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RESUMO 

 

O estado de calamidade imposto pela pandemia do COVID-19 forçou o governo federal a 

implementar um programa de transferência de renda por meio do Auxílio Emergencial. A 

presente pesquisa tem como objetivo analisar o perfil dos beneficiários do Auxílio Emergencial 

e se o programa conseguiu atenuar as vulnerabilidades socioeconômicas do isolamento social 

imposto pela pandemia de COVID-19. Para atingir tal objetivo, a metodologia é elaborada com 

levantamento bibliográfico, análise do perfil dos beneficiários a partir dos dados divulgados 

pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD-Covid) e pelo Ministério da 

Cidadania, que será relacionada à análise da inflação do período, especialmente a inflação dos 

alimentos, com dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Os 

resultados apontam para as seguintes constatações: (i) a maior concentração dos beneficiários 

do Auxílio Emergencial está entre mulheres, pretos e pardos, jovens e pessoas com baixo grau 

de escolaridade; (ii) as regiões mais pobres – Norte e Nordeste – foram mais impactadas pelo 

benefício (iii) a redução da extrema pobreza e da desigualdade está diretamente relacionada 

com o montante transferido pelo governo; e (iv) o Auxílio Emergencial atenuou os impactos da 

inflação no orçamento das famílias mais pobres, mas só garantiu o valor da cesta básica em sua 

primeira fase (abr/2020 a ago/2020). 

 

Palavras-Chave:  Auxílio Emergencial. Covid-19. Pobreza. Renda. Inflação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The state of calamity imposed by the COVID-19 pandemic forced the federal 

government to implement an income transfer program through Auxílio Emergencial (AE). The 

present research aims to analyze the profile of Auxílio Emergencial (AE) beneficiaries and 

whether the program was able to mitigate the socioeconomic vulnerabilities of social isolation 

imposed by the COVID-19 pandemic. To achieve this objective, the methodology is elaborated 

with a bibliographic survey, analysis of the profile of beneficiaries based on data released by 

the National Household Sample Survey (PNAD-Covid) and by the Ministry of Citizenship, 

which will be related to the analysis of inflation for the period, especially food inflation, with 

data released by the Institute for Applied Economic Research (IPEA). The results point to the 

following findings: (i) the greatest concentration of Auxílio Emergencial (AE)beneficiaries is 

among women, blacks and browns, young people and people with a low level of education; (ii) 

the poorest regions – North and Northeast – were most impacted by the benefit (iii) the 

reduction of extreme poverty and inequality is directly related to the amount transferred by the 

government; and (iv) Auxílio Emergencial (AE) mitigated the impacts of inflation on the budget 

of the poorest families, but only guaranteed the value of the basic food basket in its first phase 

(Apr/2020 to Aug/2020). 

 

Keywords: Auxílio Emergencial. Covid-19. Poverty. Income. Inflation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A crise sanitária imposta pelo novo vírus do COVID-19 explicitou o abismo que separa 

as classes sociais no Brasil e no mundo. Com a paralisação de setores importantes da economia 

- como o turismo, automobilístico e alimentício - o país viu os índices de desemprego e 

informalidade aumentarem, resultando em queda substancial da massa salarial. No primeiro 

trimestre de 2020 a massa salarial totalizou R$ 236 bilhões, seguida por reversão no segundo 

trimestre, quando esse valor caiu para R$ 188 bilhões. Essa variação representou para a 

economia brasileira uma perda total de mais de R$ 120 bilhões (MONTE, 2020).  

A pandemia de COVID-19 e a crise socioeconômica a ela atrelada, expuseram de forma 

ainda mais escancarada a persistente desigualdade no país, aprofundando desafios expressivos 

para as políticas públicas, principalmente para proteção social e à preservação do emprego e da 

renda. Vale ressaltar que as desigualdades regionais também se intensificaram durante a 

pandemia e que programas de distribuição de renda tem efeitos que beneficiam de forma 

diferente as macrorregiões. As regiões que concentram a maior quantidade de famílias em 

vulnerabilidade (Norte e Nordeste), e possuem grande parte da população em atividades com 

baixa remuneração, acabam sendo mais favorecidas por políticas sociais (TROVÃO, 2020).  

Somado a isso, os preços dos alimentos e outros bens básicos registraram aumento de 

15% no Brasil em março de 2021, mês em que a pandemia completou um ano. Essa taxa 

representa o triplo da inflação oficial do período, que era de 5,2%, segundo dados do IBGE. O 

aumento dos preços dos alimentos compromete uma parcela cada vez maior da renda das 

famílias, sendo ainda mais problemático para a população extremo pobre e pobre. Tudo isso 

revela, mais uma vez, a importância de políticas assistências, principalmente de transferência 

direta de renda. 

Nesse sentido, de forma tardia, após pressão social e política, a transferência de renda 

para os mais vulneráveis foi implementada pelo governo em abril de 2020 através do Auxílio 

Emergencial, promulgado pela Lei nº 13.982/2020. De acordo com dados oficiais, o programa 

atendeu 67 milhões de pessoas, beneficiando diretamente um total de 126 milhões de 

indivíduos, o que corresponde a 60% da população brasileira (MÍDIA NACIONAL, 2020). 

Estudar os efeitos do Auxílio Emergencial sobre a desigualdade, níveis de renda e 

pobreza motiva essa pesquisa. Nesse sentido, busca-se analisar a contribuição do Auxílio 

Emergencial para melhorar as medidas de pobreza, ressaltando a relação direta desses efeitos 

com o montante transferido pelo governo e como se apresentou ao longo do tempo, tendo em 



vista a redução das parcelas que provocou a queda da renda média, afetando principalmente a 

população mais pobre (DUQUE, 2020). 

Dessa forma, os dados supracitados endossam a necessidade dessa pesquisa de forma a 

contribuir com o debate sobre o Auxílio Emergencial para além do combate à pobreza, 

considerando sua multidimensionalidade e seus diferentes impactos: social, regional e 

econômico. Nesse sentido, este trabalho busca responder a seguinte questão: O Auxílio 

Emergencial conseguiu atenuar as vulnerabilidades econômicas oriundas do isolamento social 

imposto pela pandemia de COVID-19? Para atingir tal objetivo, pretende-se traçar o perfil 

social e regional dos beneficiários de acordo com os critérios de exigibilidade impostos pelo 

governo, examinar a contribuição do Auxílio Emergencial nas medidas de pobreza e 

desigualdade, e analisar a contribuição do benefício no orçamento das famílias mais pobres 

dado o aumento dos preços ao consumidor. Ademais, a pesquisa buscará compreender a 

manifestação desses efeitos nas diferentes regiões do Brasil.  

Além desta introdução, o trabalho contém mais seis tópicos. O segundo capítulo 

apresenta o panorama da pandemia do Covid-19 no Brasil. O terceiro capítulo aborda as três 

fases do Auxílio Emergencial e o perfil dos beneficiários. O quarto capítulo traz a distribuição 

regional dos beneficiários e a diferença dos efeitos no território nacional. O quinto capítulo 

apresenta o aumento da vulnerabilidade da população brasileira durante a pandemia e as 

consequências da redução do Auxílio Emergencial nesse período. O sexto capítulo apresenta as 

considerações finais sobre os resultados discutidos ao longo do trabalho. Ao final, são 

apresentadas as referências bibliográficas utilizadas durante a construção desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 



2. A CRISE SANITÁRIA, SOCIAL E ECONÔMICA DO NOVO 

CORONARÍRUS  

O primeiro caso de infecção por coronavírus no Brasil aconteceu na cidade de São 

Paulo, em 26 de fevereiro de 2020. O acometido foi um homem de 61 anos que havia retornado 

há duas semanas de uma viagem ao norte da Itália, na região da Lombardia (UNA-SUS, 2020). 

Nesse período, outros 34 países estavam enfrentando o vírus, com registros de mais de 80 mil 

casos de pessoas infectadas e 2.700 mortes, sendo a maior concentração na China, epicentro da 

doença (MACHADO; FREITAS, 2020). Com o aumento do número de casos e ocorrências 

chegando a todos os continentes do mundo, no dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) alterou o status da doença, migrando de emergência de saúde pública de 

importância internacional para pandemia. Em pronunciamento, o diretor-geral da OMS - Tedros 

Adhanom - pediu uma resposta internacional coordenada, a fim de reduzir os efeitos sociais e 

econômicos da pandemia. A letalidade da Covid-19 foi observada no Brasil apenas um dia 

depois do pronunciamento, em 12 de março de 2020, quando o primeiro caso de morte foi 

registrado no estado de São Paulo (MACHADO; FREITAS, 2020).  

Em paralelo, contrastando com o cenário pandêmico, em 24 de março de 2020 o 

presidente Jair Bolsonaro criticou governadores que adotaram medidas de isolamento social e 

acusou os veículos de imprensa por, na sua perspectiva, propagar pânico generalizado1. No 

pronunciamento, o chefe do Executivo ainda comparou os sintomas do novo coronavírus a 

“uma gripezinha ou resfriadinho”. Não obstante, em 16 de abril de 2020, depois de protagonizar 

uma série de divergências com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde Luiz Henrique 

Mandetta foi demitido após defender o isolamento social horizontal (MACHADO; FREITAS, 

2020). 

Percebe-se que os primeiros momentos da pandemia do Covid-19 se apresentaram como 

prenúncio dos desafios que o Brasil enfrentaria nos meses subsequentes: avanço letal do vírus, 

negligência estatal, desinformação, desemprego e fome. A título de exemplificação, dados de 

novembro de 2021 apontam que o Brasil teve 614.376 mil mortes e 22.084.749 casos 

confirmados desde o início da pandemia, registrando pico de 4.249 mil mortes em 24 horas no 

dia 08 de abril de 2021 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) 

 
1 COSTA, Kariane. Em pronunciamento, Bolsonaro critica governadores e fechamento de escolas. 

Pronunciamento de Rádio e TV. Brasília, 2020. 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812


Gráfico 1: Série histórica de novos óbitos e casos de Covid-19 no Brasil entre 2020 e 2021 

 

Fonte: Elaboração própria com dados das Secretarias Estaduais de Saúde, 2021. 

Essas mortes, por sua vez, não se apresentaram de maneira homogênea. Em artigo 

publicado pela Fundação Getúlio Vargas, Daniel Duque (2020) apresenta as disparidades 

regionais dessa distribuição de óbitos. Duque (2020) conclui que nos novos casos de 

coronavírus, a mortalidade dos pacientes do SUS cresceu 10% a mais nas regiões de PIB per 

capita mais baixo. Em contrapartida, nas regiões com nível de renda mais alto a diferença não 

foi estatisticamente significativa. Adicionalmente, o artigo ainda revela que as regiões mais 

pobres tiveram acréscimo na taxa de mortalidade 10% maior que as demais. Para o autor, as 

causas que explicam a maior vulnerabilidade das regiões mais pobres podem ser encontradas 

na má distribuição de equipamentos hospitalares, na dependência do transporte público, que 

amplia o risco de contágio, e na maior informalidade em microrregiões em que se prevalece a 

pobreza (DUQUE et el., 2020). 

Sobre a questão racial, um estudo realizado pelo Núcleo de Operações e Inteligência em 

Saúde da PUC-Rio (2020), confirmou que as mortes por Covid-19 no Brasil foram mais 

expressivas entre pretos e pardos. A pesquisa indica que aproximadamente 55% dos óbitos 

ocorreram entre pretos e pardos, enquanto entre pessoas brancas o percentual foi de 38%.  

Tabela 1: Proporção de óbitos por faixa etária e raça com dados coletados até maio de 

2020, Brasil. 

