emprego formal, 
embora esse seja o caso somente entre 27% dos beneficiários do BF (Figura 23). O 
emprego assalariado informal é especialmente alto entre beneficiárias do BF, que está 
em 52%. Os beneficiários do BF têm mais probabilidade de serem autônomos informais 
(36%) em comparação com 33% de emprego assalariado informal (Figura 24) 
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De acordo com a PNADC, um quarto de todos os adultos empregados que vivem em 
uma família beneficiária do BF tem emprego formal. Esses trabalhadores formais 
incluem tanto os assalariados formais quanto os autônomos formais (Figura 23). 
Conforme discutido acima, ter um emprego com baixa remuneração, especialmente se 
a família tiver muitos membros, não é incompatível com o desenho do BF. Além disso, 
esse fato também pode ser explicado pela aplicação da RP aos que têm empregos 
formais para manter seus benefícios temporariamente. 

Figura 23: Tipo de emprego entre adultos 
que trabalham 

Figura 24: Situação Ocupacional por gênero 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base na PNADC 2019. 
Nota: Os grupos são restritos a pessoas em idade ativa (18–64) e não incapacitados ou estudando. 

4. AS REGRAS DE SAÍDA NAS TRANSFERÊNCIAS CONDICIONADAS DE RENDA E NOS 
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO ÚLTIMO RECURSO: UMA PERSPECTIVA 
INTERNACIONAL 

O Bolsa Família é um programa único. Ele desempenha funções de uma TCR típica 
para a redução da pobreza estrutural, mas é direcionado como um programa que 
permite responder a choques e à pobreza transitória. A multiplicidade de objetivos 
do BF torna menos simples identificar uma única referência internacional e, de certa 
maneira, a RP já equilibrou objetivos diversos. Esta seção analisa as abordagens 
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internacionais à “graduação” dos benefícios, adotadas por grandes programas de TCR, 
bem como seleciona exemplos de benefícios de assistência social como último recurso 
em países de renda alta que compartilham alguns dos traços do BF. Mesmo que a 
comparação internacional não implique que as experiências estrangeiras sejam 
necessariamente melhores, entender as escolhas feitas por outros programas nas 
áreas de graduação e regras de saída pode ajudar a informar melhor o debate da 
reforma da RP. Diversos países com programas de TCR estão atualmente discutindo 
uma melhor estratégia de graduação e, dessa forma, estão abordando as mesmas 
preocupações que o Brasil está enfrentado. 

A graduação e a saída dos programas de TCR em estudos de caso analisados ocorrem: 
(a) assim que a família deixa de estar em conformidade com os critérios de 
elegibilidade; ou (b) por meio do processo de recertificação vinculado a prazo, mas 
muito menos frequente do que o BF31. O Prospera do México, por exemplo, avaliou a 
elegibilidade de beneficiários a cada oito anos. Se uma família ultrapassar a linha de 
bem-estar, os beneficiários são transferidos para um esquema especial de graduação 
com benefícios reduzidos por até três anos condicionado ao fato de que eles ainda 
tenham filhos em idade escolar ou uma mulher com idade inferior a 49 anos de idade 
na família. A recertificação no Famílias en Acción da Colômbia ocorre a cada quatro anos. 
São concedidos às famílias dois anos adicionais de transferência, caso elas ultrapassem 
os critérios de elegibilidade nessa etapa (Tabela 1). 

Muitos países da comparação tentam incluir a saída de programas de TCR em uma 
estratégia de graduação mais ampla. Países como Filipinas, Turquia e Jamaica 
monitoram a graduação fora do programa e visam garantir uma transição sustentável 
para os mercados de trabalho formais. Na Jamaica, os beneficiários de programas de 
TCR precisam se recandidatar ao programa após quatro anos. Se as famílias estiverem 
dentro de uma determinada faixa de pontuação imediatamente acima do limite de 
elegibilidade, elas são transferidas para um grupo de graduação. Elas receberão 
benefícios monetários por seis meses adicionais e acompanhamento do caso, bem como 
orientações sobre etapas para o trabalho por dois anos adicionais. Na Turquia, os 
beneficiários que conseguem um emprego formal por meio de programa público de 
emprego recebem mais 12 meses de benefícios monetários, bem como dois benefícios 
adicionais que visam a atenuar a transição para o trabalho (Tabela 4). 

 
31 No Brasil, as famílias devem atualizar suas informações imediatamente após a alteração da renda ou da 
composição familiar. Por meio de verificações cruzadas, as famílias são constantemente recertificadas. Além disso, 
as famílias devem reconfirmar seus dados – mesmo que não tenha ocorrido nenhuma alteração - a cada dois anos. 
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Tabela 4: Comparação internacional de regras de saída/graduação de TCR  

México - Prospera 
Ciclo de Recertificação 

 A cada 8 anos 
Elegibilidade ao programa de graduação  

 Família acima da linha mínima de bem-estar e abaixo do limite para verificação 
contínua de condição socioeconômica e que tenha um membro em idade escolar 
(menos de 22 anos de idade) ou uma mulher com idade inferior a 49 anos. 

Esquema Especial de Saída 

 Esquema Diferenciado de Apoyos - EDA 
Regras do Esquema de Saída 

 As famílias param de receber benefícios para alimentação e para crianças, e bolsas 
de estudo para o ensino fundamental.  

 As famílias continuarão a receber benefícios para o ensino médio, bolsas de estudo 
para o ensino médio e CAM ocupacional, o Pacote de Assistência Básica à Saúde, 
suplementos alimentares, benefícios para alimentação suplementar para cidadãos da 
terceira idade e Jóvenes con Prospera. 

