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Resumo 

 
Nesse artigo utilizamos os microdados do Cadastro Único combinados com dados da RAIS 
para examinar a duração do emprego das famílias que recebem benefícios do Programa Bolsa 
Família. Estimamos um modelo de sobrevivência para comparar a duração no emprego dos 
beneficiários do programa com relação a um grupo controle, utilizando uma base de dados 
com mais de três milhões de indivíduos pertencentes a famílias pobres. Os resultados 
mostram que o risco de desligamento do emprego para os beneficiários do Programa Bolsa 
Família é entre 7% a 10% menor do que para os não beneficiários, o que é capaz de anular, 
por exemplo, o maior risco de saída do emprego causado pela presença de filhos pequenos na 
composição familiar. 

 
Palavras-chave: Emprego, Bolsa Família, Pobreza, Análise de Sobrevivência, Proportional 
Hazard. 
 
 
 

1. Introdução 
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho é a via fundamental para 
a superação da pobreza, das desigualdades e da exclusão social, e uma das formas mais diretas 
pela qual o desenvolvimento econômico pode favorecer o bem-estar das pessoas. O mercado 
de trabalho formal, além de manter famílias fora da pobreza, também oferece acesso a direitos 
e garantias para trabalhadores, e seguridade social. A precariedade da inserção de traba-
lhadores de baixa renda no mercado formal de trabalho acaba por agravar a volatilidade de 
renda e a alta rotatividade no emprego, que caracteriza esse estrato da população. 

Nesse contexto, é fundamental compreender a dinâmica da participação das 
populações economicamente vulneráveis no mercado formal de trabalho. A construção desse 
tipo de conhecimento pode sugerir a implantação de reformas no sistema de proteção social 
vigente, de maneira a garantir a promoção do bem-estar da população e sua adequação às 
diferentes realidades socioeconômicas e estágios do ciclo de vida. 

Oliveira e Soares (2012) fazem uma compilação de diversos artigos focados na 
investigação de um possível efeito preguiça, isto é, uma diminuição da oferta de trabalho 
associada a uma suposta acomodação: um benefício condicionado ao fato de uma família 
possuir renda baixa poderia levar à diminuição da oferta de trabalho por parte de seus 
membros. O estudo resume resultados de artigos sobre a oferta de trabalho da população 
beneficiária de programas de transferência de renda condicionados, baseados em diversas 
pesquisas amostrais nacionais. A oferta de trabalho é medida a partir de três prismas: 
participação no mercado de trabalho, jornada de trabalho e providências para conseguir 
emprego. A conclusão desse estudo aponta que "programas de transferência de renda 
condicionada possuem impactos pequenos sobre o mercado de trabalho, e alguns destes 
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impactos - como a redução da jornada de trabalho das mães e o aumento na probabilidade de 
trabalho para certos grupos - são positivos ou não necessariamente ruins. Pode-se afirmar, 
com muito embasamento, que não existe constatação empírica que sustente a hipótese de 
efeito preguiça". 

Entretanto, ainda resta uma preocupação com relação à inserção dessa população no 
mercado formal de trabalho. No presente estudo, a participação no mercado formal de 
trabalho é analisada sob uma ótica que tem sido pouco explorada nas publicações sobre o 
tema: a dos tempos de duração dos vínculos de emprego. E utiliza um conjunto abrangente de 
dados: i) o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, considerado um censo da 
população de baixa renda no Brasil, com cerca de 80 milhões de observações; ii) a Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego, que oferece 
informações de todo o universo de empregados com vínculos formais no Brasil, ao redor de 
50 milhões de observações/ano; e iii) as folhas de pagamento do Programa Bolsa Família 
(PBF), o maior programa de transferência de renda do Brasil, e um dos maiores do mundo, 
foco de atenção desse estudo. 

A esse respeito, Leichsenring (2010) conduziu uma análise da inserção no mercado 
formal de trabalho da população inscrita no Cadastro Único e estudou os tempos de 
permanência no emprego dessa população. O presente estudo representa um avanço com 
relação a esse trabalho, dedicando-se à especificação de um modelo para identificar o efeito 
específico do Programa Bolsa Família na duração dos vínculos de trabalho no mercado 
formal. Entre outros artifícios, a caracterização do status de beneficiário do programa foi feita 
por meio de uma covariável variando no tempo, permitindo a identificação dos meses em que 
a família estava efetivamente beneficiária do programa e dos meses em que ela se encontrava 
desligada. A covariável de participação no PBF foi construída a partir da elaboração de uma 
matriz histórica de presença no PBF, baseada nas folhas de pagamento do programa, 
incluindo todos os meses desde o seu início, em 2004, e conta com as, aproximadamente, 21 
milhões de famílias que eram (em 2011) ou foram em algum momento anterior beneficiárias 
do programa. 

O objetivo deste estudo é, portanto, comparar a participação no mercado formal de 
trabalho de beneficiários do PBF e de um grupo controle de indivíduos não beneficiários 
inscritos no Cadastro Único. O artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 faz uma 
breve descrição do Programa Bolsa Família e das condições do emprego no Brasil, além de 
apresentar a literatura acerca desses temas, relevantes para esse trabalho; a Seção 3 descreve 
as bases de dados utilizadas e a metodologia empregada; na Seção 4 os resultados do trabalho 
são apresentados e discutidos e, por fim, a Seção 5 conclui. 

 

2. Contexto de campo 
2.1 O Programa Bolsa Família 
O Programa Bolsa Família (PBF) foi instituído pelo Governo Federal do Brasil pela Lei n° 
10.836, de 9 de janeiro de 2004. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS), o PBF é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias 
em situação de pobreza e de extrema pobreza. Em 2011, situação de pobreza era caracterizada 
por uma renda familiar per capita entre R$ 70 e R$ 140 mensais e de extrema pobreza por 
uma renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais.  

São condições necessárias para uma família participar do programa o enquadramento 
na situação de extrema pobreza ou o enquadramento na situação de pobreza, desde que 
tenham em sua composição gestantes, nutrizes (mães que estão amamentando) ou crianças e 
adolescentes com idade entre 0 e 17 anos. 
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Segundo o MDS, o PBF é composto por três eixos principais focados na transferência 
de renda, condicionalidades e ações e programas complementares. A transferência de renda 
tem como objetivo promover o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o 
acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social, exigindo 
dos beneficiários uma contrapartida para a manutenção do benefício.  

Por exemplo, exige-se frequência escolar mínima de 85% para as crianças com idades 
de 6 a 15 anos e, para as menores, que sejam levadas regularmente aos postos de saúde 
mantendo suas carteiras de vacinação em dia. Por fim, as ações e programas complementares 
objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a 
situação de vulnerabilidade. As condicionalidades e ações complementares compõem 
objetivos de longo prazo de construção de capital humano visando interromper a transmissão 
geracional da pobreza (Britto, 2005; Lindert et al. 2007). 