Faixa etária Branca Preta e Parda 

20-29 10,45% 19,53% 
30-39 9,91% 25,47% 
40-49 16,49% 32,24% 



50-59 26,37% 48,75% 
60-69 44,25% 66,10% 
70-79 60,96% 77,67% 
80-89 72,55% 82,80% 
90+ 82,59% 86,71% 

Fonte: Elaboração própria com dados do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC-Rio, 2020. 

Ademais, o estudo constatou correlação também entre grau de escolaridade e letalidade: 

indivíduos sem instrução tiveram taxas de mortalidade três vezes maiores (71,3%) daqueles que 

possuem ensino superior (22,5%). Agravando a situação, o cruzamento das variáveis 

escolaridade e raça demonstra ainda mais essa desigualdade, visto que 80,35% das mortes 

ocorreram entre pretos e pardos sem instrução, em contraste com 19,65% de mortes entre os 

brancos com ensino superior. Em síntese, como demonstra a Tabela 1 e o Gráfico 2, o vírus da 

Covid-19 é mais letal entre os pretos e pardos com menor grau de escolaridade.  

Gráfico 2: Proporção de óbitos e recuperados por grau de escolaridade com dados 

coletados até maio de 2020, Brasil. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC-Rio, 2020. 

O aumento da vulnerabilidade da população brasileira foi aprofundado pela 

desinformação disseminada pelo governo. Em junho de 2020, o Ministério da Saúde 

interrompeu a divulgação do histórico de novos casos e óbitos por Covid-19, comunicando 

apenas os registros das últimas 24 horas. Para ampliar a desinformação, o chefe do executivo 

frequentemente defendia a flexibilização do isolamento social, assim como o uso de 

hidroxicloroquina e azitromicina para tratamento precoce. Segundo a Organização Mundial da 



Saúde (OMS) estes medicamentos não reduzem a mortalidade e ainda podem causar efeitos 

colaterais (MACHADO; FREITAS, 2020). Ademais, em plena pandemia, o ministério da saúde 

sofreu quatro alterações em sua liderança, tendo quatro ministros em menos de 2 anos. Os fatos 

supracitados evidenciam a instabilidade e despreparo do governo Bolsonaro para gerir 

adequadamente um período de tamanha calamidade. 

No que tange às questões socioeconômicas relacionadas ao trabalho e a renda, a 

pandemia do Covid-19 trouxe severas consequências. A atividade econômica foi impactada no 

âmbito da oferta e da demanda:  paralisação e queda abrupta nas atividades das empresas e 

perdas expressivas da classe trabalhadora, que desencadeou alta no desemprego e queda 

substancial na renda (TROVÃO, 2020). 

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2020), aproximadamente uma em cada três empresas em funcionamento declararam prejuízos 

atrelados aos efeitos da pandemia, 32,9% manifestaram queda nas vendas de mercadorias ou 

serviços comercializados e 46,8% indicaram dificuldades no acesso a fornecedores de matérias-

primas e insumos. Relatório divulgado pelo Banco Central do Brasil (2020), indicou que 33% 

das empresas da amostra encerraram suas atividades em de junho de 2020, principalmente 

empresas de pequeno porte. Nesse contexto, devido à alta empregabilidade nos setores de 

comércio e serviços, muitos trabalhadores formais tiveram seus postos de trabalho temporária 

ou terminantemente encerrados (BACEN, 2020).  

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED, 2020), 

entre março e julho de 2020 mais de 1,4 milhões de trabalhadores perderam seus postos de 

trabalho, o que consequentemente aumentou a taxa de desemprego com queda da massa salarial 

do país. No primeiro trimestre de 2020, a massa salarial chegou a R$ 236 bilhões, mas declinou 

para R$ 188 bilhões no segundo trimestre. Nesse intervalo, de quatro meses acumulados, a 

perda total para a economia foi superior a R$ 120 bilhões (MONTE, 2020). Somado a isso, nos 

primeiros três meses de pandemia a renda individual do trabalho - incluindo os formais, 

informais e desocupados - apresentou queda média de 20,1%, enquanto o índice de Gini subiu 

2,82%, demonstrando aumento da desigualdade no Brasil. Essas taxas representam recordes 

negativos das séries históricas que começaram em 2012 (NERI, 2020). Com este cenário 

negativo, o congresso nacional propôs um programa de auxílio de renda às famílias 

necessitadas. 



3. O AUXÍLIO EMERGENCIAL E O PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS 

No que diz respeito ao aspecto econômico no enfrentamento da pandemia, diversos 

países implementaram auxílios e incentivos financeiros para auxiliar a população a continuar 

em isolamento social (INSPER, 2020) De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), para que esse tipo de política funcione é importante que seja direcionada ao 

público-alvo delimitado. Isso significa que para atingir os objetivos desejados é necessário 

considerar os incentivos gerados, a localização e distribuição territorial, além da 

progressividade das políticas públicas (IPEA, 2018). 

No Brasil, o Auxílio Emergencial (AE) foi um programa emergencial de transferência 

de renda, implantado pelo Governo Federal a partir da Lei nº 13.982/2020, de 2 de abril de 

2020, para garantir que a população mais vulnerável economicamente conseguisse se manter 

em isolamento social. De acordo com dados oficiais do governo brasileiro, o programa 

beneficiou mais de 67 milhões de pessoas, impactando 60% da população brasileira (MÍDIA 

NACIONAL, 2020). Após o início das transferências do AE para as famílias os resultados 

foram imediatos: o benefício foi responsável direto por levar o Brasil a menor taxa de extrema 

pobreza dos últimos 40 anos (MONTE, 2020). Com isso, o AE se tornou a maior experiência 

de transferência de renda do Brasil, com um montante estimado em R$ 50 bilhões por mês. Em 

termos comparativos, o Bolsa Família distribui cerca de R$ 30 bilhões por ano, enquanto que o 

Benefício de Prestação Continuada R$ 56 bilhões por ano (DUQUE, 2020).  

A fim analisar a magnitude e efeitos do Auxílio Emergencial, o programa será analisado 

em três fases: a primeira fase de abril a agosto de 2020; a segunda fase de setembro a dezembro 

de 2020; e a terceira fase de abril a outubro de 2021. A escolha desse recorte temporal é baseada 

nas mudanças ocorridas nas regras de elegibilidade entre os intervalos temporais supracitados. 

Além disso, para conhecermos o público assistido pelo programa, usou-se: montante repassado, 

quantidade de parcelas pagas, modalidades de entrada, faixa etária, gênero, raça e escolaridade. 

Para implementar o AE foi utilizado a base de dados do Cadastro Único para localizar 

as famílias brasileiras classificadas na linha da pobreza e extrema pobreza, isto é, famílias que 

recebem até meio salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos no agregado familiar 

(MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2020). Nesse caso, para os indivíduos que já recebiam o 

Bolsa Família (PBF) o pagamento do Auxílio Emergencial (AE) ocorreu de forma automática, 

assim como os demais inscritos no Cadastro Único que não recebem PBF, mas são elegíveis ao 



AE. Entretanto, uma massa populacional elegível ao AE não constava no Cadastro Único, sendo 

necessário o requerimento via aplicativo da Caixa Econômica Federal, o ‘Caixa Tem’. Deste 

modo, as modalidades de entrada ao AE podem ser categorizadas da seguinte forma: (i) 

Cadastro único com PBF; (ii) Cadastro único sem PBF; (iii) Aplicativo Caixa Tem; e, como 

veremos mais adiante, via (iv) Medida Judicial.  

Inicialmente, na primeira fase do AE (abr/2020 a ago/2020), o Governo considerou 

parcelas em torno de R$ 200 mensais, esse valor foi elevado para R$ 500 pelo Congresso e 

finalmente definido entre ambos o pagamento de três parcelas mensais de R$ 600,00 ou cota 

dupla de R$1200 para a mulheres chefes de família (NASSIF-PIRES; CARDOSO; OLIVEIRA, 

2021). Os critérios de elegibilidade foram: ser microempreendedor individual (MEI); ser 

contribuinte individual da Previdência Social; ser trabalhador informal; pertencer a famílias 

com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou, auferir renda familiar total 

menor ou igual a três salários mínimos. Os fatores que impediam a participação no AE eram: 

ter emprego formal ativo; estar recebendo Seguro Desemprego; estar recebendo benefícios 

previdenciários, assistenciais ou benefício de transferência de renda federal, com exceção do 

Bolsa Família; ou ter rendimentos tributáveis acima do teto de R$28.559,70 em 2018, de acordo 

com a declaração de Imposto de Renda (MÍDIA NACIONAL, 2020). 

3.1. Total de recursos distribuídos analisando pela ótica das parcelas 

Para analisar o montante distribuído ao público do AE, utilizaremos os dados expressos 

no painel de monitoramento divulgado pelo Ministério da Cidadania (2021). Em resposta ao 

chamado NUP 71003.097693/2021-04, enviado para a ouvidoria da Controladoria Geral da 

União, o Ministério da Cidadania (2021) informou que o painel é alimentado com as Folhas de 

Pagamentos do AE.  

Referente ao público elegível na primeira fase (abr/2020 a ago/2020), como observado 

na Tabela 2 cerca de 68 milhões de pessoas foram beneficiadas e mais de R$231 bilhões foram 

repassados. Apesar da perceptível abrangência financeira do AE, os dados revelam falha na 

distribuição das parcelas, já que alguns pagamentos não ocorreram no primeiro mês de 

aplicação do benefício. Dentre as explicações, o Ministério da Cidadania (2021) destaca: o 

tempo de processamento dos requerimentos; a demora em solicitar o benefício - devido ao 

desconhecimento do programa, dificuldade de acesso à internet, irregularidade do CPF ou 



dificuldade de navegação dos usuários no aplicativo Caixa TEM - e; o intervalo entre o 

requerimento e o processamento.  

Tabela 2: Beneficiários do Auxílio Emergencial e valor repassado na primeira fase 

(abr/2020 a ago/2020) – números absolutos 

Parcela Pessoas Elegíveis2 Valor total 

P1 68.018.620 R$ 47.321.680.822,00 

P2 67.666.997 R$ 47.117.274.913,49 

P3 66.442.153 R$ 46.311.916.023,18 

P4 65.687.694 R$ 45.812.221.966,24 

P5 64.335.991 R$ 44.946.395.769,96 
  

R$ 231.509.489.494,87 

Fonte: Elaboração própria usando o painel de monitoramento do Auxílio Emergencial 2020 do Ministério da 

Cidadania, 2020. 

Atendendo aos critérios de elegibilidade o beneficiário tem direito a todas as cinco 

parcelas referentes à primeira fase do AE, independente da data de pagamento da primeira 

parcela. Entretanto, em relação à segunda fase do AE, como regra geral, podem ser pagas entre 

0 a 4 parcelas, a depender do mês de término do recebimento das parcelas referentes à primeira 

fase (Ministério da Cidadania, 2021). Isso significa que pessoas elegíveis ao programa que só 

conseguiram se cadastrar a partir do segundo mês, não foram contempladas com todas as 

parcelas da extensão do AE, como representado na Tabela 3.  

Tabela 3: Pessoas elegíveis ao Auxílio Emergencial, não inscritas no Cadastro Único, por 

parcela e mês de pagamento (em milhares) 

 
Fonte: Ministério da Cidadania, 2021. 

 
2 Pessoas elegíveis ao recebimento do Auxílio Emergencial em cada parcela. A soma do total de pessoas elegíveis 

em cada parcela difere do total geral de pessoas pois no público Bolsa Família existem registros de ingressos no 

auxilio posteriores a primeira parcela (abril/2020). 