Duração Máxima  

 3 anos 

Colômbia - Familias en Acción 
Ciclo de Recertificação 

 A cada 4 anos 
 As famílias podem ficar dois anos adicionais no programa para facilitar a estabilidade 

econômica – o valor do benefício não é modificado, apenas o estabelecimento de um 
horizonte de tempo. 

Jamaica - PATH 
Ciclo de Recertificação 

 A cada 4 anos 
 Recandidatura ao programa após 4 anos 
 Baseado na pontuação em um entre três diferentes grupos: 
 Grupo 1: Mantém o benefício 
 Grupo 2: Grupo de graduação 
 Grupo 3: Saída imediata 

Regras especiais para o grupo 2 

 Assistência por meio de e acompanhamento do caso ou etapas para o trabalho (por 
um período de até dois anos) 

 Os benefícios monetários serão pagos por seis meses adicionais 

Turquia - TCR para Educação e Assistência à Saúde 

 Os pagamentos do programa de TCR terminam se um ou mais membros da família 
participarem de atividades de emprego registrado de longo prazo. 
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 O pagamento do programa de TCR continua por 12 meses se o emprego ocorrer por 
meio do “Programa de Incentivo ao Emprego” da Agência de Emprego da Turquia no 
programa “Ativação da Relação entre Assistência Social e Emprego” (mesmo se 
ultrapassar a renda de elegibilidade). 

 Recebimento de adicional de “Assistência de Orientação para o Trabalho”: A 
transferência é paga no máximo quatro vezes ao ano para despesas como transporte, 
condição de saúde e foto de rosto. 

 Recebimento adicional de “Assistência para Começar a Trabalhar”: pagamento único 
para beneficiários de assistência social (AS) que aceitam um emprego. 

 O pagamento do programa de TCR continua se a atividade for de curto prazo 
(aprendiz, estagiários, trainees) 

 Beneficiários dos programas de TCR que sejam “empregáveis” precisam se cadastrar 
na agência pública de emprego. Se o beneficiário cadastrado na AS não participar de 
programas ativos do mercado de trabalho sugeridos pela agência de emprego ou 
recusar um emprego após três ofertas, os pagamentos de AS são interrompidos por 
um ano. 

Filipinas - Pantawid Pamilya 

 Benefício de no máximo sete anos 
 Depois de um determinado prazo, reavaliação dos benefícios quanto à inclusão no  

“grupo de graduação” 
 A estratégia de graduação ainda deve ser implementada 

Fontes: Cepal 2020; Dávila Lárraga 2016; GOVPH 2021; Hernández Licona et al. 2019; OCDE 2015, 2019; 
socialprotection.org; Banco Mundial 2019. 

Em países de renda mais alta, é comum “desconsiderar” determinados valores de 
renda oriundos de programas de renda mínima garantida. Na maioria dos países-
membros da OCDE, a assistência social segue um projeto de renda mínima garantida: 
o valor total da assistência recebida depende diretamente da diferença entre a renda 
familiar e a linha de pobreza (Grosh et al, 2014). Isso é semelhante ao Benefício de 
Superação da Extrema Pobreza do Brasil, mas afeta todo o valor do benefício. Devido 
a esse projeto, esses programas arriscam criar “armadilhas” porque, para cada 
quantia adicional recebida, o valor total da assistência social poderá perder uma 
quantia equivalente. Para abordar esse risco, a maioria dos países inclui 
desconsiderações de renda que podem reduzir gradualmente a assistência social 
enquanto suas rendas de trabalho aumentam. Na Estônia, 100% da renda oriunda de 
trabalho não são considerados nos primeiros dois meses. Depois dos dois meses, 50% 
da renda do trabalho não é considerada. Na Croácia, os beneficiários de assistência 
social ainda recebem o total do benefício no primeiro mês, 75% do benefício no 
segundo mês e 50% do benefício no terceiro mês. Portugal está desconsiderando 
uma parcela maior da renda (50%) por 12 meses se o novo emprego foi obtido por 
meio de medidas de ativação. Se o novo emprego foi obtido de uma maneira 
diferente, 20% da renda do trabalho não são considerados. A Bélgica, por outro lado, 
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não considera um valor fixo de renda (16% do SM) por um período de três anos que 
pode ser distribuído ao longo de seis anos (veja a Tabela 5). 

Tabela 5 – Esquema de desconsideração de renda em países de renda alta selecionados  
 

Brasil Bélgica Chile Estônia Portugal Suécia 

% de renda de 
trabalho 
desconsiderado 
do cálculo de 
renda total 
(após entrar no 
programa) 

Até  0,5 
SM per 
capita e 
3 SM 
por 
família 

€248,9 por 
mês (16%   
de SM) 

100% de renda 
do trabalho não 
são 
considerados 

100% (Meses 
1–2); 50% 
(Meses 3–6) 

20% (Meses 
1–12); 50% 
para aqueles 
que aceitam 
empregos 
por meio das 
medidas de 
ativação  

25%  

Renda de 
trabalho 
adicional 
desconsiderada 

Todas as 
rendas 
são 
tratadas 
da 
mesma 
forma  

Renda 
proveniente 
de bolsas de 
estudo não é 
considerada, 
todas as 
demais 
rendas são 
tratadas da 
mesma 
forma 

Todas as rendas 
são 
desconsideradas 
 

Bolsas de 
estudo, 
outorgas, 
pensão 
alimentícia 
nunca são 
considerados 
na renda 
familiar  

Renda de 
estudantes 
não é 
considerada 
como renda 
familiar 

Renda de 
estudantes 
não é 
considerada 

Duração 
máxima da 
desconsideração 
da renda 

2 anos 3 anos e 
distribuição 
ao longo de 
6 anos 

Depende das 
regras de 
benefício de AS 
(Chile Ético: 2 
anos) 

6 meses em 
um período 
de 24 meses 

2 meses 2 anos 

Fonte: Autores com base na MISSOC 2020. 