Com relação aos programas de transferência de renda de modo geral, Marshall e Hill 
(2014) revisam a literatura e observam efeitos no aumento da frequência escolar, e 
consequente aumento da oferta de trabalho por parte das mulheres. Ao dirigir a transferência 
de recursos para a mãe, ao invés do pai, esses programas produzem níveis mais elevados de 
bem-estar para as crianças, e ainda contribuem para o empoderamento das mulheres 
beneficiárias, que passam a ter papel mais relevante na tomada de decisões do agregado 
familiar (Britto, 2005). A diminuição do trabalho infantil também é consenso para os 
programas de transferência de renda condicionados (De Hoop e Rosati, 2014). 

Não restam dúvidas sobre o impacto positivo do Programa Bolsa Família sobre a 
frequência escolar (Araújo et al., 2010; Oliveira e Soares, 2012; Soares et al., 2010). No 
entanto, Oliveira et al. (2007) avaliaram que o PBF não teve impacto sobre a vacinação de 
crianças. Como o programa criou maior consciência sobre a necessidade de acessar os 
serviços de saúde pública e obter imunização infantil, por meio da condicionalidade imposta, 
a ausência desse impacto sugere obstáculos do lado da oferta desses serviços (Soares et al., 
2010). 

Utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), Tavares 
(2010) estudou o efeito do PBF sobre a oferta de trabalho das mães, grupo que, teoricamente, 
deveria ser mais impactado pelo recebimento do benefício, uma vez que possuem maior 
salário reserva devido aos cuidados domésticos e tempo dedicado aos filhos.  

A autora encontra um efeito renda associado ao valor do benefício (quanto maior a 
transferência recebida, menor o engajamento da mãe no mercado de trabalho) e um efeito 
substituição (as mães ampliam sua oferta de trabalho para compensar a redução da oferta dos 
filhos, que aumentam a frequência escolar). Esse resultado está alinhado com o estudo de 
Teixeira (2010), para quem os valores do benefício não são suficientemente grandes para 
gerar um efeito renda capaz de anular o efeito substituição. 

A propensão dos beneficiários em transferir suas atividades para o setor informal foi 
analisada por Barbosa e Corseuil (2014). Também utilizaram os dados da PNAD mas, 
diferentemente dos trabalhos anteriores, que utilizaram a metodologia de propensity score 
matching, esses autores usaram regressão descontínua e concluíram que o programa não tem 
impactos sobre a escolha ocupacional dos beneficiários entre postos formais e informais. 

Britto (2005) aponta ainda outros dois efeitos colaterais: i) incentivos para o registro 
civil, uma vez que documentos oficiais são necessários para as mães recolherem o benefício; e 
ii) maior acesso ao sistema financeiro, pois os beneficiários recebem as transferências via 
cartões magnéticos de contas bancárias individuais. 

 
2.2 Duração do emprego 
A partir do ano 2000, o mercado de trabalho brasileiro foi marcado pelo aumento da criação 
líquida de empregos formais, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e 
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Desempregados (Caged). Conforme ilustra a figura 1, para o biênio 1998-1999, houve mais 
desligamentos do que admissões de trabalhadores formais na economia brasileira, com 389 
mil pessoas perdendo o emprego. Todavia, nos anos 2000, a criação líquida de empregos foi 
positiva em todos os anos, e melhorou substancialmente nos anos recentes. No ano 2000, 
foram criados 658 mil novos postos de trabalho formal no Brasil, enquanto que em 2008 
foram criados quase 1,5 milhão e em 2011 foram criados quase 1,6 milhão, o que denota um 
maior grau do emprego formal no Brasil. 

Assim como apontado por Menezes-Filho e Picchetti (2000) com relação ao tempo de 
desemprego, um aspecto tão importante (e menos estudado) quanto a incidência do emprego, 
é sua duração. Ou seja, o tempo que os trabalhadores permanecem no emprego, e como essa 
duração depende das características dos trabalhadores. A (curta) duração do emprego afeta a 
aposentadoria do trabalhador de baixa renda, uma vez que encontram maiores dificuldades 
para comprovar e requerer o benefício por tempo de serviço, devido às constantes mudanças 
de emprego e períodos no desemprego ou no mercado informal (Além et al., 1998).  

 
Figura 1: Evolução da criação líquida de postos formais de trabalho (1998-2011) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do Ministério do Trabalho e Emprego - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED). 

 
Como as aposentadorias por tempo de serviço são concedidas, em geral, às pessoas 

que provém de empregos estáveis, ou que mudaram pouco de emprego durante a vida 
profissional (Além et al., 1998), pode-se dizer que a duração do emprego formal é uma 
medida de qualidade do emprego que impactará no bem-estar futuro do trabalhador. 

A esse respeito Giambiagi e Afonso (2009), enfatizam o quanto a aposentadoria por 
idade no Brasil possui valor médio inferior ao da aposentadoria por tempo de contribuição. Os 
autores observam que em dezembro de 2008 foram emitidas 14.453.455 de aposentadorias e 
que, deste total, 7.500.092 (51,9%) foram por idade, 2.835.391 (19,6%) das aposentadorias 
foram por invalidez e 4.117.972 (28,5%) por tempo de contribuição. Os valores médios das 
aposentadorias por invalidez e por idade foram, respectivamente, de R$ 552,01 e R$ 432,97, 
enquanto o valor médio das aposentadorias por tempo de contribuição foi de R$ 1.058,93. 

Alguns estudos foram feitos para a avaliação da duração do emprego ou do 
desemprego no Brasil. Entre eles Bivar (1993), onde a duração do desemprego no Brasil foi 
medida, mas sem incorporar características pessoais dos desempregados. Menezes-Filho e 
Picchetti (2000) foram os primeiros a analisar a duração do desemprego na região 
metropolitana de São Paulo, e como essa duração dependia das características de cada 
trabalhador. Outros trabalhos que seguiram essa linha, focados em regiões específicas do 
Brasil são: Avelino (2001), Penido e Machado (2002), Malbouisson e Menezes (2004), 
Menezes e Dedecca (2006), Antigo e Machado (2006), Carvalho e Oliveira (2009) e Lira 
(2011). 

O único estudo que avaliou o impacto do Programa Bolsa Família na duração do 
emprego foi o de Leichsenring (2010). Mesmo não sendo o único foco do estudo, o autor 
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ajustou um modelo de sobrevivência para medir o efeito do programa na duração do emprego, 
e encontrou que os beneficiários possuem maiores chances de deixar seus empregos. Para 
tanto, utilizou as mesmas bases de dados que o presente estudo se apoia, mas para outros 
períodos: bases RAIS de 2004, 2005, 2006 e 2007 e a base do CadÚnico de 2008.  