 



Parte desse desafio foi vencido com o Cadastro Único, instrumento já utilizado pelo 

governo para atender outros programas de distribuição de renda. Naturalmente, a estrutura de 

pagamento dos programas sociais já existentes, em especial o Bolsa Família, foi utilizada para 

o pagamento do AE. O problema, no entanto, é que uma parte significativa dos elegíveis, como 

os trabalhadores informais, MEI e os autônomos que contribuem para o INSS, não estão 

inseridos nos registros do Cadastro Único e foram contemplados via aplicativo Caixa Tem 

(IBRE, 2020). 

Na primeira fase, o grupo de beneficiários que solicitaram o AE via Caixa Tem 

correspondia a 56% do total, isso significa que mais da metade do público-alvo do programa 

estavam invisibilizados antes da pandemia. Por esse motivo, como apresentado na Tabela 3, 

das pessoas elegíveis ao AE não inscritas no Cadastro Único 45% receberam o benefício a partir 

do mês de maio de 2020 e não foram contempladas com as 4 parcelas de extensão (Ministério 

da Cidadania, 2020). Em resumo, garantir o benefício aos cidadãos elegíveis foi um enorme 

desafio para o governo. 

A segunda etapa do AE (set/2020 a dez/2020) foi implantada após um processo de 

pressão política e popular por uma resposta do Governo Federal frente a crise que se instaurou 

devido a pandemia do Covid-19 (FERNANDES; TOMAZELLI, 2021). Conforme o Decreto nº 

10.488/2020, a extensão do programa entrou em vigor com 4 cotas de R$300,00, podendo ser 

duplicadas para R$600,00 no caso de mulheres chefes de família. O público-alvo do programa 

continuou o mesmo, no entanto, além do problema no pagamento das parcelas, já supracitado, 

novas restrições reduziram os valores despendidos e a quantidade de indivíduos contemplados: 

não ter rendimentos tributáveis em 2019, não ser contemplado como dependente de declarante 

de Imposto de Renda e limitação de 2 cotas por família, isso significa que no caso de famílias 

monoparental chefiada por mulher, as duas cotas se destinarão a chefe de família. A 

consequência desse estreitamento é representada pela comparação da Tabela 2 e Tabela 4: a 

quantidade de pessoas assistidas caiu 18,83%, enquanto que o total repassado foi reduzido em 

72,51%.  

Tabela 4: Beneficiários do Auxílio Emergencial e valor repassado na segunda fase 

(set/2020 a dez/2020) – números absolutos 
Competência Pessoas Elegíveis3 Valor total 

SETEMBRO 43.635.896 R$ 13.539.696.720,26 

OUTUBRO 50.501.744 R$ 15.706.487.610,01 

 
3 Pessoas elegíveis ao recebimento da extensão do auxílio em cada competência. 



NOVEMBRO 54.921.853 R$ 17.137.822.196,61 

DEZEMBRO 55.209.456 R$ 17.250.831.808,45 

  R$ 63.634.838.335,33 

Fonte: Elaboração própria usando o painel de monitoramento do Auxílio Emergencial 2020 do Ministério da 

Cidadania, 2020. 

No primeiro trimestre de 2021, o programa de transferência de renda não funcionou, 

mesmo com o constante crescimento do desemprego e o agravamento da situação sanitária no 

país. Com o objetivo de definir um novo Auxílio Emergencial para 2021, o Governo colocou 

para aprovação a PEC 186/2019, conhecida como PEC emergencial, que já tramitava no 

Congresso (SENADO FEDERAL, 2019) Nas primeiras versões enviadas ao Senado Federal, a 

PEC não limitava valores, mas na última versão, enviada horas antes da votação no Senado, o 

relator incluiu um limitador de R$ 44 bilhões, que representa apenas 14,9% do valor distribuído 

pelo programa em 2020 (NASSIF-PIRES; CARDOSO; OLIVEIRA, 2021). 

Em março de 2021 a PEC foi aprovada nas duas casas e em dois turnos pelo Senado 

Federal, e os pagamentos foram retomados em abril. Entretanto, como mencionado 

anteriormente, a magnitude do programa foi comprometida e as parcelas foram reduzidas, 

variando de acordo com a composição familiar dos domicílios: parcela mensal de R$150 para 

domicílios unipessoais, R$250 para domicílios com mais de um integrante e R$375 para 

mulheres chefes de família (NASSIF-PIRES; CARDOSO; OLIVEIRA, 2021). Como 

apresentado na tabela 5, a quantidade de pessoas elegíveis na terceira fase do AE foi de apenas 

39.327.984 milhões, o que representa 57,6% da quantidade de beneficiários em 2020, ou seja, 

o número de pessoas assistidas pelo programa caiu quase pela metade. 

Tabela 5: Pessoas elegíveis e recursos destinados pelo Auxílio Emergencial em 2021 

(abr/2021 a out/2021). 
 UNIPESSOAIS (R$150) 

 
FAMÍLIAS (R$250) 

 
CHEFES DE FAMÍLIA (R$375) 

 

MODALIDADE 
DE ENTRADA 

PESSOAS 
ELEGÍVEIS 

VALOR (R$) PESSOAS 
ELEGÍVEIS 

VALOR (R$) PESSOAS 
ELEGÍVEIS 

VALOR (R$) 

BOLSA FAMÍLIA 1.569.156 1.585.374.600 3.345.749 5.603.382.250 5.098.563 13.008.933.000 

CADASTRO ÚNICO 1.057.637 1.035.634.700 3.338.738 5.349.650.425 913.651 2.263.772.375 

CAIXA TEM 15.758.190 15.381.391.850 5.677.222 8.913.606.350 2.569.078 6.290.746.775 

 18.384.983 18.002.401.150 12.361.709 19.866.639.025 8.581.292 21.563.452.150 

Fonte: Elaboração própria usando o painel de monitoramento do Auxílio Emergencial 2021 do Ministério da 

Cidadania, 2021. 

Os resultados revelam que a segunda (set/2020 a dez/2020) e terceira (abr/2021 a 

out/2021) fases do AE não trarão a mesma proteção social contra a perda da renda que foi 



observada na primeira fase (abr/2020 a ago/2020). Com as novas restrições e diminuição no 

valor das parcelas impostas a cada fase, a renda média da população foi negativamente 

impactada, afetando consideravelmente o nível de pobreza no país, visto que o benefício é 

concentrado entre a população mais pobre. A título de exemplificação, o Índice de Gini 

aumentou 0.474 em setembro para 0,494 em novembro (DUQUE, 2020). O efeito do AE sobre 

a renda, pobreza e desigualdade será tratado no capítulo 5 deste texto. 

3.2. Perfil sociodemográfico da população beneficiada pelo Auxílio 

Emergencial 

Como apresentado anteriormente, o requerimento ao Auxílio Emergencial poderia 

acontecer de três formas: Cadastro Único com Bolsa Família, Cadastro Único sem Bolsa 

Família e via Aplicativo Caixa TEM. Veremos mais adiante os casos daqueles que acessaram 

o programa via medida judicial. Os dados expressos no gráfico 3 revelam que, antes do período 

pandêmico, 56% dos beneficiários não estavam registrados no Cadastro Único, o que 

corresponde a mais de 38 milhões de pessoas que precisaram solicitar o benefício pelo 

aplicativo da Caixa Econômica Federal. Sobre o público inscrito no Cadastro Único, 28% são 

beneficiários do Programa Bolsa Família (19,2 milhões de pessoas) e 16% são elegíveis ao AE 

mas não recebem o Bolsa Família (10,5 milhões de pessoas). Em 2021 a tendência permaneceu: 

61,04% solicitaram pelo Caixa Tem, 25,46% pertencem ao público do Bolsa Família e 13,5% 

inscritos no Cadastro Único, mas não recebem Bolsa Família.  

Ainda que o governo tenha disponibilizado três métodos para captação do público 

elegível ao Auxílio Emergencial, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (2021) 

cerca de 225 mil pessoas entraram com medida judicial queixando-se de não ter acessado o 

benefício, o que representa 64,46% do total de queixas por outros motivos ligados à pandemia 

da Covid-19. De acordo com a Advocacia-Geral da União (2020), cerca 21% das ações tiveram 

o pedido de auxílio considerado procedente, sendo que o restante dos casos ou foram negados 

ou ainda estão em andamento. Essas ações, mais uma vez, revelam a dificuldade do Estado em 

atender o público invisibilizado. 

Gráfico 3: Percentual de beneficiários do Auxílio Emergencial por modalidade de entrada 

em 2020 e 2021 



 

Fonte: Elaboração própria usando o painel de monitoramento do Auxílio Emergencial do Ministério da Cidadania, 

2021. 

Além da forma de requerimento, o público foi segregado pelo valor das parcelas. 

Tratando mais especificamente sobre a primeira fase do AE, os dados mostram que a primeira 

parcela (P1) destinada a mulheres provedoras de famílias monoparentais no valor de R$ 1.200, 

ficou concentrada no grupo do Bolsa Família, com aproximadamente 6 milhões de 

beneficiárias. O desemprego e a perda de renda têm afetado a população mundial, entretanto, 

as mulheres experienciam ainda mais esses efeitos, em consonância com o aumento das 

atividades domésticas no período de pandemia (PROFETA, 2020). De acordo com dados 

divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2021), das políticas 

aplicadas durante a pandemia, as que mais beneficiaram as mulheres foram as de transferência 

de renda, assim como o Auxílio Emergencial no Brasil. Fica evidente, portanto, que a Covid-

19 contribui com o aumento da vulnerabilidade estrutural das mulheres e ampliou a 

desigualdade de renda entre homens e mulheres (NASSIF-PIRES; CARDOSO; OLIVEIRA, 

2021). 

Gráfico 4: Beneficiários do Auxílio Emergencial por modalidade de entrada e valor da 

parcela na primeira fase (abr/2020 – ago/2020) 

 
Fonte: Elaboração própria usando o painel de monitoramento do Auxílio Emergencial do Ministério da Cidadania, 

2020. 



Para ilustrar, ao traçar o perfil de idade e sexo dos beneficiários do AE, inegavelmente 

a suscetível exposição feminina no Brasil é confirmada: as mulheres são maioria em todas as 

faixas etárias, principalmente as mais jovens, entre 18 e 34 anos, como apresentado no Gráfico 

5.  

Gráfico 5: Beneficiários do Auxílio Emergencial por faixa etária e sexo na primeira fase 

(abr/2020 – ago/2020) 

 

Fonte: Elaboração própria usando o painel de monitoramento do Auxílio Emergencial do Ministério da Cidadania, 

2020. 

Para aprofundar o entendimento do público por sexo, ao cruzar modalidade de entrada 

e gênero (Gráfico 6) verifica-se que as mulheres representam 55% dos beneficiários do Auxílio 

Emergencial. Entretanto, essa predominância das mulheres não é constatada nos três grupos. 

Enquanto, para o público do Bolsa Família e Cadastro Único sem Bolsa Família a proporção 

de mulheres é de 70% e 62%, respectivamente, no grupo que adquiriu o benefício via aplicativo 

Caixa Tem, 54% dos beneficiários são homens. 

A maioria masculina no grupo extra Cadastro Único, com entrada via aplicativo Caixa 

Tem, merece destaque. Esse dado condiz com o cenário socioeconômico das famílias com 

maior grau de vulnerabilidade no Brasil, tendo em vista que as mulheres já eram atendidas por 

programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e, por esse motivo, estavam 

inscritas no Cadastro Único. Vale ressaltar que 57% do público do Bolsa Família é composto 

por mulheres (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2021). Os dados indicam que as mulheres 

apresentam maior grau de vulnerabilidade que os homens e por isso são maioria entre os 

beneficiários dos programas de transferência de renda. 



Gráfico 6: Beneficiários do Auxílio Emergencial por modalidade de entrada e sexo na 

primeira fase (abr/2020 – ago/2020) 

 
Fonte: Elaboração própria usando o painel de monitoramento do Auxílio Emergencial do Ministério da Cidadania, 

2020. 