Contudo, é importante observar que em países de renda alta, essas desconsiderações 
de renda são incluídas em um “sistema de ativação” mais abrangentes e exigentes em 
termos institucionais. O pacote normalmente inclui a criação de perfil de beneficiários 
na entrada na assistência social, elaboração de um plano individual ou familiar, e, 
conforme necessário, encaminhamento para políticas de mercado de trabalho ativo, 
serviços públicos de emprego, orientação, serviços de saúde e monitoramento 
periódico. A desconsideração de renda é, por conseguinte, um incentivo para permitir 
que beneficiários cumpram as obrigações de procura e aceitação de trabalho. Essas 
abordagens são exigentes em termos institucionais e o custo dos serviços é uma parcela 
importante do custo total dos programas. A lição aprendida de diversos países da Europa 
Oriental, que fizeram uma transição de benefícios não condicionados para 
condicionados nos anos 2000, é que as obrigações de procura de emprego e indicações 
para serviços públicos de emprego aos beneficiários de assistência social não devem ser 
impostas antes que haja capacidade suficiente. O risco, por outro lado, é sobrecarregar 
os sistemas públicos com resultados limitados. Isso não implica que, os esforços de 
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integração voluntários, incentivados não devam ser implementados para pessoas 
próximas ao mercado de trabalho no Brasil. 

Em comparação com a experiência internacional, o Brasil se destaca em diversos 
aspectos: (a) a exigência de atualizar voluntariamente as informações de renda para 
ativar as regras de transição; (b) a frequência de recertificação; (c) o tratamento 
igualitário de todas as rendas durante a RP. Comparando a RP com outros países que 
possuem programas abrangentes de TCR, destacam-se as seguintes diferenças:  

 A RP exige que os beneficiários atualizem suas informações de maneira voluntária 
e imediata. Se os beneficiários forem considerados inelegíveis durante o processo 
contínuo de recertificação, eles são suspensos do programa até que forneçam 
informações adicionais sobre sua situação de renda aos órgãos correspondentes. 
Os beneficiários são, por fim, excluídos se deixarem de fornecer informações 
atualizadas. Isso aumenta os incentivos para o fornecimento de informações 
precisas, mas também levanta a questão quanto a se os beneficiários conhecem 
suficientemente ou não as regras de RP para fazer o esforço de ir até o Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) para fazer a atualização. Em alguns 
municípios, a atualização imediata pode ser difícil se os departamentos de 
assistência social estiverem sobrecarregados e isso pode acarretar a interrupção 
desnecessária dos benefícios. 

 Embora o programa possa excluir mais rapidamente algumas famílias do que outras, 
ele também tem um dos protocolos de reintegração mais simples: esse programa 
oferece às famílias o equivalente a um “seguro” e, em teoria, aumenta os incentivos 
para capturar oportunidades de trabalho. Esse dinamismo é um importante aspecto 
do programa que deve ser preservado. 

 Os governos criaram uma estratégia explícita para acompanhar os beneficiários em 
seus processos de autossuficiência, oferecendo serviços adicionais e orientação de 
como “sobreviver” no mercado de trabalho, para famílias que, de uma forma ou 
outra, estão chegando ao final do programa. A RP poderá fazer parte de uma 
estratégia de graduação mais ampla que esteja focando em beneficiários em 
processo de graduação de maneira sustentável. 

 Uma lição dos países de renda alta é que as desconsiderações de renda que, de 
fato, aumentam a renda total quando estiver trabalhando, em comparação a 
quando não estiver trabalhando, estão focadas especificamente em rendimentos 
e ganhos formais. 
 

5. RECOMENDAÇÕES 

Esta seção apresenta um conjunto de recomendações, que, em parte, poderiam ser 
implementadas no curto prazo com as informações que já existem no Cadastro Único 
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e nos sistemas de benefício. A análise da RP foi fundamentada por uma comparação 
dos objetivos de suas políticas com regras de concepção, percepções de dados 
administrativos, análise mais ampla dos perfis das famílias e uma comparação com 
experiências internacionais. As recomendações já levam em consideração uma possível 
reforma do Bolsa Família em 2021, segundo uma nova concepção de benefício que tem 
estado em discussão nos últimos dois anos. A simplicidade tem sido um dos principais 
benefícios da RP. Ao avaliar diferentes opções de política, os autores também 
ponderaram as compensações (tradeoffs) entre a melhoria marginal nas regras versus 
os possíveis aumentos na complexidade para implementar essas alterações. Ainda 
assim, isso será essencial para considerar a “viabilidade operacional” das 
recomendações propostas. 

Em diversas etapas, enfatiza-se também a importância de conduzir mais análises. Em 
particular, existe a necessidade de coletar, de maneira sistemática e ao longo do tempo, 
os motivos pelos quais as famílias saem do BF, as características daquelas que o fazem, 
e se as famílias que saem devido a maior renda de trabalho em geral podem ou não 
manter essa situação. Essas informações poderiam, por exemplo, ajudar a determinar 
se 24 meses é um período longo ou curto para as famílias permanecerem na RP. 

Figura 25: Resumo de recomendações para concepção da política 
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1. Investimento em capital humano 

Uma primeira recomendação é garantir que a atual aplicação da RP para benefícios 
variáveis seja mantida. O incentivo de investir em capital humano incluído nos 
benefícios variáveis melhora as chances de integração no mercado de trabalho e 
maiores ganhos de crianças quando elas se tornam adultas. Por esse motivo, 
recomenda-se que qualquer alteração na RP preserve as atuais características da regra 
que permite que crianças e jovens se beneficiem por dois anos adicionais de auxílio na 
renda condicionada à saúde e frequência escolar. 