No entanto, suspeita-se que alguns dos procedimentos adotados por  Leichsenring 
(2010) podem ter viesado seus resultados, a saber: i) a variável que indicava se o indivíduo 
era ou não beneficiário estava baseada em um apontador de presença no PBF para janeiro de 
2009 e foi usada para todos os indivíduos, independente da data em que o vínculo de trabalho 
foi quebrado; ii) todos os indivíduos presentes na RAIS de 2004 (e não somente os admitidos 
nesse ano) foram acompanhados até 2007 ou até a quebra do vínculo, de modo que muitos dos 
empregos analisados possuem duração acima de 4 anos devido à seleção; iii) não houve o 
cuidado de eliminar outliers de salários, tampouco indivíduos desligados por motivos como 
aposentadoria, término de contrato, morte, entre outros. 

 
3. Método e descrição da base de dados 
Os dados utilizados neste trabalho são oriundos de três principais fontes: o Cadastro Único 
(CadÚnico), a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e das folhas de pagamento do 
Programa Bolsa Família (PBF).  

O CadÚnico é um instrumento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, entendidas como aquelas 
que têm renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três 
salários mínimos. É condição necessária para ser beneficiário de programas sociais do 
Governo Federal, como o PBF, constar previamente do CadÚnico.  

Famílias com renda superior a meio salário mínimo per capita também podem ser ca-
dastradas, desde que sua inserção esteja vinculada à inclusão, ou permanência, em programas 
sociais implementados pelo poder público nas três esferas de Governo. Compete a cada 
município a inclusão de famílias no cadastro, e a sua atualização periódica. 

A RAIS, por sua vez, é um instrumento de coleta de dados anual, que compete ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, utilizado na gestão pública do setor do trabalho. São 
obrigados a entregar a declaração da RAIS todos os inscritos no CNPJ, com ou sem 
empregados, inclusive as empresas públicas, empresas individuais, órgãos da administração 
direta e indireta dos governos federal, estadual ou municipal, as fundações e empregadores 
rurais. 

Para a construção da base de dados, foram considerados todos os indivíduos com idade 
entre 16 e 65 anos, admitidos no emprego durante o ano de 2008, e que faziam parte do 
Cadastro Único (extração de dezembro de 2011). O cruzamento entre as observações da RAIS 
e do CadÚnico é possível devido ao número NIS, que identifica cada trabalhador.  

No caso de um indivíduo constar mais de uma vez na base RAIS de 2008 foi 
considerado somente o principal emprego (o de maior salário). Esses vínculos empregatícios 
foram, então, acompanhados por um prazo máximo de 4 anos, utilizando as informações das 
bases RAIS de 2009, 2010 e 2011. Caso o vínculo de trabalho seja rompido, por qualquer 
motivo que seja, antes de dezembro de 2011, o indivíduo deixa de ser acompanhado. Desse 
modo, acompanhamos somente um vínculo empregatício por indivíduo e não observamos 
reentradas no emprego. 

Esse cruzamento produziu mais de 3 milhões de observações. Apesar de existirem 
informações de 2008 a 2011, somente a informação mais recente (da data do término do 
vínculo de trabalho) foi mantida nos registros. Exceção se faz à presença dos indivíduos no 
PBF, para os quais foi considerada a informação, mensalmente, sobre o recebimento do 
benefício por parte da família de que esse indivíduo faz parte. A relevância de se considerar o 
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recebimento do benefício como uma variável que varia no tempo ficará mais clara após 
discussões apresentadas nas subseções 3.1 e 3.2. 

 
 
 

3.1 Análise descritiva 
Os dados para cada indivíduo referem-se ao ano em que se encerrou o vínculo 

empregatício, ou a 2011, acaso o vínculo tenha sido mantido. Conforme pode ser observado 
na tabela 1, 60% dos indivíduos são homens, 87% residem em área urbana, 24% estão em seu 
primeiro emprego, 7% são sindicalizados e 47% eram beneficiários do PBF em dezembro de 
2011. A idade média é 33 anos, e cada trabalhador possui, em média, 1,89 filhos, sendo 1,18 a 
média de filhos menores de 18 anos. Os indivíduos permaneceram, em média, 13 meses 
empregados e somente 18% deles mantiveram seu vínculo até dezembro de 2011, os quais são 
considerados como observações censuradas. 

 
Tabela 1: Estatísticas descritivas das variáveis quantitativas ou dicotômicas 

Variável N Média Desv. Padrão Mín. Máx. 

idade 3.012.384 33,26 9,87 16 68 

homem 3.012.384 0,60 0,49 0 1 

renda_percap 3.012.384 89,88 63,42 0 311 

filhos 3.012.384 1,89 1,41 0 28 

menores 3.012.384 1,18 1,23 0 12 

salário 2.988.028 616,78 4.249,12 0 3.934.232 

localidade 3.007.901 0,87 0,33 0 1 

primeiro_emp 3.012.384 0,24 0,42 0 1 

sindicalizado 3.012.379 0,071 0,26 0 1 

pbf_2011 3.012.384 0,47 0,50 0 1 

tempo_emprego 3.012.384 12,99 13,06 0 48 

censura 3.012.384 0,18 0,39 0 1 
Nota: Os dados de cada indivíduo referem-se ao ano em que ocorreu o término do vínculo empregatício ou a 2011, 
caso o vínculo tenha sido mantido, idade em anos; homem: 1- sim, 0- não; renda_percap indica a renda mensal 
familiar per capita, em reais, autodeclarada; filhos indica o número de filhos; menores o número de filhos menores 
de 18 anos; salário é a média salarial recebida no ano em que houve a quebra do vínculo ou em 2011, caso o vínculo 
tenha permanecido, considerando valores corrigidos pelo INPC para dezembro de 2011; localidade: 1- urbana, 0- 
rural; primeiro_emp:1- primeiro emprego, 0- não; sindicalizado: 1- sim, 0- não; pbf_2011: 1- beneficiário em 
dezembro de 2011, 0- não; tempo emprego  indica os meses no emprego; censura: 1- continuou empregado em 
dezembro de 2011, 0- não. 
 

A renda mensal familiar per capita, autodeclarada no CadÚnico, possui média 
próxima a 90 reais, que está dentro do critério de elegibilidade do programa para o ano de 
2011, isto é, abaixo de R$ 140,00. Os valores dos salários mensais recebidos por cada 
indivíduo, informação obtida nas bases RAIS, foram corrigidos para dezembro de 2011 pelo 
INPC. A média salarial foi calculada para o ano em que houve a quebra do vínculo de traba-
lho ou, caso o vínculo tenha sido mantido, para o ano de 2011. A média e o desvio-padrão 
encontrados para todos os 3 milhões de indivíduos foram, respectivamente, R$ 616,78 e R$ 
4.249,12. O maior salário observado, próximo a 4 milhões de reais, sugere uma atenção à 
presença de outliers nessa variável, discussão que será realizada mais a frente, nesta mesma 
seção. 

A tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas para as variáveis categóricas 
policotômicas. Nota-se que 45% dos empregos estão na região Sudeste, seguida por 23% no 
Nordeste, 18% na região Sul, 8,3% no Centro Oeste e 5,7% na região Norte do país. A maior 
parte dos empregos está em cidades de 10 a 100 mil habitantes e em estabelecimentos que 
empregam entre 10 e 100 funcionários.  
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Tabela 2: Estatísticas descritivas das variáveis policotômicas 
 

Variável N Categoria Média Desv. Padrão 

raça 2.843.787 Branca 0,39 0,49 
  Amarela 0,0027 0,052 
  Indígena 0,0034 0,058 
  Parda 0,51 0,50 
  Preta 0,10 0,29 

instrução 2.313.213 Sem instrução 0,072 0,26 
  Fundamental incompleto 0,58 0,49 
  Fundamental completo 0,14 0,35 
  Médio incompleto 0,14 0,35 
  Médio completo 0,055 0,23 
  Superior incompleto ou mais 0,0089 0,094 

região 3.012.384 Nordeste 0,23 0,42 
  Norte 0,057 0,23 
  Centro Oeste 0,083 0,28 
  Sudeste 0,45 0,50 
  Sul 0,18 0,39 

porte_cidade 3.012.384 (0, 10 mil] 0,089 0,29 
  (10 mil, 100 mil] 0,42 0,49 
  (100 mil, 1 milhão] 0,34 0,47 
  (1 milhão, +] 0,15 0,36 

porte_estabelecimento 3.012.384 (0, 10] 0,16 0,37 
  (10, 100] 0,35 0,48 
  (100, 1.000] 0,29 0,46 
  (1.000, 10.000] 0,17 0,38 
  (10.000, +] 0,018 0,13 

cbo 3.012.384 Agropecuária e pesca 0,16 0,36 
  Indústria - generalistas 0,33 0,47 
  Indústria - operadores 0,051 0,22 
  Manutenção e reparação 0,023 0,15 
  Serviço, comércio 0,28 0,45 
  Serviços administrativos 0,11 0,32 
  Técnicos nível médio 0,030 0,17 
  Outros 0,020 0,14 

cnae 3.012.250 Administração pública 0,037 0,19 
  Agricultura, percuária 0,14 0,34 
  Atividades administrativas 0,10 0,31 
  Comércio e repar. veículos 0,21 0,41 
  Contração 0,13 0,33 
  Indústria 0,20 0,40 
  Outros 0,18 0,38 

causa_desligamento 2.465.298 Aposentadoria 0,00038 0,019 
  Falecimento 0,0018 0,042 
  Res. por j. c. in. empregado 0,0016 0,040 
  Res. por j. c. in. empregador 0,015 0,12 
  Res. sem j. c. in. empregado 0,18 0,39 
  Res. sem j. c. in. empregador 0,57 0,49 
  Transferência 0,020 0,14 
  Término contrato 0,20 0,40 
  Outros 0,00021 0,014 
Nota: porte_cidade fornece o número de habitantes na cidade do estabelecimento empregador; porte_estabelecimento 
fornece o número de funcionários do estabelecimento empregador; cbo: Classificação Brasileira de Ocupações; cnae: 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas; causa_desligamento informa o motivo do término do vínculo 
empregatício. As abreviaturas Res. por/sem j. c. in. referem-se à rescisão por/sem justa causa iniciativa do.



 

 

 

8 

 
 

A dispensa do funcionário é o principal motivo pelas quebras dos vínculos de trabalho 
(58,5%), seguido pelos términos de contrato (20%) e pelos pedidos de demissão (18%). 

Em que pese as normas de concessão serem baseadas na renda familiar per capita, e 
no fato de haver gestantes ou menores na composição familiar, isso não é suficiente para 
garantir a manutenção, tampouco a entrada da família no programa. Mesmo elegível de 
acordo com os critérios do PBF, é necessário que a família pertença ao CadÚnico, e que 
possua cadastro atualizado, para que venha a ser contemplada.  

Uma vez dentro do programa, a manutenção dele dependerá de uma série de 
condicionalidades, tais como a frequência escolar e a vacinação dos filhos. Ademais a família 
poderá ter sua renda alterada para níveis superiores à faixa de seleção e, ainda assim, 
permanecer no programa. Conforme destaca Leichsenring (2010), "as regras do Bolsa Família 
estipulam um tempo de dois anos entre verificações de renda, e não impedem que um 
beneficiário continue recebendo a bolsa simultaneamente à manutenção de um emprego, e 
nem que, nesse período entre verificações, sua renda venha a ultrapassar o teto estabelecido 
como critério de elegibilidade para ingresso no programa". 

O fato do critério de concessão não ser determinístico favorece o objetivo de comparar 
a duração do emprego entre beneficiários e não beneficiários do programa, mas possivelmente 
elegíveis, pois garante certa aleatoriedade na formação dos grupos. A tabela 3 corrobora com 
essa análise ao mostrar que, dentre os indivíduos que satisfazem o critério de seleção do PBF 
em dezembro de 2011, 43% não recebem o benefício. Os motivos para isso podem ser 
diversos: o recebimento não é imediato a partir do cadastramento; os dados no CadÚnico 
podem estar desatualizados; a família pode ter sido desligada em algum processo de auditoria, 
ou por não ter cumprido alguma das condicionalidades do programa ou por declarar renda 
incompatível. 

 
Tabela 3: Contemplados x elegíveis 

 
PBF em 12/2011 

 

Critério PBF Não Sim Total 

Satisfaz 972.875 1.294.108 2.266.983 
 43% 57% 100% 

Não satisfaz 619.137 126.264 745.401 
 83% 17% 100% 

Total 1.592.012 1.420.372 3.012.384 
 53% 47% 100% 

Nota: Foi considerado como "satisfaz" o critério PBF aqueles com renda per capita 
abaixo de R$ 70,00 ou aqueles com renda per capita abaixo de R$ 140,00 e que 
possuem ao menos um filho menor de idade na composição familiar. 

 
Deve-se considerar, também, o fato da renda familiar per capita ser auto- declarada, 

de modo que possa haver fraude e famílias fora do escopo definido sejam contempladas. O 
MDS procura minimizar a incidência desses casos com auditorias periódicas, em que os 
salários reportados na base RAIS são usados para atestar a fidedignidade dos valores 
reportados. No entanto, existe uma defasagem considerável nesse processo, pois a base RAIS 
é disponibilizada dois anos mais tarde. Além disso, devido ao alto grau de informalidade da 
economia brasileira, muitos indivíduos que se inserem nesse contexto omitem a parcela não 
auditável de sua renda para conseguir o benefício (Soares et al., 2010).  

Para tratar tanto dos altos, quanto dos baixos salários na base de dados, os valores 
foram separados em dez classes de salários (tabela 4).  
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Tabela 4: Separação em 10 classes de salários 

 
Classe Média Classe Média 

1 202,19 6 587,32 

2 373,30 7 649,56 

3 450,58 8 734,37 

4 497,40 9 868,46 

5 539,92 10 1.390,35 

 
No filtro principal usado nas estimações que são apresentadas na Seção 4, utilizamos 

os registros que contêm os 40% dos salários centrais, as classes de 4 a 7 na tabela 4. Vale 
notar que esse filtro, além de considerar na análise salários mais homogêneos, desconsidera 
salários altos e aqueles inferiores ao Salário Mínimo. 