Ao observar a distribuição dos benefícios por faixa etária nota-se que entre os 

beneficiários de 60 anos ou mais há menor participação relativa. Isso pode ser explicado pela 

assistência prestada aos idosos através de outras medidas sociais, como a aposentadoria e o 

benefício de prestação continuada. Ademais, ao cruzar a modalidade de entrada e idade o 

Gráfico 7 demonstra que em todos os casos houve maior participação de pessoas entre 25 e 34 

anos de idade. Ao todo, 44% dos beneficiários do Auxílio Emergencial têm entre 18 e 34 anos, 

demonstrando a vulnerabilidade dos mais jovens no Brasil, em um período pandêmico e de 

baixa geração e manutenção do emprego.  De acordo com dados divulgados pelo IBGE (2021), 

em agosto de 2021 o número de desempregados no Brasil atingiu a marca de 14,8 milhões, o 

que significa que 14,7% dos brasileiros economicamente ativos estão sem ocupação.  Essa taxa 

é ainda maior entre os mais jovens: 46% de desempregados entre 14 e 17 anos e 31% na faixa 

etária entre 18 e 24 anos. Em conformidade, os jovens são maioria entre os que vivem o 

desemprego de longo prazo – busca de emprego por mais de dois anos consecutivos. Por fim, 

os dados divulgados revelam maior efeito sobre as mulheres, em uma proporção de desemprego 

de duas mulheres jovens para um homem jovem (MÍDIA NACIONAL, 2021). 



Gráfico 7: Beneficiários do Auxílio Emergencial por modalidade de entrada e faixa etária 

na primeira fase (abr/2020 – ago/2020) 

 

Fonte: Elaboração própria usando o painel de monitoramento do Auxílio Emergencial do Ministério da Cidadania, 

2020. 

A questão racial também é uma variável importante para compreender o perfil dos 

beneficiários, entretanto, devido à falta de dados coletados pelo governo, essa análise se torna 

um desafio. De acordo com a resposta do Ministério da Cidadania ao chamado NUP 

71003.097693/2021-04 (2021) sobre os dados de raça no painel de monitoramento do Auxílio 

Emergencial: “a subdivisão dos dados por raça e cor no Painel não estão prontamente 

disponíveis”. Dessa forma, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-Covid) é 

a única fonte que nos traz essa informação, mas com limitações, por exemplo: uma informação 

importante seria o cruzamento de raça e modalidade de entrada, mas de acordo com o IBGE 

(2021) não existe coletado no questionário da PNAD-Covid informações sobre modalidade de 

entrada do auxílio emergencial, a única existente é sobre ‘Rendimentos de Programa Bolsa 

Família’, mas que não possui relação direta com a variável ‘Auxílios emergenciais relacionados 

ao coronavírus’. Sendo assim, a análise racial se limita ao cruzamento de raça, gênero e 

escolaridade. 



Como apresentado no Gráfico 8, a maioria dos beneficiários do Auxílio Emergencial 

são pretos e pardos. Ao cruzarmos com gênero (Gráfico 9), percebemos que as mulheres negras 

e pardas representam 32,27% dos beneficiários, sendo, portanto, a maioria. 

Gráfico 8: Perfil racial dos beneficiários do Auxílio Emergencial (abr/2020 – ago/2020) 

 
Fonte: Elaboração própria usando o painel de monitoramento do Auxílio Emergencial do Ministério da Cidadania, 

2020. 

 

 Como Fares et.al (2021) aponta, famílias chefiadas por mulheres, e em especial famílias 

chefiadas por mulheres negras, perderam mais renda durante a pandemia e a estão recuperando 

mais lentamente. Além disso, estudo divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS, 2021) revela que a pandemia agravou o 

desemprego das mulheres negras. No final de 2020 a taxa de desemprego entre os homens era 

de 11,9%, enquanto que entre as mulheres era 16,4%. Adicionalmente, a pesquisa Gênero e 

Número (2020) revela que 58% das mulheres desempregadas são negras e 55% alegam que a 

pandemia tornou a manutenção das despesas da casa ainda mais difícil.  

 

Gráfico 9: Cruzamento de raça e gênero dos beneficiários do Auxílio Emergencial 

(abr/2020 – ago/2020) 

 

Fonte: Elaboração própria usando o painel de monitoramento do Auxílio Emergencial do Ministério da 

Cidadania, 2020. 
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Sobre o grau de instrução dos beneficiários, nota-se a prevalência entre os graus mais 

inferiores de escolaridade, sendo que mais de 47% do público não possui instrução ou têm 

ensino fundamental incompleto. Sobre a população não branca, 43,97% tem até o fundamental 

(Gráfico 10). 

Gráfico 10: Cruzamento de raça e grau de escolaridade dos beneficiários do Auxílio 

Emergencial (abr/2020 – ago/2020) 

 

Fonte: Elaboração própria usando o painel de monitoramento do Auxílio Emergencial do Ministério da Cidadania, 

2020. 

 

A respeito das características sociodemográficas dos beneficiários do AE, as tabelas 7 e 

8 apresentam dados relevantes da PNAD Covid-19, corroborando com a análise exposta até 

aqui. Vale destacar que a pesquisa foi encerrada em novembro de 2020, segundo comunicado 

divulgado pelo IBGE (2020), e por isso não existem informações sobre a terceira fase do AE. 

Para uma melhor análise, dividimos os domicílios em dois grupos: os que receberam 

AE e os que não receberam o benefício. Os dados sugerem que o grupo composto por aqueles 

assistidos pelo AE contém uma proporção maior de pessoas não-brancas, cerca de 65,18% em 

junho de 2020 e 64,6% em novembro de 2020. Além disso, percebe-se uma concentração entre 

os mais jovens, principalmente na faixa etária de 16 a 49 anos e, por fim, entre aqueles que 

possuem menor grau de escolaridade, com cerca de 47% de beneficiários com fundamental 

incompleto.  

 



Tabela 7: Perfil sociodemográfico da população beneficiada pelo Auxílio Emergencial, em 

percentual, Brasil, junho de 2020. 

 
CARACTERÍSTICAS RECEBEU O AUXÍLIO EMERGENCIAL NÃO RECEBEU O AUXÍLIO EMERGENCIAL 

HOMEM   51.528.470 49,31% 51.624.481 48,47% 

MULHER 52.974.495 50,69% 54.873.096 51,53% 

BRANCA 36.386.372 34,82% 56.415.923 52,97% 

NÃO-BRANCA 68.116.593 65,18% 50.081.654 47,03% 

DE 16 A 24 ANOS   17.672.329 16,91% 12.570.738 11,80% 

DE 25 A 34 ANOS   17.197.511 16,46% 15.506.437 14,56% 

DE 35 A 49 ANOS  22.926.085 21,94% 24.110.012 22,64% 

DE 50 A 64 ANOS   14.512.411 13,89% 18.599.722 17,46% 

ACIMA DE 64 ANOS     4.951.654 4,74% 15.804.243 14,84% 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO       49.722.421 47,58% 37.376.721 35,10% 

FUNDAMENTAL COMPLETO   18.723.396 17,92% 15.098.853 14,18% 

MÉDIO COMPLETO 30.128.219 28,83% 32.482.445 30,50%  

SUPERIOR COMPLETO 5.220.492 5,00% 16.640.977 15,63% 

PÓS-GRADUAÇÃO 708.437 0,68% 4.898.580 4,60% 

Fonte: Elaboração com dados da PNAD Covid-19, 2020. 

Tabela 8: Perfil sociodemográfico da população beneficiada pelo Auxílio Emergencial, 

em percentual, Brasil, novembro de 2020. 

CARACTERÍSTICAS RECEBEU O AUXÍLIO EMERGENCIAL NÃO RECEBEU O AUXÍLIO EMERGENCIAL 

HOMEM   49.080.730 49,09% 54.382.687 48,69% 

MULHER 50.890.206 50,91% 57.298.746 51,31% 

BRANCA 35.393.703 35,40% 58.156.345 52,07% 

NÃO-BRANCA 64.577.234 64,60% 53.525.088 47,93% 

DE 16 A 24 ANOS   16.744.662 16,75% 13.321.763 11,93% 

DE 25 A 34 ANOS   16.137.839 16,14% 16.327.719 14,62% 

DE 35 A 49 ANOS  22.100.812 22,11% 25.434.709 22,77% 

DE 50 A 64 ANOS   14.328.282 14,33% 19.027.545 17,04% 

ACIMA DE 64 ANOS     4.727.122 4,73% 16.408.888 14,69% 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO       47.478.384 47,49% 39.973.424 35,79% 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO   18.180.002 18,19% 15.441.633 13,83% 

MÉDIO COMPLETO 28.935.833 28,94% 33.846.953 30,31% 

SUPERIOR COMPLETO 4.729.959 4,73% 17.148.298 15,35% 

PÓS-GRADUAÇÃO 646.756 0,65% 5.271.124 4,72% 

Fonte: Elaboração com dados da PNAD Covid-19, 2020. 

Dessa forma, nota-se que o público majoritário do Auxílio Emergencial tem gênero, cor, 

idade e grau de escolaridade: mulheres não brancas, jovens e pessoas com baixo grau de 

escolaridade. Esse é o mapa humano dos mais vulneráveis no Brasil durante a pandemia da 

Covid-19. Por isso, a redução do AE provoca aumento da pobreza e dos hiatos de gênero, raça 

e renda. 



No próximo tópico a análise irá focar na distribuição regional do AE, mostrando quais 

localidades receberam mais ou menos benefícios. 

4. DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO AUXÍLIO EMERGENCIAL  

A colonização brasileira e as instituições que a sustentavam provocaram o 

desenvolvimento tardio de diversos aspectos estruturais, incluindo os direitos sociais. A 

exclusão social e a pobreza são, portanto, heranças do processo colonial depredatório impostos 

pelo escravismo e pela concentração de renda nas mãos de poucos (HULLEN, 2018). A 

seguridade social no Brasil, como uma política pública, foi estabelecida somente a partir de 

1988, com a “Constituição Cidadã”, quando as entidades públicas passaram a assumir as rédeas 

da provisão dos direitos sociais. O artigo 3° da Constituição Federal, prevê como objetivo da 

nação a erradicação da pobreza, marginalização e a redução das desigualdades sociais e 

regionais no Brasil. Adicionalmente, o artigo 203 estipula que a assistência social deve ser 

ofertada “a quem dela necessitar, independente de contribuição à seguridade social” e garante 

à previdência social, assistência social e saúde (BRASIL, 1988). Portanto, para cumprir 

adequadamente suas funções, o Estado deve assegurar a igualdade de oportunidade a todos, 

sendo as políticas sociais um dos principais objetos de viabilização para atingir esta finalidade 

(GONÇALVES, 2009). 

Durante os governos petistas, em especial na era Lula (2003-2011), a população mais 

vulnerável, vivendo nos baixos níveis de pobreza e miséria, observou o avanço de medidas de 

assistência sociais, principalmente das políticas públicas de transferência direta de renda, como 

o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Programa Bolsa Família (PBF). A relevância 

desses programas é evidente, pois possibilitam ampliar a renda das camadas mais pobres, em 

consonância com o salário mínimo. As regiões Norte e Nordeste, por exemplo, que concentram 

maior parcela de pessoas em condições de pobreza e extrema pobreza, são as mais favorecidas 

em momentos de expansão das políticas públicas destinadas a esse contingente populacional 

(TROVÃO, 2020). Monte (2020, p. 4) entende que: “políticas que tenham por objetivo 

assistência financeira a população desfavorecida economicamente tende a gerar um impacto 

positivo na melhoria da condição de vida da população nessas regiões”. 