2. Incentivos do mercado de trabalho 

A regra atual já incentiva a participação no mercado de trabalho formal e mesmo um 
benefício do BF mais generoso não prejudicaria esses incentivos. Os perfis do mercado 
de trabalho de famílias no BF apresentados nesta nota demonstram que as pessoas 
participam no mercado de trabalho quase tanto quanto a população geral do Brasil, 
apresar de ter mais restrições e maior pobreza. Esse fato é consistente com o modelo 
teórico de imposto-benefício apresentado neste documento, principalmente devido ao 
baixo nível de benefício em comparação com o SM. O benefício médio vem sendo 
reduzido ao longo do tempo em termos reais (Morgandi et al, 2020), e poderia aumentar 
significativamente sem que desincentivos ao trabalho formal se tornem um fato 
preocupante. 

Os beneficiários devem ser informados sobre a oportunidade que a RP apresenta para 
obter uma renda adicional com o trabalho formal ou para ganhar mais como 
autônomo. Entender as implicações de ganhos adicionais no mercado de trabalho em 
relação à manutenção de elegibilidade ao BF não é simples: isso envolve educação 
financeira básica (que ainda permanece baixa no Brasil de maneira geral, ver Neri 2021) 
e um bom entendimento das regras de cálculo do benefício. Dessa forma, não se deve 
presumir que, ainda que as regras do BF pela RP mantenham um forte incentivo para 
aceitar um emprego formal, os beneficiários estejam cientes dessa oportunidade de 
ganhar mais. A conscientização pode ser melhorada por meio de intervenção de 
informações específicas, incluindo por tecnologia digital, por exemplo, para indicar a 
renda máxima que as famílias podem ter enquanto permanecerem no programa. Essas 
políticas podem ser testadas com projetos experimentais, segmentando beneficiários 
com diferentes tipos de mensagens e avaliando os resultados nos dados de mercado de 
trabalho. É importante observar também que os incentivos são apenas um dos fatores 
que podem afetar a participação de famílias no mercado de trabalho. Em especial no 
que se refere a pessoas com baixo capital humano e restrições à participação no 
mercado de trabalho (tais como distância do trabalho, responsabilidade pelo cuidado 
dos filhos), como é comum entre os beneficiários no BF, essas últimas questões são mais 
restrições obrigatórias do que incentivos. 
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Qualquer atualização automática da fonte de renda no Cadastro Único também pode 
ativar automaticamente o cadastro na RP e proteger as famílias contra o risco de 
cancelamento de benefício. Atualmente, as famílias são elegíveis para a RP apenas se 
atualizarem suas rendas voluntariamente e elas devem fazê-lo antes que a verificação 
cruzada detecte uma renda mais elevada. Muitas vezes, tomar essa providência nas 
agências sobrecarregadas do CRAS não é um processo simples. Os dados do MdC 
demonstram que mais de um milhão de famílias do BF têm pelo menos um membro no 
mercado de trabalho formal, sem que façam parte da RP. Conforme apresentado na 
seção 3.3, metade de todos os cancelamentos de benefícios antes da pandemia ocorreu 
porque foi constatado que as famílias tinham renda superior à linha de elegibilidade do 
BF, conforme apurado na averiguação cadastral. Em vez disso, um processo automático 
de inclusão das famílias na RP após as atualizações das informações da renda familiar 
total deveria ser considerado. 

O cadastro automático na RP deve ser combinado com a criação de novos canais de 
comunicação para informar as famílias sobre a nova situação e explicar as 
consequências. Atualmente, o programa tem uma ferramenta administrada de maneira 
centralizada para informar os beneficiários sobre qualquer evento que poderá afetar 
seus benefícios (como não conformidade constatada por meio de verificações cruzadas, 
problemas com condicionalidades). Essa ferramenta é o recibo em papel emitido pelos 
caixas automáticos no momento do pagamento do benefício; esse recibo pode conter 
uma curta mensagem padronizada. Esses instrumentos têm-se mostrado bastante úteis 
para gerenciar o programa, mas são limitados quando há a necessidade de enviar 
mensagens mais complexas. Para qualquer coisa de maior complexidade, o programa 
depende dos funcionários nas agências do CRAS, que podem utilizar qualquer canal 
(telefone ou mídia social, visitas diretas nas residências), para contatar as famílias. A 
utilização do cadastro automático na RP seria mais bem implementada com o apoio de 
canais de comunicação mais amplos e mais automatizados (como SMS digital, chamadas 
de voz automatizadas) que possam informar as famílias sobre a nova situação delas, a 
implicação sobre seus níveis de benefícios e as oportunidades. 

Em linha com a manutenção de fortes incentivos, e para reduzir a “aversão à perda”, 
existe também uma lógica para ampliar o Retorno Garantido para famílias que 
estejam utilizando a RP. A regra de retorno garantido é a equivalente mais próxima a 
um “seguro de renda” ou “seguro-desemprego” para famílias que saem do BF (Neri 
2021). Atualmente, o retorno garantido se aplica às famílias que saem do BF de maneira 
voluntária antes de entrar na RP. A reforma pode ampliar os direitos das famílias na RP 
de sair do BF voluntariamente porque conseguiram uma oportunidade no mercado de 
trabalho e, ao mesmo tempo, mantêm a possibilidade de um retorno seguro no caso de 
situação adversa, sem ter que entrar na lista de espera do programa BF. Até agora 
poucas famílias utilizaram a opção de saída voluntária em cada mês (aproximadamente 
0,02% de famílias no BF saíram de maneira voluntária), e apenas 17% entre elas 
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(aproximadamente 2.000 famílias por mês) utilizaram o retorno garantido. É possível 
que ao ampliar esse direito aos graduados de RP, a demanda pelo retorno também não 
aumente excessivamente. Porém, isso pode enviar uma mensagem bem diferente a 
essas pessoas na RP que têm de encarar decisões com relação a entrar ou não em um 
emprego que os tire do programa antes do final do período de dois anos da RP. A análise 
dos dados da transição pode permitir que o Ministério preveja o número de famílias que 
provavelmente farão uso do retorno garantido ao longo do tempo e inclua isso no 
orçamento antecipadamente. 