 
 

3.2 Análise de sobrevivência 
A análise de sobrevivência é um conjunto de procedimentos estatísticos para a análise de 
dados em que a variável de interesse é o tempo até a ocorrência de determinado evento. Na 
nomenclatura da sobrevivência, quando o evento ocorre diz-se que foi observada a "falha". E, 
caso contrário, se o evento de interesse não ocorrer durante o universo de tempo da análise 
diz-se que a informação é "censurada". Para esse estudo a variável analisada é o tempo no 
emprego e o evento de interesse o desligamento (saída) do emprego. Os tempos de emprego 
de todos aqueles que permaneceram empregados até dezembro de 2011 são censurados. 

Considerando uma variável aleatória t, com densidade de probabilidade f(t) e 
distribuição acumulada F(t), define-se a, função de sobrevivência por 

𝑆(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡) 
e a função de risco por 

ℎ(𝑡) = lim
∆𝑡→0

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 ≥ 𝑡)

∆𝑡
=

𝑓(𝑡)

1 − 𝐹(𝑡)
=

𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
 . 

Enquanto a função de sobrevivência indica a probabilidade de permanecer no emprego 
mais que um tempo específico 𝑡, a função risco é uma taxa que representa o potencial do 
emprego terminar num dado instante, dado que ele durou até aquela data.  

A função de sobrevivência 𝑆(𝑡) pode ser estimada usando o método de Kaplan-Meier. 
Esse estimador ordena os tempos de falhas e calcula a probabilidade de sobrevida em cada 
intervalo de tempo, levando-se em consideração somente os indivíduos em risco. Desse modo 
a questão da "censura" é considerada por este estimador. Esse é um procedimento não 
paramétrico, uma vez que não impõe nenhum modelo teórico para as falhas (ou censuras) 
observadas na amostra. No entanto, esse método não permite estimar os efeitos conjuntos de 
um grupo de covariadas sobre a duração do emprego. Para tanto são necessários outros 
métodos que incorporem as variáveis explicativas no modelo. 

O mais comum desses métodos é o chamado modelo de riscos proporcionais de Cox. 
A forma da função de risco é 

ℎ(𝑡, 𝑿) = ℎ0(𝑡)𝑒∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑝
𝑖=1 , 

onde 𝑿 = (𝑋1,𝑋2, … , 𝑋𝑝 ) é o vetor de variáveis explicativas e h0(t) é a chamada função de 
risco base, comum a todos os indivíduos. Assim, esse modelo considera que as características 
individuais determinam o risco de cada elemento da amostra como um múltiplo do risco 
comum a todos os indivíduos. Por não especificar a função h0(t), essa metodologia é chamada 
de semi-paramétrica. Em contraste, os modelos paramétricos são aqueles em que a forma 
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funcional da h0(t) está completamente especificada, exceto os valores dos parâmetros 
desconhecidos. Por exemplo, a função de risco de Weibull é dada por ℎ(𝑡, 𝑿) = 𝜆𝑝𝑡𝑝−1, onde 

ℎ0(𝑡) = 𝑝𝑡𝑝−1 e 𝜆 = 𝑒∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑝
𝑖=1 . 

Uma das principais razões para a popularidade do modelo de Cox é que, apesar da 
função de risco base não ser especificada, boas estimativas dos coeficientes de regressão são 
obtidas. Isto é, o modelo é robusto no sentido que os resultados do modelo de Cox 
aproximam-se dos resultados do modelo paramétrico corretamente especificado (Kleinbaum e 
Klein, 1996). Deve-se atentar que função de risco envolve o produto de duas funções, o risco 

base (h0(t)), que é uma função de 𝑡 mas não de X, e a exponencial (𝑒∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑝
𝑖=1 ), que é uma 

função de X mas não de 𝑡. Por isso as características X são chamadas de invariantes no tempo. 
No presente estudo são utilizadas variáveis explicativas que são invariantes no tempo 

por natureza, como por exemplo sexo ou raça, e outras que, apesar de mudarem com o tempo, 
como idade ou renda, foram tratadas como invariantes por simplificação do modelo, e por 
acreditar-se que os efeitos dessas variáveis para o risco de sobrevivência podem ser medidos 
por um único valor, em um dado instante do tempo. A única exceção é a variável que indica a 
presença no PBF. Como existe uma dinâmica de entrada e saída no programa, conforme 
discutido na seção 3.1, e como o objetivo principal é medir o impacto do PBF na duração do 
emprego, é necessário considerar essa informação como uma variável tempo-dependente. 

A função de risco considerando covariadas que variam no tempo pode ser expressa por 

ℎ(𝑡, 𝑿(𝑡)) = lim
∆𝑡→0

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 ≥ 𝑡, 𝑿(𝑡 + ∆𝑡))

∆𝑡
 . 

Uma discussão detalhada sobre a existência desse limite pode ser encontrada em Lancaster 
(1992). Mas, segundo Wooldridge (2010), uma condição suficiente ocorre quando 𝑿(𝑡) 
assume valores constantes em intervalos de tempo, como dias, semanas ou meses. Nesse 
estudo a variável pbf assume valores 1 (para beneficiários) ou 0 (para não beneficiários), em 
intervalos de tempo de no mínimo um mês (período entre folhas de pagamento). 

O modelo de Cox pode ser estendido para covariáveis variando no tempo: 

ℎ(𝑡, 𝑿(𝑡)) = ℎ0(𝑡)𝑒∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖(𝑡)
𝑝
𝑖=1 . 

Segundo Kleinbaum e Klein (1996), um pressuposto importante do modelo de Cox estendido 
é que o efeito de uma variável variante no tempo sobre a probabilidade de sobrevivência no 
tempo t  deve depender do valor dessa variável no mesmo instante de tempo, e não do seu 
valor passado ou futuro. Parece razoável que a decisão de deixar ou não o emprego em cada 
instante seja influenciada pelo fato do indivíduo ser beneficiário do PBF nesse momento, e 
não por já ter sido beneficiário no passado ou pela expectativa futura de vir a ser. 
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4. Resultados 
Na figura 2 vê-se as funções de sobrevivência e risco estimadas pelo modelo não-

paramétrico de Kaplan-Meier. A durabilidade média do emprego foi de 597 dias (20 meses) 
com mediana de 424 dias (14 meses), o que indica que metade dos indivíduos perdem ou 
deixam seus empregos em menos de um ano e dois meses de trabalho. 