Nesse contexto, este capítulo tem por objetivo descrever a distribuição territorial do 

Auxílio Emergencial, a fim de compreender os efeitos sobre as macrorregiões, principalmente 

as mais vulneráveis – Norte e Nordeste.  



Os valores brutos, apresentados na Tabela 9, podem gerar interpretações equivocadas, 

visto que são diretamente impactados pela abrangência populacional: a região Sudeste compõe 

42,01% da população brasileira (IBGE, 2021) e teve o maior número de pessoas elegíveis ao 

AE. Em conformidade, quando se considera a distribuição dos percentuais nos Estados da 

Federação, São Paulo desponta com maior fatia recebida, seguido pelos Estados de Minas 

Gerais, da Bahia e do Rio de Janeiro (Mapa 1).  

Tabela 9: Beneficiários diretos e indiretos do AE em 2020 por região do Brasil – números 

absolutos e percentuais 

Regiões Absoluto % 

SUDESTE 44.887.409 37,80 
NORDESTE 38.909.529 32,76 
SUL 13.520.064 11,38 
NORTE 12.655.993 10,66 
CENTRO OESTE 8.781.124 7,39 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Cidadania, 2020. 

Mapa 1: Distribuição do AE por Estados da Federação – Fase 1 (abr/20 a ago/20) 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Cidadania, 2020. 

 

Quando analisamos de maneira proporcional, ou seja, fazendo a razão entre os 

habitantes e os beneficiados pelo AE por macrorregião, o destaque deixa de estar na região 

Sudeste e passa para o Nordeste e Norte do país. Como apresentado no Gráfico 11, 67,05% dos 

nordestinos foram beneficiados direta ou indiretamente pelo AE em 2020 e 45,94% em 2021. 

Na sequência, a região Norte teve 66,90% da sua população beneficiada em 2020 e 43,96% em 



2021. As regiões Sul e Sudeste, contrastando com o resultado por números absolutos, 

apresentaram os menores percentuais de habitantes beneficiados pelo AE. Vale ressaltar que a 

contagem de pessoas corresponde ao público elegível e seus membros familiares e a população 

estimada foi retirada de estimativas do IBGE para 2021. 

[...] quase metade da população brasileira foi beneficiada, direta ou indiretamente, 
com o Auxílio Emergencial, é de se esperar que nas regiões mais pobres – leia-se 
região Norte e Nordeste - este percentual tende a ser maior dado o maior número 
de pessoas elegíveis ao recebimento do auxílio. (MONTE, 2020, p. 7). 

O gráfico a seguir mostra a população regional beneficiada pelo AE entre 2020 e 2021. 

 

Gráfico 11: Percentual da população regional beneficiada pelo AE – 2020 e 2021 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Cidadania e IBGE, 2021. 

 
 

Essa informação também aparece no recorte por Unidade da Federação. Os Gráficos 12 

e 13 favorecem a argumentação mostrando que todos os estados das regiões Nordeste e Norte 

apresentam percentuais elevados tanto em 2020 quanto em 2021. No ano de 2020, o Piauí teve 

destaque com 71,7% no Nordeste e o Acre com 69,7% no Norte. Em relação a 2021, o Ceará 

(47,79%) foi o estado nordestino com maior percentual e o Pará (46,33%) foi o estado nortista 

com índices mais elevados. Outro ponto em comum está nos percentuais significativamente 

menores nos estados da região Sul nos dois anos do AE. A composição dos gráficos é clara, 

todos os estados em escala de cor vermelha (maior percentual de beneficiários) estão 

localizados nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, enquanto que os destacados em azul (menor 

percentual de beneficiários) estão majoritariamente nas regiões Sul e Sudeste.  

 

Gráfico 12:  Percentual da população por UF beneficiada pelo AE – 2020  



 
Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Cidadania e IBGE, 2020. 

 

Gráfico 13: Percentual da população por UF beneficiada pelo AE – 2021 

 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Cidadania e IBGE, 2021. 

 

Comparando os indicadores socioeconômicos das Unidades Federadas com maiores e 

menores índices de beneficiários do Auxílio Emergencial, a heterogeneidade e a desigualdade 

entre as regiões são ainda mais acentuadas. Na Tabela 10, vemos que os cinco estados com 

maiores proporções de beneficiários do AE em 2020 (Piauí, Maranhão, Acre, Pará e Amazonas) 

possuem indicadores socioeconômicos que revelam maior vulnerabilidade, principalmente em 



relação aos estados com menor proporção de beneficiários (Paraná, São Paulo, Distrito Federal, 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina). 

A título de exemplificação, o Piauí (UF com maior taxa de beneficiados) têm 

rendimento nominal domiciliar per capita de R$ 859,00, enquanto em Santa Catarina (UF com 

menor taxa de beneficiados) esse valor é de R$ 1.632,00. Além disso, o Índice de 

Desenvolvimento Humano de Santa Catarina é 0,128 superior ao do Piauí, e o Índice de Gini 

revela maior desigualdade no Piauí (0,6193) do que em Santa Catarina (0,4942). Acrescente-se 

ainda que a taxa de pobreza e extrema pobreza no Piauí é de 11,2%, enquanto em Santa Catarina 

é de 2,1% (Tabela 10). Assim, os dados revelam a heterogeneidade econômica e social e a 

importância do AE para os estados mais pobres do Brasil, que são formados principalmente 

pelos estados do Nordeste e Norte. 

 

Tabela 10: Indicadores socioeconômicos dos estados brasileiros com maior e menor taxa 

de beneficiados pelo Auxílio Emergencial – 2020 e 2021.  
   

UF Região 

Rendimento 
nominal 
mensal 

domiciliar 
per capita 
(R$, 2020) 

IDH 
(2010)4 

Índice de Gini 
(2010)5 

Proporção de pessoas 
em extrema pobreza 

(%) 

Proporção 
de pessoas 

em situação 
de pobreza 

(%) 

Proporção de 
pessoas em 
situação de 
pobreza e 
extrema 

pobreza (%) 

Indicadores socioeconômicos das UFs com maior porcentual de beneficiários do AE em 2020 

PI Nordeste 859,00 0,646 0,6193 4,2 6,9 11,2 
MA Nordeste 676,00 0,639 0,6291 8,1 8,4 16,4 
AC Norte 917,00 0,663 0,6394 6,1 5,3 11,4 
PA Norte 883,00 0,646 0,626 3,7 5,5 9,2 
AM Norte 852,00 0,674 0,6664 5,7 8,8 14,5 

Indicadores socioeconômicos das UFs com menor porcentual de beneficiários do AE em 2020 

PR Sul 1.508,00 0,749 0,5416 2,8 1,3 4,1 
SP Sudeste 1.814,00 0,783 0,5768 2,2 1,2 3,4 
DF Centro Oeste 2.475,00 0,824 0,637 2 1 3,1 
RS Sul 1.759,00 0,746 0,5472 1,8 0,9 2,7 
SC Sul 1.632,00 0,774 0,4942 1,4 0,7 2,1 

Indicadores socioeconômicos das UFs com maior porcentual de beneficiários do AE em 2021 

CE Nordeste 1.028,00 0,682 0,6193 5,2 5,3 10,5 
PE Nordeste 897,00 0,673 0,6366 7,1 6,1 13,2 
BA Nordeste 965,00 0,66 0,6278 6 4,9 10,9 
PA Norte 883,00 0,646 0,626 3,7 5,5 9,2 
PI Nordeste 859,00 0,646 0,6193 4,2 6,9 11,1 

 
4 IDH é uma medida comparativa usada para classificação de grau de desenvolvimento utilizando itens como 

riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida a fim de avaliar o bem-estar da população. 
 
5 O Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini e publicada no 

documento “Variabilità e Mutabilità” em 1912. Ele consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à 

completa igualdade de renda (onde todos têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde uma 

pessoa tem toda a renda, e as demais nada têm). A construção do coeficiente de Gini é baseado na “Curva de 

Lorenz”. 



Indicadores socioeconômicos das UFs com menor porcentual de beneficiários do AE em 2021 

PR Sul 1.508,00 0,749 0,5416 2,80 1,30 4,10 
SP Sudeste 1.814,00 0,783 0,5768 2,20 1,20 3,40 
DF Centro Oeste  2.475,00 0,824 0,637 2 1 3,00 
RS Sul  1.759,00 0,746 0,5472 1,80 0,90 2,70 
SC Sul  1.632,00 0,774 0,4942 1,40 0,70 2,10 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD Covid-19 (2020) e IBGE (2010). 

De certo, os efeitos nos estados mais pobres são mais prevalentes, o que reforça o caráter 

distributivo e assistencial do Auxílio Emergencial. Entretanto, para diagnóstico mais detalhado, 

a seguinte questão surge: como a distribuição territorial do AE se apresentou em cada 

modalidade de entrada? Sabendo que o público assistido pelo AE acessou o programa via três 

modalidades (Aplicativo Caixa Tem, Cadastro Único sem Bolsa Família e Cadastro Único com 

Bolsa Família), os mapas 2, 3 e 4 mostram a distribuição geográfica da cobertura do AE no país 

considerando-as. Além disso, o mapa 5 apresenta a distribuição do público elegível por medida 

judicial.  

Mapa 2: Mapas da distribuição geográfica dos beneficiários do AE da modalidade Caixa 

Tem nas três fases (2020 e 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Cidadania e IBGE, 2021. 

Dessa forma, observa-se que a taxa de habitantes dos cadastrados no AE via Aplicativo 

Caixa Tem é maior nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul nas duas primeiras fases, com 

destaque para o Rio de Janeiro e Goiás com 22,26% e 21,52% na primeira fase e 19,31 e 17,94 

na segunda fase. Sobre a terceira fase, em 2021, a preponderância no mapa passa a ser 

identificada também no Norte do país e diminui no Sudeste. O destaque vai para Rio de Janeiro 

(14,42), Amapá (13,44) e Rondônia (13,37). Essa mudança pode ser explicada pelas alterações 

nas regras de elegibilidade impostas na terceira fase que, como apresentado no capítulo 2, 

reduziram o número de beneficiários e a quantidade de pessoas assistidas, principalmente entre 

os elegíveis da modalidade Caixa Tem. 



Nota-se, entre os cadastrados via Aplicativo Caixa Tem, que a pandemia da Covid-19 

agravou as problemáticas relacionadas à pobreza e renda em todas as regiões do Brasil, mas o 

eixo Sul-Sudeste, relativamente mais rico, houve predominância da vulnerabilidade antes 

desatendida pelos programas sociais. Em outras palavras, analisando a proporção de 

beneficiários não inscritos no Cadastro Único – e que consequentemente precisaram se 

inscrever via aplicativo da Caixa Econômica Federal - em relação à população total do estado, 

fica claro a existência de uma diferença regional na distribuição: há maior concentração relativa 

nas Regiões Sul e Sudeste e menor prevalência no Nordeste 

Mapa 3: Mapas da distribuição geográfica dos beneficiários do AE da modalidade 

Cadastro Único sem Bolsa Família nas três fases (2020 e 2021) 

 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Cidadania e IBGE, 2021. 

O Mapa 3 mostra que os inscritos no AE via Cadastro Único sem Bolsa Família estão 

mais dispersos entre os Estados, e que o percentual de beneficiados em relação à população do 

estado é quase homogêneo em todo território nacional, com picos de taxas mais elevadas no 

Tocantins e Rondônia em todas as fases do Auxílio Emergencial. 

Mapa 4: Mapas da distribuição geográfica dos beneficiários do AE da modalidade 

Cadastro Único com Bolsa Família nas três fases (2020 e 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Cidadania e IBGE, 2021. 