3. Mudanças na portabilidade de benefício vinculado à RP no atual e futuro programa 
Bolsa Família  

As famílias que ultrapassam o limite máximo de elegibilidade ao BF porque recebem 
uma renda estável não proveniente do trabalho poderão ser excluídas rapidamente 
do benefício básico, que é destinado a aliviar a extrema pobreza. A análise sugere que 
um terço de famílias na RP obtêm 80% ou mais de suas rendas de pensões. Conforme a 
experiência internacional demonstra, diversos países destinam desconsiderações de 
renda (como a RP) somente para rendimento por trabalho. O programa poderia adotar 
uma abordagem similar e encerrar o benefício básico depois que a família estiver acima 
da linha do BF e receber uma renda estável não proveniente do trabalho, como pensão, 
BPC ou outros benefícios, pois a família deixaria a condição de extrema pobreza. Se a 
estrutura familiar mudar e voltar para baixo da linha de extrema pobreza, o retorno 
garantido (recomendado acima) entraria em vigor. É necessário realizar mais pesquisas 
para avaliar se uma abordagem similar (saída rápida do benefício básico) faz ou não 
sentido para famílias que ultrapassam a linha do BF devido à renda oriunda de trabalho, 
pois essa renda pode ser mais volátil. 

Do ponto de vista atual, 24 meses parecer ser um prazo razoável para o programa RP 
para famílias que tiveram um aumento na renda do trabalho. A justificativa original 
para a RP por 24 meses era coincidir com a duração média prevista no trabalho 
observada dez anos atrás e a regra do programa. Existem dois argumentos que 
sustentam a manutenção da condição de RP por esse período de dois anos: (a) se a RP 
tiver de ser utilizada como uma janela quando as famílias recebem serviços específicos 
para criar resiliência (ativos, poupança, habilidades e experiência profissional), esse 
tempo todo poderá ser necessário para permitir ajustar um beneficiário aos serviços 
adequados, incluindo em uma intervenção, e permitir a subsequente experimentação 
no mercado de trabalho (seção 5.4); (b) ainda existem muitas incertezas com relação à 
transição de trabalho para famílias na RP e com relação ao risco de novos participantes 
no mercado de trabalho perderem o emprego ou o rendimento de negócios 
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rapidamente, especialmente para trabalhadores informais32. Um horizonte de tempo 
razoavelmente longo na RP, bem como o retorno garantido, é uma importante 
característica comportamental para incentivar a declaração de rendimentos e a 
experimentação no mercado de trabalho, sem receio de perder uma determinada renda 
proveniente de transferências. O monitoramento do comportamento das famílias por 
algum tempo poderá resultar em melhores informações quanto a se a RP deve ou não 
ser encurtada. 

Segundo o projeto do novo BF, o benefício básico seria extinto e a RP não seria 
aplicada ao novo benefício para superação da extrema pobreza (Benefício de 
Cidadania, ou BdC). Na reforma do BF em discussão desde 201933, qualquer renda 
adicional obtida de zero até a linha de extrema pobreza seria integralmente “tributada” 
pelo saque equivalente do benefício de renda mínima (BdC), que, em média, 
desempenhará um papel muito maior nos benefícios totais recebidos pelas famílias34. 
Isso se equipara a uma alíquota de imposto marginal de 100 procent para esses ganhos 
iniciais. Não obstante, simulações demonstram que, para a maioria das tipologias de 
famílias (incluindo aquelas com dois adultos e uma criança), a perda do BdC seria 
significativamente menor do que o salário-mínimo por trabalho em período integral. 
Além disso, conforme a renda de trabalho aumenta, as famílias receberão 
progressivamente o salário família, que compensa parcialmente a perda do BdC35.  
Adicionalmente, caso a linha de extrema pobreza chegue mais próxima do valor do 
salário-mínimo, o programa poderia considerar incluir uma redução de benefício para 
saque do BdC mais gradualmente como em melhores práticas de programa: por 
exemplo, para cada R$2 ganhos acima do valor do benefício na entrada, o BdC poderia 
ser reduzido em R$1 durante a RP. 

 
32Conforme visto na Tabela 3, a duração média no emprego para trabalhadores assalariados formais é de 17 meses, 
mas os trabalhadores formais são apenas uma minoria dos empregados.  
33 O debate sobre a reforma do BF inclui uma ação em discussão para excluir do BF o benefício básico e, ao mesmo 
tempo, aumentar as linhas de elegibilidade de pobreza e pobreza extrema. A lacuna deixada pelo encerramento do 
benefício básico seria preenchida por um benefício de renda mínima maior (benefício para superação da pobreza 
extrema, renomeado como Benefício Cidadania, ou BdC). O último não se tornaria parte dos benefícios transferidos 
para RP. 
34 As simulações indicam que o BdC (aqui Benefício para Superação da Extrema Pobreza, BSEP) triplicaria nas 
despesas totais, respondendo por aproximadamente dois terços de todos os benefícios distribuídos (Morgandi et. 
al. 2020). 
35 Por exemplo, para um adulto que entre no emprego assalariado formal com salário-mínimo, seja em meio período 
(que é raro) ou em período integral (mais comum), a soma de benefícios de trabalhadores formais (salário família e, 
se elegível, Abono Salarial), mais o novo salário, mais o benefício variável na RP, ainda resultaria em uma renda total 
entre duas e 3,5 vezes  a renda de trabalho anterior ao emprego. O índice de renda de trabalho em relação aos 
benefícios perdidos varia dependendo da estrutura familiar. 
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Tabela 6: Alterações no regulamento da RP segundo o novo e o atual benefício do BF em 
discussão 