 
Figura 2: Curvas de Kaplan-Meier 

     
(a) Função de sobrevivência                                                                    (b) Função risco 

 
Nessa inspeção inicial e em todos os gráficos seguintes, que dizem respeito às curvas 

de Kaplan-Meier, a amostra utilizada foi de todos os admitidos em 2008 que se mantiveram 
no emprego até o final de 2011 ou que quebraram o vínculo de trabalho pelo motivo de 
rescisão (tanto por justa causa quanto sem justa causa e tanto por iniciativa do empregado 
quanto por iniciativa do empregador) e que possuíam remuneração dentre as classes de 
salários de 4 a 7, conforme a tabela 4. Essas restrições para a composição da amostra serão 
relaxadas ou comprimidas nos modelos de Cox, de modo a garantir robustez nas estimativas. 
Assim, a amostra contou com 1.007.315 indivíduos, dos quais 771.634 apresentaram a falha 
(saíram do emprego). O restante, 235.681 indivíduos, permaneceram até dezembro de 2011 
no emprego (dados censurados). 

A figura 3 mostra as curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier em relação à diversas 
variáveis do estudo. Essas curvas proporcionam uma visão univariada do comportamento da 
duração do emprego em relação aos fatores considerados. Nota-se, por exemplo, que as 
mulheres, aqueles que estão no primeiro emprego e moradores de área rural tem maior 
sobrevida nos empregos. Os vínculos de trabalho são mais duradouros na região Nordeste e 
menos duradouros na região Sul do país. Salários mais baixos parecem ser um dos motivos 
pela saída precoce do emprego. pais que possuem ao menos um filho menor de idade também 
possuem menos chance de permanência no emprego. 
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Figura 3: Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier 

            
(a) sexo                                                                                      (b) primeiro emprego 

 

                      
(c) localidade                                                                               (d) tem filho menor de idade 

 

                       
(e) região                                                                                      (f) classes de salários 

 
A figura 4 mostra as funções de sobrevivência e risco para os beneficiários (pbf=1) e 

não beneficiários (pbf=0) do PBF. Nota-se que a sobrevida para os beneficiários é maior do 
que para os não-beneficiários. Vale lembrar que essa variável que indica a presença no PBF é 
variável no tempo.  

Figura 4: Curvas de Kaplan-Meier para beneficiários e não beneficiários do PBF 
 

             
(a) Função de sobrevivência                                                                     (b) Função risco 
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Utiliza-se o modelo de Cox para quantificar o efeito na duração do emprego da 
covariável tempo-dependente de presença no PBF, controlando pelos outros fatores, os quais 
são invariantes no tempo. De acordo com a discussão feita na seção 3.2, esse constitui o 
principal resultado desse artigo. A tabela 5 apresenta as razões de risco estimadas para 5 
modelos em que o recorte amostral foi sendo alterado. A ideia de alterar a amostra permite 
acrescentar robustez aos resultados, à medida que as estimativas convergem.  

No modelo 1 considera-se somente os admitidos em janeiro de 2008, com salários 
pertencentes às classes de 4 a 7 e que saíram do emprego por motivo de rescisão (por ou sem 
justa cansa e iniciativa do empregado ou empregador). A restrição para admitidos em janeiro 
de 2008 permite analisar um grupo em que todos os indivíduos estão expostos às mesmas 
condições macroeconômicas desde o início de seus empregos. Concentrar a análise em torno 
de salários mais homogêneos também ajuda a garantir que os grupos controle e tratamento 
contenham, de fato, indivíduos comparáveis. 

No modelo 2 a restrição de salário foi relaxada para as classes de 2 a 9. Nos modelos 3 
e 4 procede-se do mesmo modo mas considerando todos os admitidos no ano de 2008. Por 
fim, o modelo 5 considerou toda a amostra sem nenhuma restrição, nem para salários, nem 
para a causa do desligamento. 

Nota-se que o impacto do PBF, medido pela razão de risco, variou de 0,898 a 0,929 de 
acordo com a amostra utilizada. Mesmo na última regressão, em que todas as restrições foram 
relaxadas, inclusive quanto às causas do desligamento do emprego, foi encontrado um valor 
intermediário, 0,913. Esses resultados mostram que beneficiários do PBF possuem chance de 
7% a 10% menor de sair de seus empregos em comparação com não beneficiários, o que não 
só contraria a hipótese de um efeito preguiça resultante da transferência de renda como abre 
margem para a possibilidade de que essa renda extra produza um incentivo para a 
permanência no emprego. 

Esse efeito, de um programa de transferência de renda condicionado, no presente 
estudo medido sobre a duração do emprego formal, está alinhado com diversos outros estudos 
que encontraram evidências de aumento na oferta de trabalho para os beneficiários (Brito e 
Kerstenetzky, 2010; Medeiros et al., 2007; Tavares, 2010; Teixeira, 2010). O argumento é 
que, conforme os filhos deixam de ficar em casa e passam a frequentar a escola, os pais 
passam a ter mais tempo disponível para o trabalho.  