O Mapa 4 apresenta os cadastrados pelo Cadastro Único com Bolsa Família. Fica 

evidente nesse grupo uma concentração regional muito pronunciada nas regiões Norte e 

Nordeste, que é análoga a distribuição do Programa Bolsa Família (MINISTÉRIO DA 

CIDADANIA, 2021). 

 

Gráfico 14: Beneficiários do Auxílio Emergencial por macrorregião e modalidade de 

entrada (2020) 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Cidadania e IBGE. 2020. 

Podemos observar no Gráfico 14 que a inscrição no auxílio via Caixa Tem é maioria em 

todas as regiões brasileiras, exceto no Nordeste cujo predomínio está nos beneficiários já 

cadastrados no Bolsa Família. Em 2020, no panorama nacional, 28,52% dos beneficiários do 

Auxílio Emergencial estavam inscritos no Programa Bolsa Família. No entanto, quando são 

considerados apenas os estados da Região Norte e Nordeste, esse percentual saltou para 37,43% 

e 45,75%, respectivamente.  

Dessa forma, os dados reforçam que há de fato predomínio no alcance do Auxílio 

Emergencial aos beneficiários do Bolsa Família nas duas regiões mais carentes do país. Essa 

situação reflete a pobreza estrutural do Brasil que assola principalmente o Norte e o Nordeste. 

No Mapa 5, observamos a distribuição regional da população que conseguiu receber o 

AE por medida judicial. Embora os pagamentos por ordem judicial tenham sido pouco 

significativos em todos os grupos, representando apenas 8,79% dos beneficiários e R$ 

240.389.246,62 em valores repassados (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2021), 

ainda representa falha na focalização e implementação do AE e por isso merece inspeção. De 

acordo com números absolutos, o estado de São Paulo aparece com o maior número de registros 



(11.250), seguido pelo Rio Grande do Sul (6.049) e Minas Gerais (5.352). Todavia, quando 

analisamos de maneira proporcional ao número de habitantes, nota-se maior incidência nos 

estados de Sergipe, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. 

Mapa 5: Mapas da distribuição geográfica dos beneficiários do AE via Medida Judicial – 

2020 e 2021  

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Cidadania e IBGE. 2021. 

De acordo com a Defensoria Pública da União (DPU, 2021), foram instaurados 160.000 

processos de assistência jurídica, auxiliando direta ou indiretamente 1,9 milhões de brasileiros 

que tiveram o AE negado. Vale ressaltar que a DPU não recebe investimento público federal 

para atender os processos relacionados ao Auxílio Emergencial e, devido à escassez de recursos, 

há apenas cobertura de atendimento em aproximadamente 32 dos municípios brasileiros. Em 

contrapartida, existem outras formas de recorrer a negativa indevida do Auxílio Emergencial, 

sem a ajuda da DPU: contestação do resultado via aplicativo; apresentação de recurso 

administrativo no Ministério da Cidadania; e ajuizamento de ação judicial no Juizado Especial 

Federal, sem auxílio de advogado ou defensoria pública (DPU, 2021). 

Infelizmente os dados sobre as causas que impossibilitaram o recebimento dessas 

pessoas não estão disponíveis, o que prejudica na compreensão da distribuição geográfica aqui 

exposta, por isso, com a disponibilidade de dados futuros, o assunto deve ser posteriormente 

aprofundado para enriquecer o debate.  

Em suma, os números absolutos escondem as especificidades regionais das famílias 

beneficiadas pelo Auxílio Emergencial. Os dados demonstram que os estados mais pobres 

localizados nas regiões Norte e Nordeste apresentaram maiores taxas de cadastrados via 

Cadastro Único, principalmente famílias inscritas no Bolsa Família, ao passo que os estados 

mais ricos, do sul e sudeste, apresentaram maiores taxas entre os não inscritos do Cadastro 



Único. Vale evidenciar a importância do AE em localizar cidadãos antes ‘invisibilizados’ pelo 

Cadastro Único - principal base para políticas de garantia da renda básica para a população em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica – como os trabalhadores informais. Dessa forma, 

em sua distribuição territorial, o Auxílio Emergencial conseguiu garantir renda para os “novos” 

vulneráveis das regiões mais ricas, que perderam renda em decorrência do desemprego e 

fechamento de pequenos empreendimentos ocasionados pela pandemia (IBGE, 2021), e 

ampliou a proteção para os vulneráveis das regiões mais pobres, já inscritos no Cadastro Único, 

cuja situação poderia ser agravada devido aos impactos da pandemia no sistema econômico 

mundial.  

5. O VALOR DA PARCELA NÃO COMPRA UMA CESTA BÁSICA: A 

QUEDA DO PODER DE COMPRA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL  

O Auxílio Emergencial, como apresentado nos capítulos anteriores, atendeu 55,7% da 

população brasileira, o que corresponde a mais de 118 milhões de pessoas assistidas direta ou 

indiretamente (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2020). De acordo com o Datafolha (2020), 

44 dos beneficiários do Auxílio Emergencial, em agosto de 2020, tinham a parcela de R$600 

ou R$1200 como única fonte de renda. Isso significa que a ajuda assistencial garantiu poder de 

compra para milhões de brasileiros. Sendo assim, entre os especialistas, considera-se que os 

recursos emergenciais evitaram uma queda mais drástica da atividade econômica e do Produto 

Interno Bruto no Brasil (MACHADO; FREITAS, 2020). 

De maneira consonante, o AE também contribuiu para reduzir a desigualdade e a 

pobreza (MONTE, 2020). A Tabela 11 apresenta a renda média e mediana para o Brasil e para 

as macrorregiões. Nesta tabela, a coluna referente a “Sem auxílios emergenciais” indica o 

somatório de todos os rendimentos, dispostos na Pesquisa por Amostra de Domicílios (PNAD, 

2020), excluindo os valores repassados via Auxílio Emergencial (AE). Em relação à coluna 

“Com auxílios emergenciais” todos os rendimentos são considerados, incluindo os provenientes 

do AE. A mesma lógica se aplica à metodologia utilizada para a construção da Tabela 12, que 

apresenta o índice de Gini e a taxa de extrema pobreza para 2020. O objetivo é evidenciar a 

relevância do AE sobre tais medidas.  

É importante destacar que o conceito de extrema pobreza utilizado neste trabalho 

corresponde aos domicílios que vivem com rendimento inferior a US$ 1,90 por dia e, por isso, 

as análises ficam restritas a parâmetros monetários numéricos. Ainda assim, é importante 



destacar que de acordo com o Banco Mundial (2018) “pobreza é a incapacidade de o indivíduo 

alcançar um padrão mínimo de vida” e por isso se apresenta como um fenômeno 

multidimensional.  

Tabela 11: Rendimento domiciliar per capita médio com e sem auxílios emergenciais, com 

indicação do coeficiente de variação, segundo as Grandes Regiões - Brasil - maio/2020 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD COVID19, maio/2020. 

Primeiramente, constata-se que o rendimento domiciliar per capita médio aumentou 

consideravelmente com a inserção do auxílio. No Brasil, a renda média saltou de R$ 1.116,98 

para R$ 1.231,63, representando 9,31% de aumento. Ademais, analisando as macrorregiões, 

percebe-se que apenas o Norte e o Nordeste têm taxas de aumento da renda média superior a 

nacional, sendo 17,61% e 19,21% respectivamente. O Sul, com salto de 4,9%, é a região com 

menor taxa de impacto do AE sobre a renda domiciliar per capita média (Tabela 11). 

Tabela 12: Medidas de desigualdade e pobreza conforme recebimento do Auxílio 

Emergencial. Brasil e Macrorregiões, 2020. 

 Pobreza Extrema (%) Índice de Gini 

Regiões Sem auxílios 
emergenciais 

Com auxílios 
emergenciais 

Sem auxílios 
emergenciais 

Com auxílios 
emergenciais 

Brasil 12,9 3,5 0,573 0,524 

Nordeste 25,3 5,9 0,625 0,526 

Norte 19,6 4,2 0,574 0,494 

Centro-Oeste 6,6 2,1 0,533 0,496 

Sudeste 7,4 2,5 0,550 0,517 

Sul 5,2 2,1 0,481 0,457 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD COVID19, 2020. 



A Tabela 12 apresenta as medidas de desigualdade e pobreza para o Brasil e 

macrorregiões, a fim de analisar com mais precisão o impacto do AE sobre as diferentes regiões 

do país. Verifica-se, portanto, que no Nordeste o percentual de domicílios vivendo em condição 

de extrema pobreza seria de 25,3% sem o AE. Esse percentual cai para 5,9% quando 

considerado os recursos disponibilizados pelo AE em 2020. É a região com maior variação 

relativa. Em termos comparativos, a região Sul teve variação de 3,1%, enquanto que a variação 

observada no Nordeste foi de 19,4%. O mesmo acontece com o índice de Gini: tanto o Brasil 

quanto as macrorregiões observaram redução da desigualdade devido ao AE, no entanto esse 

resultado foi ainda mais significativo no Nordeste, que obteve a maior variação da desigualdade 

quando comparado os cenários “Sem auxílios emergenciais” e “Com auxílios emergenciais”. 

Isso significa que os impactos do AE no Nordeste foram superiores aos observados no Brasil e 

nas demais regiões, corroborando a tese de que nas regiões mais pobres os programas de 

distribuição de renda são ainda mais relevantes.   

Para reforçar essa tese, os Gráficos 15 e 16 apresentam as mesmas medidas de 

desigualdade e pobreza – índice de Gini e percentual de extrema pobreza – para os estados (em 

cinza), macrorregiões (em azul escuro) e Brasil (em azul claro), utilizando a mesma 

metodologia das tabelas 11 e 12 quando se trata dos rendimentos “Sem auxílios emergenciais” 

e “Com auxílios emergenciais”.  

O gráfico 15 apresenta o percentual de famílias que convivem com a extrema pobreza. 

Com a leitura dos dados expostos no gráfico algumas conclusões merecem ser destacadas: (i) 

as regiões Nordeste e Norte ficam acima da taxa de extrema pobreza observada no Brasil, 

mesmo em um cenário com AE; (ii) apesar da redução nas taxas de extrema pobreza em todo o 

território nacional, quando considerado os recursos disponibilizados pelo AE os estados do 

Nordeste e Norte estão no topo da distribuição em ambos os cenários, reforçando a estrutural 

desigualdade regional do Brasil; (iii) a enorme disparidade das realidades vividas nos estados 

brasileiros. Desconsiderando o valor transferido pelo Auxílio Emergencial, todos os estados do 

Nordeste e alguns do Norte excederam o percentual de 19%, enquanto os estados da região Sul 

tiveram valores inferiores a 6,5%. 

Gráfico 15: Extrema pobreza conforme recebimento do Auxílio Emergencial. Brasil, 

macrorregiões e Unidades da Federação, 2020. 



Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD COVID19, 2020. 

 

Em seguida, o Gráfico 16 reforça a análise da desigualdade com o índice Gini observado 

para o Brasil (em azul claro), macrorregiões (em azul escuro) e UFs (em cinza). Em priori, 

verifica-se que o valor de Gini é menor quando se considera o AE em todas as Unidades da 

Federação, representando a redução da desigualdade em todo o território nacional. Além disso, 

nos estados mais vulneráveis a redução foi superior ao observado nos estados mais abastados, 

apontando para o caráter distributivo do AE. A título de exemplificação, alguns estados do 

Norte e Nordeste que sem os recursos apresentariam índices de desigualdade maiores do que o 

observado no Brasil, com o AE ficaram abaixo do índice nacional, são eles: Acre, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Alagoas, Amapá, Maranhão e Piauí.  

Gráfico 16: Índice de Gini conforme recebimento do Auxílio Emergencial. Brasil, 

macrorregiões e Unidades da Federação, 2020. 