 Status quo Alterações 
 BF na concepção atual Potencial novo 

concepção BF 
Portabilidade do 
Benefício Variável 

Famílias com crianças, jovens na 
escola, gestantes mantêm o 
benefício na RP 

Recomenda-se manter a regra como está  

Portabilidade doe 
Benefício Básico  

Renda anterior das famílias 
inferior a R$89 per capita mantém 
o benefício básico na RP (em 
qualquer limite) 

Famílias que ficarem 
acima da linha de 
elegibilidade do BF (178) 
porque recebem outras 
rendas não provenientes 
do trabalho (como 
pensão), terão o benefício 
básico excluído 
imediatamente 

Não haverá nenhum 
benefício básico segundo 
o novo projeto do BF  

Portabilidade do 
Benefício para 
Superação da 
Extrema pobreza 

Famílias que entram na RP 
perdem o benefício para 
superação da extrema pobreza 

Sem alteração  Sem alteração  

Retorno 
Garantido  

Aplicado somente para as famílias 
que saem do BF voluntariamente 
enquanto ainda elegíveis; não 
para famílias que saem da RP 

Aplicável a famílias que saem do programa da RP 

Duração da 
situação de RP 

2 anos 2 anos  

Processo para 
ativação da RP 

Autodeclaração no Cadastro 
Único no CRAS, às vezes motivada 
pelo processo de verificação de 
renda e solicitação de explicação 
pelo CRAS 

Entrada automática na situação de RP após a 
atualização da renda, mas com comunicação e 
processo de reclamação/recurso.  

Limite máximo da 
RP 

Vinculado à linha de Cadastro 
Único (portanto, sempre meio 
salário-mínimo) 

Desvincular do salário-mínimo e, em vez disso, tornar 
fator de limite de entrada no BF. Um novo valor 
poderia ser igual ou menor que o atual limite nominal 
de RP. 

Prosseguindo, recomenda-se que o limite máximo de saque da RP seja vinculado à 
linha de elegibilidade do benefício do BF em vez do salário-mínimo. No geral, deve ser 
criado um limite de elegibilidade de RP para que famílias não sofram uma perda 
repentina nos benefícios ao obter novas rendas (especialmente renda de trabalho) 
enquanto ainda estiverem vulneráveis. Ao mesmo tempo, a RP também deve ser 
eficiente, ou seja, evitar a permanência excessiva no BF de famílias com níveis de renda 
bem acima do limite de elegibilidade, considerando-se que o programa frequentemente 
sofre restrições orçamentárias e listas de espera. Dessa forma, existe uma lógica para o 
limite para que a RP seja desvinculada do SM e permaneça sob o controle dos mesmos 
gestores que estabelecem os outros parâmetros em relação ao benefício. Em termos de 
valor, uma análise mais detalhada da distribuição de rendas de famílias na RP poderia 
ajudar a identificar um limite adequado, mas, em qualquer caso, o atual valor nominal, 
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aproximadamente três vezes a linha de elegibilidade aos benefícios variáveis de BF, não 
deve ser aumentado. 

4. Contribuição da RP para uma estratégia de graduação mais ampla  

As famílias próximas de sair do programa podem se tornar um grupo de atenção 
especial das políticas públicas que se destinam a melhorar a resiliência após o BF. Este 
é particularmente o caso de famílias na situação de RP que estejam acima da linha de 
pobreza do BF e em uma permanência por tempo limitado, mas essa regra poderia 
também incluir famílias que estejam se aproximando da saída do programa de forma 
previsível devido à idade de seus filhos. A regra poderia ser reestruturada para enfatizar 
a entrada de famílias em uma nova etapa de assistência familiar, que combine 
oportunidade com a possibilidade de reentrada se a renda cair. A identificação de 
famílias na RP como um grupo de prioridade não levaria automaticamente à aplicação 
das mesmas intervenções para todos. Além disso, o MdC poderia coordenar com outros 
programas que utilizam o Cadastro Único para definir um pacote mais adequado para 
as famílias em transição e que possa ultrapassar o prazo no BF. Esta seção contém um 
primeiro conjunto de recomendações iniciais relacionado a ações que podem ser 
utilizadas para reforçar a resiliência das famílias na preparação para a saída. 

Uma possível intervenção de baixo custo poderia ser informar os beneficiários sobre 
as oportunidades e benefícios associados à formalização. O Brasil tem implementado 
benefícios e subsídios significativos para trabalhadores de baixa renda, seja na CLT 
(Abono Salarial, Salário Família) ou em regimes simplificados para autônomos 
(Microempreendedor Individual – MEI). Mesmo que a maioria dos empregados no 
Cadastro Único seja autônoma, a absorção do MEI é bem baixa. Isso poderia ser devido 
ao custo, mas possivelmente por causa do conhecimento limitado dos benefícios 
(seguro, melhor aposentadoria, possivelmente acesso a crédito) ou de como se 
cadastrar. As mensagens com informações poderiam ter como público alvo as famílias 
do BF na RP para informar sobre essas políticas, bem como sobre a oportunidade de 
obter renda adicional por meio da RP. 