No entanto, o resultado também pode ser explicado não pelo caminho das 
condicionalidades do programa mas pelo benefício em si. Em 2011, o valor médio do 
benefício por família era de R$ 120,19. Por menor que pareça o valor desse benefício 
financeiro, para uma família que vive com menos de 140 reais per capita (ou menos de 70 
reais), essa renda extra pode fazer muita diferença à medida que o dinheiro é usado na atenção 
com seus dependentes. Corrobora com essa análise o estudo de Oliveira et al. (2007), que 
constatou que o efeito do PBF sobre o consumo das famílias beneficiárias recaiu sobre os 
gastos com alimentação, educação e roupas das crianças. O aumento das despesas com 
vestuário infantil é semelhante aos impactos registrados para os programas de transferência de 
renda no México e Colômbia, e está relacionado à percepção das famílias que o benefício é 
um bônus para ser gasto no melhor interesse de seus filhos (Soares et al., 2010). 
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Tabela 5: Razões de risco das regressões de Cox para o tempo no emprego 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
pbf 0,923*** 0,929*** 0,898*** 0,904*** 0,913*** 
idade 0,991*** 0,993*** 0,995*** 0,996*** 0,996*** 
homem 1,234*** 1,214*** 1,214*** 1,196*** 1,027*** 
salário 0,997*** 0,997*** 0,997*** 0,997*** 0,999*** 
renda_percap 0,999*** 0,999*** 0,999*** 0,999*** 0,999*** 
filhos 0,976*** 0,976*** 0,981*** 0,979*** 0,985*** 
menores 1,033*** 1,035*** 1,031*** 1,032*** 1,022*** 
primeiro_emp 0,902*** 0,928*** 0,897*** 0,908*** 0,926*** 
sindicalizado 0,918*** 0,863*** 0,960*** 0,916*** 0,891*** 
localidade 1,097*** 1,096*** 1,096*** 1,092*** 1,095*** 
raça (ref.: Preta) 
Amarela 1,142* 1,133** 0,994 1,018 1,018 
Branca 1,087*** 1,092*** 1,076*** 1 074*** 1,037*** 
Indígena 1,059 1,256*** 1,146*** 1,210*** 1,265*** 
Parda 1,018 1,042*** 1,027*** 1,029*** 1,012*** 
instrução (ref.: Superior inc. ou mais) 
Sem instrução 0,871*** 0,842*** 0,885*** 0,890*** 0,917*** 
Fundamental incompleto 0,875*** 0,852*** 0,906*** 0,908*** 0,915*** 
Fundamental completo 0,890** 0,850*** 0,918*** 0,912*** 0,913*** 
Médio incompleto 0,896** 0,866*** 0,917*** 0,904*** 0,896*** 
Médio completo 0,881** 0,850*** 0,911*** 0,907*** 0,910*** 
região (ref.: Sul) 
Centro Oeste 0,840*** 0,976* 0,863*** 0,975*** 0,968*** 
Nordeste 0,460*** 0,592*** 0,517*** 0,638*** 0,736*** 
Norte 0,612*** 0,745*** 0,707*** 0,833*** 0,866*** 
Sudeste 0,826*** 0,944*** 0,860*** 0,975*** 1,016*** 
porte_cidade (ref.: (0, 10 mil])      
(10 Mil,100 Mil] 1,011 1,006 1,032*** 1,023*** 1,057*** 
(100 Mil, 1 Milhão] 1,097*** 1 044*** 1,078*** 1,037*** 1,066*** 
(1 Milhão ,+] 1,023 0,992 1,066*** 1,024*** 1,026*** 
porte_estabelecimento (ref.: (0, 10])  
(10, 100] 1,308*** 1,260*** 1,267*** 1,231*** 1,333*** 
(100, 1.000] 1,386*** 1,295*** 1,323*** 1,246*** 1,390*** 
(1.000, 10.000] 1,487*** 1,411*** 1,412*** 1,327*** 1 472*** 
(10.000, +] 1,238*** 1,178*** 1,107*** 1,112*** 1,306*** 
cbo (ref.: Agropecuária e pesca) 
Indústria - generalistas 0,883*** 0,901*** 0,880*** 0,881*** 0,804*** 
Indústria - operadores 0,870*** 0,821*** 0,918*** 0,866*** 0,786*** 
Manutenção e reparação 0,783*** 0,786*** 0,836*** 0,829*** 0,737*** 
Serviço, comércio 0,749*** 0,762*** 0,786*** 0,765*** 0,669*** 
Serviços administrativos 0,743*** 0 747*** 0,787*** 0,751*** 0,628*** 
Técnicos nível médio 0,760*** 0,764*** 0,825*** 0,804*** 0,710*** 
Outros 0,837*** 0,822*** 0,837*** 0,807*** 0,731*** 
cnae (ref.: Administração pública) 
Agricultura, percuária 3,041*** 3,316*** 3,161*** 3,048*** 1,994*** 
Atividades administrativas 2,981*** 3,083*** 2,789*** 2,656*** 1,866*** 
Comércio e repar. veículos 3,864*** 3,681*** 3,585*** 3,239*** 1 847*** 
Contração 5,903*** 5,638*** 4,854*** 4 418*** 2,469*** 
Indústria 3,457*** 3,381*** 3,385*** 3,108*** 1,727*** 
Outros 3,699*** 3 474*** 3,466*** 3,104*** 1,689*** 
Admissão jan/08 jan/08 2008 2008 2008 
Classes de salário 4 a 7 2 a 9 4 a 7 2 a 9 1 a 10 
Causa desligamento rescisão rescisão rescisão rescisão todas 
Núm. observações 85.663 168.565 909.291 1.766.564 2.617.064 
Núm. indivíduos 69.537 138.370 729.786 1.432.657 2.178.741 
Núm. falhas 56.386 114.933 565.040 1.136.191 1.805.839 
Wald chi2 (43) 11.398*** 24.867*** 80.857*** 198.900*** 146.435*** 
Nota: P-value: *<0,10, **<0,05, ***<0,01      
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Um exercício simples mas interessante é notar (com base na regressão de número 3 na 
tabela 5) que o risco de deixar o emprego é 3,1% maior para indivíduos que têm um filho 
menor de idade (razão de risco: e0,030529 = 1,031). Já um indivíduo com três filhos menores, 
em comparação com um indivíduo sem filho menor de idade, teria 9,6% mais chance de 
deixar seu emprego (razão de risco: e3·0,030529 = 1,096). Ser beneficiário do PBF é capaz, no 
entanto, de anular esse efeito (razão de risco: 1,096 · 0,898 = 0,984). Em outras palavras, 
suponha um empregador que está entre um candidato que não é beneficiário do PBF e não 
possui filho menor de idade e um outro candidato com três filhos menores de idade. Ceteris 
paribus, se esse outro candidato com três filhos menores for beneficiário do PBF ele terá as 
mesmas chances de permanecer no emprego do que o outro candidato. 

Adicionalmente ajustam-se modelos paramétricos cujos coeficientes estimados podem 
ser vistos na tabela 6. Todos esses modelos estão na forma de aceleração de tempo de falha 
(AFT). Nesse contexto, um sinal positivo para o coeficiente indica maior chance de 
sobrevivência (mais tempo no emprego). Ao contrário do modelo de Cox, onde 𝑒𝛽 indica a 
razão de risco, na métrica AFT a quantidade 𝑒𝛽 fornece a razão de tempo de sobrevivência. 
Por exemplo, o coeficiente estimado para a variável pbf no modelo Loglogístico foi de 0,093. 
Esse valor representa uma razão de tempo de sobrevivência de beneficiários versus não 
beneficiários de e0,093 = 1,097, o que significa que os beneficiários do PBF possuem uma 
sobrevida no emprego 9,7% maior do que não beneficiários. 

Segundo os critérios de Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC), o melhor ajuste ficou por 
conta da função Gamma, na qual o coeficiente estimado foi de 0,086, o efeito mais 
conservador dentre todos os modelos. Esse valor indica que os beneficiários do PBF 
permanecem no emprego por um tempo 8,95% maior que os não beneficiários, com intervalo 
de 95% de confiança compreendido entre 8,34% e 9,56%. 
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Tabela 6: Coeficientes estimados nos modelos paramétricos 
 