 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD COVID19, 2020. 

Entretanto, a magnitude dos bons resultados não perdurou, devido à redução do Auxílio 

Emergencial a partir de setembro de 2020. Como apresentado até aqui, o AE concentra-se 

sobretudo entre os mais pobres e, por isso, sua restrição é um fator que, além de levar à 

diminuição da renda média, tem um impacto significativo na pobreza. (DUQUE, 2020). A 

primeira experiência de redução do AE, com o início da segunda fase (set/20 a dez/20), foi 

acompanhada por 7 milhões de pessoas que passaram a compor a população abaixo da linha da 

pobreza (renda menor que US$ 5,50 por dia), de acordo com estudo realizado pelo FGV-Ibre 

(2020). 

A pesquisa Desigualdade de Impactos Trabalhistas na Pandemia realizada pela 

Fundação Getúlio Vargas, apontou que no melhor ponto da série histórica, em agosto de 2020, 

devido aos valores mais altos do AE, a quantidade de brasileiros categorizados como pobres ou 

extremo pobres caiu para 4,63%, o que representa 9,8 milhões de pessoas. Em contrapartida, 

nos primeiros meses de 2021, quando o AE foi suspenso, essa taxa saltou para 16,1% (34,3 

milhões de pessoas). Com o início da terceira fase (abr/21 a out/21) o percentual de pobres 

passa a ser 12,98%, ou 27,7 milhões de brasileiros, ou seja, o cenário é pior do que o apresentado 

antes da pandemia e também durante a primeira fase do AE. (NERI, 2021). 

Como é de se esperar, as restrições e reduções do AE durante o período da pandemia do 

Covid-19 diminuíram o poder de consumo da população, principalmente os mais pobres. Como 

agravante, a calamidade imposta pela pandemia tem afetado a inflação e os preços relativos, 



principalmente o preço dos alimentos. De acordo com estudo divulgado pelo Banco Central do 

Brasil:  

Por um lado, distanciamento social, aumento do desemprego e retração da atividade 

deprimiram os preços de diversos serviços. Por outro, a depreciação cambial, os 

programas de transferência de renda e o aumento dos gastos com alimentação no 

domicílio pressionaram os preços dos alimentos (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2020, p. 1). 

A variação acumulada no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), até 

julho de 2021, foi de 9,5%. O grupo de alimentos e bebidas teve a maior alta relativa (17,9%) 

e nenhum item incluso nessa categoria teve barateamento durante o período. Os óleos foram o 

que mais encareceram, com inflação de 64,8%. Além disso, vale destacar a alto no preço dos 

combustíveis, tanto relacionado ao transporte de veículos como para uso domiciliar, como o 

gás de cozinha. (SOUZA; ZANLORENSSI, 2021). Com o preço médio do gás de cozinha em 

R$102,28 (ANP, 2021) as notícias de pessoas acidentadas com queimaduras por cozinhar com 

álcool aumentaram (CARRANÇA, 2021). Ademais, esse crescimento de preços foi maior na 

alimentação dentro dos domicílios, que ficou 21,7% mais cara desde o início da pandemia 

(SOUZA; ZANLORENSSI, 2021). A explicação está nas restrições adotadas devido ao vírus 

da Covid-19, que impôs o fechamento de restaurantes e outros estabelecimentos, em 

consonância com o aumento nas vendas nos supermercados. Fatos que podem ser confirmados 

pelas variações do pessoal ocupado nos dois setores (BACCARIN, OLIVEIRA, 2021). 

Vale pontuar que o impacto do aumento dos preços é ainda maior para a população de 

baixa renda. De acordo com relatório divulgado pelo Banco Central (2020), a inflação 

acumulada até setembro de 2020 revelou relação inversa entre inflação e a faixa de renda 

familiar (Tabela 13). Em todo território nacional, as famílias com renda entre 1 e 3 salários 

mínimos foram as mais afetadas pela inflação, devido a maior participação no consumo de 

alimentos dentro dos domicílios. O retrato dessa desigualdade fica claro nos itens com maior 

impacto sobre a inflação de acordo com a faixa de renda: veículos automotivos e plano de saúde 

para as famílias com renda entre 10 e 40 salários mínimos; e cereais, leguminosas, oleaginosas, 

leites e derivados para as famílias com rendimentos entre 1 e 3 salários mínimos (BACEN, 

2020). 

 

Tabela 13: Variação acumulada da inflação em 2020 por faixa de renda familiar, no Brasil 

e nas regiões.  



 
Fonte: Banco Central do Brasil, 2020. 

 

Em síntese, conclui-se que a inflação foi mais danosa para as famílias pobres, 

principalmente porque a parcela maior de orçamentos dessas famílias é destinada à alimentação, 

segmento mais inflacionado durante a pandemia.  Para Baccarin e Oliveira: 

Em termos sociais, a inflação de alimentos atinge mais intensamente a população com 

menor renda, cujo dispêndio com alimentação é relativamente mais alto que o de 

outras camadas sociais. Em consequência, pode ocorrer diminuição da quantidade de 

alimentos adquirida ou a substituição daqueles com maior pelos com menor qualidade 

nutricional, agravando a situação de Insegurança Alimentar e Nutricional 

(BACCARIN, OLIVEIRA, 2021, p. 2). 

 

Com o aumento da inflação, adquirir a cesta básica se tornou um desafio no Brasil. Além 

do fator inflacionário no preço dos alimentos, já supracitado, o aumento dos itens da cesta 

básica pode ser explicado também pela flutuação de câmbio e a falta de preocupação do governo 

no abastecimento do país, uma vez que não há estoque regulares de alimentos. (FREITAS; 

ARAÚJO; D’AVILA, 2021). Como apresentado no Gráfico 17, o Auxílio Emergencial foi 



capaz de superar o valor médio da cesta básica no Brasil somente em sua primeira fase (abr/20 

a ago/20), quando o valor máximo da ajuda era de R$ 1.200, o bastante para comprar duas 

cestas básicas. Em contrapartida, na última fase do AE (abr/21 a out/21) o teto do auxílio era 

de R$375, o que não pagava nem metade da cesta básica na capital paulista do período 

(DIEESE, 2021). Isso significa que o AE não conseguiu garantir nem a cesta básica em sua 

segunda e terceira fase. Além disso, como as famílias possuem outras despesas essenciais - 

como aluguel, água, luz e gás de cozinha – a situação dos mais pobres tornou-se ainda mais 

precária. Pesquisa realizada pelo DataFavela (2021) revelou que 67% das pessoas que vivem 

em favelas e comunidades no Brasil pararam de comprar itens básicos devido a redução do 

Auxílio Emergencial. O mesmo estudo indica que oito em cada dez famílias dependiam de 

doações para comprar comida, produtos de higiene e pagar contas.  

Gráfico 17: Série histórica do preço médio da cesta básica, teto e piso do Auxílio 

Emergencial no Brasil  

 
Fonte: Elaboração própria com dados da DIEESE e Ministério da Cidadania. 2021. 

 

A combinação de inflação com desemprego resulta no fenômeno da estagnação, que é 

mais um fator cujos efeitos afetam em primazia os mais pobres. Estudo divulgado pela 

Fundação Getúlio Vargas (2021) indica que a taxa de desemprego da metade mais pobre 

aumentou 26,55% durante a pandemia, enquanto que para os 10% mais ricos a taxa foi de 2,6% 

para 2,87%. O estudo indicou, além disso, que o efeito desalento provocou a perda de renda de 

8,2 pontos percentuais na metade mais pobre, enquanto na média geral a perda ficou em 4,7 

pontos. A diminuição no rendimento dos ocupados por hora, em função das altas na inflação e 

do desemprego, também potencializaram os efeitos sobre a renda da parte mais pobre da 



população. Nas palavras de Carolina Maria de Jesus (1992, p.37): “Só uma coisa nos entristece: 

os preços, quando vamos fazer compras. Ofusca todas as belezas que existe”. 

A pandemia aumentou as dificuldades das famílias já vulnerabilizadas socialmente. O 

aumento nos níveis de desemprego e a inflação tornam a prática da alimentação diária um 

desafio para milhões de brasileiros. Com isso, o retrato da fome assume as manchetes dos 

noticiários: tem criança desmaiando de fome no meio da escola (CARRANÇA, 2021), pais de 

família pegando fila para conseguir doações de ossos em um açougue de Cuiabá (G1, 2021) e 

pessoas indo aos postos de saúde para pedir comida (PEREIRA, 2021). Conforme a fome 

avança e a situação do país se deteriora, manchetes chocantes como essas vão se 

avolumando. Esse é um legado que deve continuar nos assombrando bem mais tempo do que o 

vírus. 

No poema “Rosa de Hiroshima” do Vinícius de Moraes, o problema da bomba atômica 

é retratado como uma catástrofe que ultrapassa gerações, que atinge os que virão depois da 

explosão, ou seja, as crianças que ainda nem existem, mas que nascerão com problemas 

congênitos. A crueldade da fome também se apresenta de maneira transgeracional. A professora 

Tessa Roseboom, especialista em Desenvolvimento e Saúde na Primeira Infância na 

Universidade de Amsterdã, declara que a desnutrição durante a fase gestacional faz com que as 

crianças nasçam com cérebros menores e menos potentes, corações com menos células 

musculares e rins com menor capacidade de filtragem (IDOETA, 2021). Nas palavras da 

pesquisadora:  

Se as crianças tiverem a pobreza incrustada em seus cérebros, quase literalmente, 

jamais conseguirão contribuir com seu (potencial) máximo. É um problema que a 

sociedade inteira vai enfrentar se uma geração ficar desprotegida. O legado é mais 

longo, com um preço mais alto a ser pago (ROSEBOOM, 2021). 

Dados revelam que essa é uma realidade no Brasil. Uma em cada três crianças brasileiras 

sofrem com anemia ferropriva, relacionada a falta de ferro (UFSCAR, 2021), e 74% das 

crianças, de 2 a 9 anos, atendidas pelo SUS não fazem as três refeições diárias – café da manhã, 

almoço e jantar - em 2021 (LUDER, 2021). O problema está longe de afetar apenas esse 

contingente populacional. Com a perda da renda familiar e o desemprego, um a cada quatro 

brasileiros não estão conseguindo comprar alimentos nutritivos em quantidade suficiente 

(ONU, 2021). São famílias inteiras comendo menos do que necessário e apelando para comidas 

de qualidade inferior. Prova disso está no aumento das vendas de macarrão instantâneo, que 

movimentaram 3,2 bilhões em 2020, meio bilhão a mais que no ano anterior (ABIMAPI, 2021).  



O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-

19 (2020), desenvolvido através de dados coletados nas cinco regiões brasileiras em dezembro 

de 2020, constatou que durante a pandemia da Covid-19 o Brasil teve um pico epidêmico de 

fome, com 19 milhões de pessoas enfrentando insegurança alimentar grave. Além disso, a 

pesquisa revela que mais da metade da população brasileira convive com algum grau de 

insegurança alimentar: leve, moderado ou grave. Esse problema é ainda mais presente entre os 

mais vulneráveis. O estudo indica que a insegurança alimentar é mais frequente nos domicílios 

chefiados por mulheres, entre pessoas pardas ou pretas, nas residências com crianças de até 4 

anos e nas regiões Norte e Nordeste do país. Esse resultado fez a OXFAM (2020), comitê 

internacional que trabalha no combate à fome, a categorizar o Brasil como um foco emergente 

de fome no mundo, assim como a África do Sul e a Índia.  