Os beneficiários da RP poderiam se tornar um grupo-alvo das estratégias de inclusão 
financeira destinadas a fornecer maior resiliência contra choques quando não 
estiverem mais no BF. Oferecer serviços financeiros específicos aos beneficiários na 
RP seria uma forma de aumentar a resiliência de famílias por um tempo sem o Bolsa 
Família. Os principais instrumentos incluem acesso ao crédito para reduzir oscilação 
do consumo, inclusão em produtos de poupança otimizados para famílias de baixa 
renda e microsseguro contra riscos seguráveis específicos. A estratégia precisaria fazer 
parte de uma abordagem mais ampla de inclusão financeira que seja apoiada por 
educação financeira. Alguns desses produtos, como conta de poupança específica com 
incentivos adequados, poderiam ser oferecidos por padrão a famílias na RP e que 
atuam no mercado de trabalho antes de elas saírem do Bolsa Família. As 



  

 

45 

 

recomendações detalhadas referentes a esses produtos farão parte de um próximo 
trabalho analítico separado. 

A realização do perfil de tipologias familiares feita de maneira sistemática e regular 
permitiria refinar a segmentação e a priorização. Os valiosos dados do Cadastro Único 
também poderiam ser alavancados para gerar sistematicamente perfis de famílias de 
acordo com o tipo de renda do trabalho ou não ganha, educação de adultos, capacidade 
para o trabalho, número de dependentes, situação atual e anterior de mercado de 
trabalho na entrada. Esse conjunto de informações poderia ser utilizado com duas 
principais finalidades: (a) no nível central, um perfil da população no BF possibilita uma 
especulação inicial das vocações e potencial econômico dos beneficiários e o 
planejamento de diferentes serviços de apoio; e (b) em nível mais localizado, os perfis 
sistemáticos sobre cada família podem ser utilizados para implementar essas estratégias 
para, por exemplo, segmentar ou priorizar programas de inclusão produtiva  e 
econômica. Além disso, análises avançadas de dados poderiam informar com 
antecedência quais tipos de famílias têm mais probabilidade de permanecer por um 
curto ou longo prazo no programa (incluindo saída prematura devido ao 
descumprimento das condicionalidades). Modelos semelhantes de perfil estatístico, que 
pode prever a probabilidade de permanecer no seguro-desemprego, são utilizados para 
determinar pacotes de benefícios ou para intervir “logo no início” na probabilidade de 
desemprego de longo prazo (Loxha e Morgandi 2014). A qualidade desses indicadores e 
modelos dependerá da qualidade de dados do Cadastro Único: feedback adicional ao 
sistema de cadastros de educação, tributário e previdência social (para autônomos, por 
exemplo) poderia ser considerado para melhorar a qualidade de perfil de famílias. 

A pesquisa adicional sobre o padrão de saída das famílias do BF é uma informação 
importante para a concepção de uma estratégia de graduação mais ampla. O BF é um 
programa bastante dinâmico, especialmente em comparação com outros programas de 
TCR. Pesquisa adicional sobre o perfil familiar associado aos diferentes motivos de saída 
das famílias do BF, incluindo porque tantas não acabam utilizando a RP, poderia apoiar 
a concepção de políticas de suporte a graduações bem-sucedidas (e não apenas saídas). 
Além disso, estudos longitudinais poderiam explorar melhor até que ponto as famílias 
que se graduaram permanecem ativas no mercado de trabalho ou retornam para o BF. 
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ANEXO 1: PERFIL DE FAMÍLIAS NA RP (BASEADO NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA 2021) 

Tabela A1.1: Número de famílias na RP 

Faixa de Renda Outras Famílias no BF Famílias na RP  

 Número de Famílias % Número de Famílias % 

Até R$89 11.916,927 94,6 0 0 

R$89–R$178 684.284 5,4 1.139.851 68,2 

Acima de R$178 1.206 0,01 531.534 31,8 

Total 12.602.417 100 1.671.385 100 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, novembro 2020. Análise realizada por Nunes et 
al. 2021. 

Tabela A1.2: Número de famílias na RP Urbano/Rural 

Urbano/rural R$89–178 Acima de R$178 Total 

 
Número de 

Famílias 
% 

Número de 
Famílias 

% 
Número de 

Famílias 
% 

Urbano 924.651 81,1 422.069 79,4 1.346.720 80,6 

Rural 214.796 18,8 109.106 20,5 323.902 19,4 

ND 404 0,0 359 0,1 763 0,0 

Total 1.139.851 100,0 531.534 100,0 1.671.385 100,0 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, novembro 2020. Análise realizada por Nunes et 
al. 2021. 

Tabela A1.3: Número de famílias na RP por região 

Região R$89–178 Acima de R$178 Total 

 Número de Famílias % Número de Famílias % 
Número de 

Famílias 
% 

Norte 172.089 15,1 60.236 11,3 232.325 13,9 

Nordeste 375.274 32,9 199.259 37,5 574.533 34,4 

Sudeste 271.078 32,6 170.636 32,1 541.714 32,4 

Sul 119.023 10,4 59.549 11,2 178.672 10,7 

Centro-Oeste 102.387 9 41.754 7,9 144.141 8,6 

Total 1.039.851 100,0 531.434 100,0 1.671.385 100,0 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, novembro 2020. Análise realizada por Nunes et 
al. 2021. 
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Tabela A1.4: Número de famílias na RP por nível de escolaridade 

Nível de Escolaridade R$89–178 Acima de R$178 Total 

 
Número de 

Famílias 
% 

Número de 
Famílias 

% 
Número de 

Famílias 
% 

Nenhuma instrução ou até 1 ano  140,391 12.3 73,397 13.8 213,788 12.8 

Ensino fundamental incompleto 435,728 38.2 202,812 38.2 638,540 38.2 

Ensino fundamental completo 134.758 11,8 56.293 10,6 191.051 11,4 

Ensino médio incompleto 123.684 10,9 49.841 9,4 173.525 10,4 

Ensino médio completo 284.934 25,0 134.778 25,4 419.712 25,1 

Ensino superior incompleto 10.739 0,9 8.603 1,6 19.342 1,2 

Ensino superior completo 9.617 0,8 5.810 1,1 15.427 0,9 

Total 1.139.851 100,0 531.534 100,0 1.671.385 100 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, novembro 2020. Análise realizada por Nunes et 
al. 2021. 