 Exponencial Weibull Loglogística Lognormal Gamma 
pbf 0,117*** 0,114*** 0,093*** 0,095*** 0,086*** 
idade 0,006*** 0,006*** 0,004*** 0,004*** 0,003*** 
homem -0,202*** -0,198*** -0,223*** -0,216*** -0,214*** 
salário 0,004*** 0,004*** 0,004*** 0,004*** 0,003*** 
renda_percap 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001*** 
filhos 0,020*** 0,020*** 0,023*** 0,022*** 0,022*** 
menores -0,032*** -0,032*** -0,031*** -0,030*** -0,029*** 
primeiro_emp 0,109*** 0,107*** 0,126*** 0,118*** 0,115*** 
sindicalizado 0,036*** 0,036*** 0,053*** 0,058*** 0,070*** 
localidade -0,094*** -0,092*** -0,108*** -0,100*** -0,096*** 
raça (ref.: Preta) 
Amarela 0,007 0,007 0,002 0,005 0,006 
Branca -0,077*** -0,076*** -0,081*** -0,079*** -0,079*** 
Indígena -0,130*** -0,129*** -0,132*** -0,127*** -0,123*** 
Parda -0,028*** -0,028*** -0,026*** -0,027*** -0,027*** 
instrução (ref.: Superior inc. ou mais) 
Sem instrução 0,126*** 0,123*** 0,137*** 0,131*** 0,130*** 
Fundamental incompleto 0,101*** 0,099*** 0,124*** 0,119*** 0,122*** 
Fundamental completo 0,085*** 0,083*** 0,115*** 0,109*** 0,115*** 
Médio incompleto 0,085*** 0,083*** 0,119*** 0,113*** 0,120*** 
Médio completo 0,089*** 0,087*** 0,135*** 0,126*** 0,135*** 
região (ref.: Sul) 
Centro Oeste 0,163*** 0,161*** 0,130*** 0,131*** 0,116*** 
Nordeste 0,704*** 0,690*** 0,707*** 0,691*** 0,666*** 
Norte 0,378*** 0,372*** 0,355*** 0,351*** 0,329*** 
Sudeste 0,162*** 0,160*** 0,143*** 0,136*** 0,119*** 
porte_cidade (ref.: (0, 10 mil])      
(10 Mil,100 Mil] -0,037*** -0,036*** -0,023*** -0,027*** -0,025*** 
(100 Mil, 1 Milhão] -0,087*** -0,086*** -0,066*** -0,067*** -0,061*** 
(1 Milhão ,+] -0,078*** -0,077*** -0,055*** -0,063*** -0,060*** 
porte_estabelecimento (ref.: (0, 10]) 
(10, 100] -0,356*** -0,350*** -0,365*** -0,364*** -0,357*** 
(100, 1.000] -0,108*** -0,108*** -0,045*** -0,074*** -0,069*** 
(1.000, 10.000] -0,247*** -0,242*** -0,262*** -0,262*** -0,261*** 
(10.000, +] -0,289*** -0,284*** -0,307*** -0,308*** -0,307*** 
cbo (ref.: Agropecuária e pesca) 
Indústria - generalistas 0,123*** 0,120*** 0,182*** 0,150*** 0,148*** 
Indústria - operadores 0,076*** 0,074*** 0,139*** 0,115*** 0,119*** 
Manutenção e reparação 0,168*** 0,164*** 0,274*** 0,237*** 0,243*** 
Serviço, comércio 0,232*** 0,226*** 0,339*** 0,308*** 0,317*** 
Serviços administrativos 0,223*** 0,218*** 0,352*** 0,315*** 0,331*** 
Técnicos nível médio 0,182*** 0,178*** 0,283*** 0,245*** 0,250*** 
Outros 0,168*** 0,165*** 0,244*** 0,200*** 0,200*** 
cnae (ref.: Administração pública) 
Agricultura, percuária -1,251*** -1,219*** -1,077*** -0,960*** -0,861*** 
Atividades administrativas -1,107*** -1,077*** -1,011*** -0,877*** -0,793*** 
Comércio e repar. veículos -1,383*** -1,348*** -1,226*** -1,088*** -0,976*** 
Contração -1,674*** -1,633*** -1,629*** -1 449*** -1,336*** 
Indústria -1,327*** -1,293*** -1 131*** -0,997*** -0,877*** 
Outros -1 341*** -1,306*** -1,212*** -1 074*** -0,970*** 
constante 5,490*** 5,501*** 4 773*** 4 794*** 4,630*** 
Wald chi2 (43) 84.321*** 87.453*** 117.348*** 105.869*** 91.278*** 
AIC 2.129.206 2.127.993 2.043.432 2.037.241 2.030.510 
BIC 2.129.721 2.128.520 2.043.959 2.037.768 2.031.050 
Nota: A amostra é composta por todos os admitidos em 2008 e que permaneceram empregados até dezembro de 2011 ou que rescindiram 
seus contratos com ou sem justa causa e por iniciativa do empregado ou do empregador, considerando as classes de salário de 4 a 7. O 
número total de observações foi de 909.291, sendo 729.786 indivíduos. O número de falhas foi 565.040. Todos os modelos estão na métrica 
AFT (aceleração de tempo de falha). P-value: *<0,10, **<0,05, ***<0,01. 
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5. Conclusão 
Neste artigo analisa-se a parcela pobre da população brasileira, constante do Cadastro 

Único dos Programas Sociais, e com vínculo no mercado formal de trabalho. A partir de um 
conjunto de dados único, com mais de três milhões de indivíduos, conclui-se que as chances 
dos beneficiários do Programa Bolsa Família permanecerem no emprego são maiores do que 
para os não beneficiários do programa. Essa constatação não apenas contraria a hipótese de 
um efeito preguiça vinculado à concessão do benefício, como também estabelece o efeito 
inverso, de que o benefício financeiro advindo do programa contribua para a manutenção do 
emprego.  

Em termos de políticas públicas esse é um resultado relevante, uma vez que a 
população pobre brasileira é caracterizada por considerável volatilidade na renda e 
rotatividade no emprego, comprometendo os níveis de bem-estar presente e futuro, já que 
dificulta a obtenção de aposentadorias por tempo de contribuição. Este estudo contribui para a 
literatura, e inova ao analisar o efeito do programa de transferência de renda sobre a duração 
do emprego (em contraste com a maioria dos estudos que abordaram a questão sob a ótica da 
participação e da jornada de trabalho), e ao tratar a presença no Programa Bolsa Família como 
uma variável tempo-dependente.  

Utilizando o modelo semi-paramétrico de Cox, estima-se o risco de desligamento do 
emprego para os beneficiários do Bolsa Família como sendo de 7% a 10% menor do que para 
os não beneficiários. A título de ilustração, pode-se comparar ao efeito causado por filhos 
menores de idade, que aumentam as chances dos pais deixarem seus empregos. Na regressão 
principal, a presença de três crianças no lar é responsável por aumentar em 9,6% a chance de 
saída do emprego. No entanto, essa probabilidade é anulada se o indivíduo recebe o benefício 
do PBF. Os modelos paramétricos corroboraram o resultado, indicando que os beneficiários 
do PBF permanecem, no mínimo, 9% mais tempo em seus empregos do que os não 
beneficiários. 

Esse efeito descrito está apoiado numa combinação do próprio benefício financeiro, à 
medida que é usado no cuidado com seus dependentes, com as condicionalidades impostas 
pelo programa, que exige frequência escolar e visitas aos postos de saúde para as crianças. 
Esses esforços tendem a aliviar o tempo destinado pelos pais nos cuidados domésticos, o que 
facilita a manutenção do emprego. 
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