Em 2015 os países que integram a Organização das Nações Unidas (ONU) se 

comprometeram com a meta de acabar com a fome até 2030. Entretanto, a entidade reconheceu 

que o objetivo dificilmente será cumprido e calcula que cerca de 660 milhões de pessoas ainda 

devem enfrentar a fome em 2030, parte disso em função dos efeitos duradouros da pandemia 

na segurança alimentar global (UNICEF, 2021). Todavia, não podemos eximir o Brasil da sua 

parcela de responsabilidade.  

A pergunta que nos cerca é: o que o governo poderia ter feito para reduzir o impacto da 

pandemia sobre a alimentação do povo brasileiro? A medida mais óbvia seria através do 

fortalecimento do Auxílio Emergencial, a níveis que pudessem garantir, no mínimo, a cesta 

básica às famílias brasileiras. Além disso, do apoio aos pequenos agricultores, já que de acordo 

com o último censo agropecuário IBGE (2017) 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros 

vem da agricultura familiar, de proprietários de pequenas terras, e não do agronegócio e das 

grandes monoculturas e pastos, cujo foco está principalmente na exportação, principalmente 

com a alta do dólar. Exemplo disso está no recorde do agronegócio em agosto de 2021, que 

exportou US$ 10,90 bilhões, percentual 26,7% maior ao realizado no mesmo mês de 2020 

(MÍDIA NACIONAL, 2021). Dessa forma, o impacto da inflação dos alimentos poderia 

diminuir caso o governo adotasse medidas que garantissem o abastecimento para o mercado 

interno de parte da comida exportada pelo país, além de apoio e financiamento destinado aos 

pequenos agricultores. Ademais, essas medidas deveriam ser adotadas em consonância com 

políticas de geração de emprego, considerando as desigualdades regionais do Brasil (FREITAS; 

ARAÚJO; D’AVILA, 2021). 



Com o fim do Auxílio Emergencial, em outubro de 2021, a assistência à população mais 

pobre viria, novamente, por parte do Programa Bolsa Família. No entanto, o programa, que 

completaria 18 anos em outubro de 2021, foi dissolvido pela Medida Provisória que criou o 

Auxílio Brasil (MP 1.061/2021), publicada no Diário Oficial da União (2021). Em dezembro 

de 2020 o Auxílio Brasil começou a funcionar, transferindo um valor médio de R$ 408,84 para 

14,5 milhões de famílias. Já em janeiro de 2022, o governo afirmou a inclusão de cerca de 2,7 

milhões de famílias no programa, com isso, o público ultrapassará 17 milhões de domicílios. 

Com essa ampliação, o Auxílio Brasil se tornará o programa de transferência de renda brasileiro 

com maior número de beneficiários atendidos (RACANICCI, 2021).  

No entanto, preocupações surgem em relação ao futuro dos programas de transferência 

de renda no Brasil, principalmente após as eleições de 2022, isso porque o presidente Jair 

Bolsonaro sancionou com vetos a lei que criou o Auxílio Brasil: retirou o trecho que previa a 

inserção obrigatória de todos que estiverem dentro dos requisitos de elegibilidade e o artigo que 

estabelece metas para a redução das taxas de pobreza. O presidente argumentou que a obrigação 

de zerar a fila contraria o interesse público, "pois a vinculação de atendimento de todas as 

famílias elegíveis acarretaria em ampliação das despesas" (RACANICCI, 2021). Tudo indica 

que o Auxílio Brasil está sendo utilizado pelo atual governo como estratégia para reeleição e 

como palanque político. É o esforço do presidente Jair Bolsonaro em deixar seu nome gravado 

na história da assistência social, meses antes das eleições de 2022, encerrando o Bolsa Família, 

cujo nome está diretamente atrelado ao seu mais potencial concorrente de acordo com as 

pesquisas, o ex-presidente Lula (DATAFOLHA 2021). Dessa maneira, se por 18 anos a 

população mais vulnerável possuía previsibilidade sobre a renda proveniente dos programas 

sociais, agora o que resta é o agonizante sentimento de incerteza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A crise instaurada pelo vírus da Covid-19 evidenciou ainda mais a estrutural e histórica 

desigualdade que se alastram pelo Brasil. Nesse cenário de crise sanitária, as engrenagens que 

conectam o funcionamento social fizeram com que outras esferas da sociedade fossem 

impactadas, como a economia. Com a acentuada queda da atividade econômica, os desafios 

foram aumentando: fechamento de empresas, sobretudo os pequenos e médios 

empreendimentos; aumento abrupto do desemprego e consequente redução da renda. 

Evidentemente, os efeitos colaterais da pandemia, como apresentado, afetaram 

demasiadamente a classe trabalhadora e os mais pobres.  

Tendo em vista a excessiva vulnerabilidade desse contingente populacional, este estudo 

analisou a medida adotada pelo governo brasileiro na busca pela redução desses impactos: o 

Auxílio Emergencial, vigente entre os anos de 2020 e 2021. Como um programa assistencial de 

transferência direta de renda, estudar o AE e seus efeitos serve não apenas como análise sobre 

o passado recente, mas como contribuição para políticas destinadas ao amparo em momentos 

de contingência. Na data de publicação desta monografia, por exemplo, o Brasil e o mundo 

continuam enfrentando o novo coronavírus, e as problemáticas supracitadas continuam 

coexistindo. Esta e outras pesquisas existem, principalmente, para que os mesmos erros não 

voltem a ser cometidos, seja na luta contra a Covid-19 ou em outros cenários de calamidade. 

Compreender a relevância da assistência social e agir continuamente em prol disso pode ser um 

grande passo para preservação da seguridade da população. 

Nesse sentido, esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, analisar a capilaridade do 

Auxílio Emergencial entre a população pobre e extremo pobre. Para isso, se fez necessário: (i) 

traçar o perfil social e regional dos beneficiários do Auxílio Emergencial, considerando as 

restrições implementadas nas extensões das parcelas, que ocorreram de setembro a dezembro 

de 2020 e, mais adiante, de abril a outubro de 2021; (ii) examinar a participação do Auxílio 

Emergencial sobre a variação das medidas de desigualdade e pobreza e; (iii) analisar o papel 

do Auxílio Emergencial no orçamento das famílias pobres em relação ao aumento da inflação 

de preços ao consumidor. Com isso, foi possível responder o questionamento levantado 

anteriormente: o Auxílio Emergencial conseguiu atenuar as vulnerabilidades econômicas 

oriundas do isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19? 



Primeiramente, sobre o perfil dos beneficiários, vale destacar que: (i) as mulheres são 

maioria em todas as faixas etárias, principalmente as mais jovens, entre 18 e 34 anos; (ii) 

referente as modalidades de entrada, para o público do Bolsa Família e Cadastro Único sem 

Bolsa Família a proporção de mulheres é de 70% e 62%, respectivamente, mas no grupo que 

adquiriu o benefício via aplicativo Caixa Tem os homens são maioria, com 54% dos 

beneficiários; (iii) ao todo, 44% dos beneficiários do Auxílio Emergencial têm entre 18 e 34 

anos; (iv) mais de 65% dos beneficiários do Auxílio Emergencial são pretos e pardos; (v) 

cruzando gênero e raça, percebemos que as mulheres negras e pardas representam 32,27% dos 

beneficiários, sendo, portanto, a maioria; (vi) mais de 47% do público não possui instrução ou 

têm ensino fundamental incompleto.  

Além disso, a análise da distribuição regional do Auxílio Emergencial revelou que o 

Nordeste e Norte tiveram, em termos proporcionais, os maiores percentuais de beneficiários. 

Ademais, os estados mais pobres do país, pertencentes ao Norte e Nordeste, apresentaram 

maiores taxas de cadastrados via Cadastro Único, principalmente famílias inscritas no Bolsa 

Família, ao passo que os estados mais ricos, do sul e sudeste, apresentaram maiores taxas entre 

os inscritos via aplicativo Caixa Tem. Verificou-se, portanto, que em sua distribuição territorial, 

o Auxílio Emergencial conseguiu garantir renda para os “novos” vulneráveis das regiões mais 

ricas e ampliar a proteção para os vulneráveis das regiões mais pobres. 

Todavia, essa proteção não foi linear. Na primeira fase do AE (abr/2020 a ago/2020) 

cerca de 68 milhões de pessoas foram beneficiadas e mais de R$231 bilhões foram repassados. 

Entretanto, apesar da notável abrangência financeira, houve falha de focalização da política que 

não conseguiu garantir, com a mesma eficiência, o pagamento das primeiras parcelas para os 

não inscritos no Cadastro Único. Dessa forma, entre os elegíveis ao AE não inscritas no 

Cadastro Único, 45% receberam o benefício a partir do mês de maio de 2020 e, por esse motivo, 

não foram contempladas com as 4 parcelas de extensão (set/2020 a dez/2020). 

 Mais adiante, com as restrições implementadas na segunda (set/2020 a dez/2020) e 

terceira (abr/2021 a out/2021) fases, os valores repassados e a quantidade de beneficiários foram 

abruptamente reduzidos. Na segunda etapa, a quantidade de pessoas assistidas caiu 18,83%, 

enquanto que o total repassado foi reduzido em 72,51%. Já na última fase, os beneficiados 

representavam apenas 57,6% do total de pessoas assistidas no começo do programa. Dessa 

forma, fica evidente que a medida que novas restrições foram inseridas nas regras de 

elegibilidade, o nível de proteção social contra a perda de renda foi drasticamente reduzido.  



 Corroborando com essa tese, os resultados apresentados neste trabalho indicaram 

relação entre os recursos disponibilizados pelo AE e as variações na renda e nos índices de 

desigualdade e pobreza. Todas as regiões do Brasil observaram redução da desigualdade 

medida pelo Índice de Gini e da extrema pobreza, quando considerado os recursos advindos do 

Auxílio Emergencial, mas o resultado foi ainda mais significativo no Nordeste. Apesar disso, 

com as reduções do benefício a partir da segunda fase, os bons resultados não perduraram.   

 Com a redução do poder de compra e o aumento inflacionário, principalmente nos itens 

alimentícios, a população mais pobre foi drasticamente afetada. É importante destacar que o 

benefício só foi capaz de superar o valor médio da cesta básica no Brasil com as parcelas pagas 

na primeira fase (abr/20 a ago/20) - quando o valor máximo da ajuda era de R$ 1.200, o bastante 

para comprar duas cestas básicas. Em contrapartida, com o maior valor pago pelo AE em 2021 

não era possível comprar nem metade de uma cesta básica. Em suma, a inflação foi mais nociva 

para as famílias pobres, sobretudo porque grande parte do orçamento dessas famílias é destinada 

à alimentação, segmento mais inflacionado durante a pandemia. 

 Percorrido todo o caminho, fica claro o perfil dos mais vulneráveis entre os vulneráveis. 

Os dados revelaram a caricatura dos mais atingidos pela pandemia e, se essa fosse desenhada, 

o retrato seria de uma mulher, negra, jovem, com baixo grau de escolaridade e nordestina. Esse 

é o perfil comum entre a maioria nos índices de letalidade do coronavírus, de beneficiários do 

AE, de desemprego, de extrema pobreza e fome. Além dos efeitos mais diretos do vírus, as 

sequelas econômicas e sociais são mais acentuados entre as pessoas pertencentes ao perfil 

supracitado. 

 Por fim, considerando que nenhum conhecimento é finito, a seguir são apresentadas 

possíveis temas para pesquisas futura. Com a divulgação de dados, vale analisar os motivos que 

geraram ingresso ao AE via medida judicial e se essas motivações continuaram existindo com 

o Auxílio Brasil e, além disso, se AE potencializou o crescimento dos bancos digitais, devido 

a necessidade de abertura de conta para recebimento das parcelas. Espera-se que essas questões 

incentivem novos estudos e pesquisas sobre o Auxílio Emergencial. 
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