Tabela A1.5: Número de famílias na RP por tamanho de família 

Número de 
Membros na 

Família 
R$89–178 Acima de R$178 Total 

 
Número de 

Famílias 
% Número de Famílias % 

Número de 
Famílias 

% 

1 pessoa 55.898 4,9 39.555 7,4 95.453 5,7 

2 pessoas 230.456 20,2 116.909 22,0 347.365 20,8 

3 pessoas 334.302 29,3 152.235 28,6 486.537 29,1 

4 pessoas 242.252 21,3 123.932 23,3 366.184 21,9 

5 ou mais pessoas 276.944 24,3 98.903 18,6 375.846 22,5 

Total 1.139.851 100,0 531.534 100,0 1.671.385 100,0 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, novembro 2020. Análise realizada por Nunes et 
al. 2021. 
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Tabela A1.6: Número de famílias na RP por número de filhos 

Número de 
Membros na 

Família 
R$89–178 Acima de R$178 Total 

 Número de 
Famílias 

% Número de 
Famílias 

% Número de 
Famílias 

% 

Sem Filhos 206.093 18,1 160.631 30,2 366.724 21,9 

1 filho 416.945 36,6 189.007 35,6 605.952 36,3 

2 filhos 314.914 27,6 126.034 23,7 440.948 26,4 

3 filhos 132.589 11,6 44.514 8,4 177.103 10,6 

4 filhos 48.425 4,2 9.546 1,8 57.971 3,5 

5 ou mais filhos 20.885 1,8 1.802 0,3 22.687 1,4 

Total 1.139.851 100,0 531.534 100,0 1.671.385 100,0 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, novembro 2020. Análise realizada por Nunes et al. 2021. 

Tabela A1.7: Número de famílias na RP por situação de emprego  

Situação de 
Emprego 

R$89–178 Acima de R$178 Total 

 Número de 
Famílias 

% Número de 
Famílias 

% Número de 
Famílias 

% 

Empregados 931.502 38,9 395.751 35,0 1.327.253 37,6 

Desempregados 1.464.032 61,1 735.352 65,0 2.199.384 62,4 

Total 2.395.534 100,0 1.131 100,0 3.526.637 100,0 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, novembro 2020. Análise realizada por Nunes et al. 2021. 

Tabela A1.8: Fonte de renda  

Fonte de renda Famílias na RP  Outras Famílias no BF Total 

 R$ % R$ % R$ % 

Renda proveniente 
do trabalho 

494.501.982 55,6 868.074.457 65,4 1.362.576.439 61,5 

Renda proveniente de 
doações 

37.305.534 4,2 167.015.255 12,6 204.320.789 9,2 

Renda proveniente de 
aposentadoria, 
aposentadoria rural, 
pensão e BPC 

257.297.748 28,9 24.365.356 1,8 281.663.104 12,7 

Renda proveniente de 
seguro-desemprego 

8.213.502 0,9 3.843.857 0,3 12.057.359 0,5 

Renda proveniente de 
pensão alimentícia 

72.428.384 8,1 172.273.212 13,0 244.701.596 11,0 

Outra renda 19.212.090 2,2 91.594.259 6,9 110.806.349 5,0 

Total 888.959.240 100,0 1.327.166.396 100,0 2.216.125.636 100,0 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, dezembro 2019. Análise realizada por Nunes et al. 2021. 
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Tabela A1.9: Beneficiários da RP em emprego assalariado formal  

 
Nenhum membro com 16 

anos de idade ou mais com 
emprego ativo em 31/12 na 

RAIS 2019 

Com pelo menos um 
membro com 16 anos de 

idade ou mais com 
emprego ativo em 31 de 
dezembro na RAIS 2019 

Total 

Famílias na RP 
Número de 

Famílias 
% 

Número de 
Famílias 

% 
Número de 

Famílias 
R$89–178 897.251 85,6 151.352 14,4 1.048.603 
Acima de R$178 351.122 82,9 72.535 17,1 423.657 
Total 1.248.373 84,8 223.887 15,2 1.472.260 
Outras Famílias no BF  N % N % N 
Até R$889 10.179.713 92,0 889.926 8,0 11.069.639 
R$89–178 504.243 80,2 124.460 19,8 628.703 
Acima de R$178 2 200,0 0 0,0 1 
Total 10.683.958 91,3 1.014.386 8,7 11.698.344 
Total de famílias N % N % N 
Até R$889 10.179.713 92,0 889.926 8,0 11.069.639 
R$89 –178 1.401.494 83,6 275.812 16,4 1.677.306 
Acima de R$178 351.124 180,3 72.535 37,2 194.789 
Total 11.932.331 1 1.238.273 9,4 13.170.604 

Fonte: MdC, Cadastro Único, Folha de Pagamentos, Famílias em RP, dezembro 2021; RAIS dezembro 2019. Análise 
realizada por Nunes et al. 2021. 
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ANEXO 2: GRÁFICOS ADICIONAIS DE SIMULAÇÕES DE BENEFÍCIO FISCAL 

Figura 26: Simulação de imposto e benefício para uma família de dois adultos e duas 
crianças no Bolsa Família (sem RP) 

 

 
 
 


