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capítulo

22 os Efeitos do antigo programa  
Bolsa Escola sobre a pobreza,  

a Desigualdade, a Escolaridade  
e o trabalho Infantil:  

uma abordagem de microssimulação

François Bourguignon* 

Francisco H. G. Ferreira*

phillippe G. leite*

Ao longo dos últimos dez anos, vários países em desenvolvimento 
vêm implementando programas de transferências monetárias condi-
cionadas a certos comportamentos dos beneficiários, tal como fre-
qüência escolar ou visitas regulares a centros de saúde. Este capítulo 
desenvolve um método de microssimulações com base em um modelo 
econométrico simples, para estudar, ex ante, os possíveis resultados do 
Programa Bolsa Escola, que foi implementado em âmbito nacional,  
a partir de 2001. 

O capítulo reproduz um artigo original dos mesmos autores, pu-
blicado em 2003, Conditional cash transfers, schooling, and child labor: micro-
simulating Brazil’s Bolsa Escola Program, que simulava o Programa Bolsa 
Escola antes mesmo da coleta de dados para a sua avaliação ex post.1 
Dessa forma, o capítulo não se refere ao Programa Bolsa Família, que 
resultou da integração entre os programas Bolsa Escola, Bolsa Ali-
mentação, Cartão Alimentação e Auxílio-Gás, em 2003. 

Duas razões motivaram sua inclusão neste volume: uma metodo-
lógica e outra histórica. Por um lado, o artigo documenta uma aborda-
gem de microssimulação para a projeção de resultados, que pode vir a 
ser útil na formulação de políticas voltadas à redução da pobreza e da 
desigualdade, dando seguimento ao processo documentado em nota 
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técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2006), a 
qual é reeditada na abertura do volume 1, deste livro. Por outro lado, 
registra uma das primeiras tentativas de explicar o funcionamento do 
Bolsa Escola – um programa precursor de outras iniciativas públicas 
similares que desempenharam algum papel na redução da desigualda-
de,  as quais são analisadas em outros capítulos deste livro.

O modelo aqui estimado sugere que cerca de 60% das crianças 
pobres de 10 a 15 anos que não estudavam antes da implantação do 
Bolsa Escola começariam a estudar em resposta ao programa. No en-
tanto, os resultados gerados pelo programa sobre os níveis de pobreza 
e de desigualdade dos domicílios brasileiros não seriam expressivos. 
Medidas de pobreza e de desigualdade mais sensíveis à cauda inferior 
da distribuição de renda apresentam melhores resultados, mas os efei-
tos nunca são grandes. 

1 INtRoDuÇÃo

Ao longo da década de 1990, diversos países em desenvolvimento 
adotaram um novo tipo de programa de redistribuição de renda, com o 
objetivo de contribuir para a redução de seus altos níveis de pobreza e de 
desigualdade. Vários programas, como o Food for Education, implementa-
do em Bangladesh, o Bolsa Escola, no Brasil, e o Progresa,2 no México, 
fazem parte do conjunto conhecido como Programas de Transferên-
cias Monetárias Condicionadas (PTCs). Em geral, eles diferem de ou-
tros tipos de programas sociais por dois fatores. Em primeiro lugar, são 
focalizados especificamente em cidadãos mais pobres, escolhendo seus 
beneficiários diretamente pela aferição de sua renda domiciliar (means 
test), ou de algum índice construído com base em variáveis observadas 
e correlacionadas ao bem-estar familiar (proxy-means test).3 Em segundo 
lugar, eles impõem uma condição comportamental que requer, dos 
participantes, o cumprimento de  pequenas ações previamente deter-
minadas. Geralmente, tais programas condicionam as transferências à 
freqüência efetiva das crianças em idade escolar. O programa mexicano 
Progresa adiciona, à já citada escolarização, visitas periódicas a centros 
de saúde para um acompanhamento tanto pré-natal quanto pós-parto  
de mulheres grávidas ou lactantes. 

Esses programas geraram considerável interesse por parte de pes-
quisadores acadêmicos, tanto nos países onde foram implementados 
quanto em outros, com relação à avaliação do impacto gerado. 

2 Programa Nacional de Educación, Salud y 
Alimentación.

3 Para ajudar a implementar o programa, o índice 
de proxy-means test é geralmente especificado 
como uma pontuação (escore) gerada a partir de um 
questionário-base respondido, a priori, pelos chefes 
dos domicílios, de uma visita do agente social ao 
domicílio ou de ambos. Em alguns casos,  
a pontuação escore é ajustada para corresponder  
a algum nível de renda domiciliar per capita.   
Para mais detalhes sobre o caso brasileiro, ver 
Camargo e Ferreira (2001).
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A literatura apresenta dois tipos de métodos de avaliação para es-
ses tipos de programa. Em primeiro lugar, há métodos de avaliação ex 
post, que consistem na comparação de resultados relevantes observa-
dos entre os beneficiários, com resultados de algum grupo de compa-
ração ou de controle, formulado para corresponder, da melhor manei-
ra possível, ao seguinte contrafactual: como se comportaria o grupo de 
beneficiários (grupo de tratamento) na ausência do programa? Os mé-
todos mais confiáveis são experimentais, mas há também uma série de 
métodos não-experimentais, como os baseados em matching.4 A litera-
tura moderna apresenta diferentes e importantes contribuições, tanto 
experimentais quanto não-experimentais, que  estão sendo usadas para 
analisar os impactos de diferentes programas sociais em vários países.

O segundo método é conhecido na literatura como avaliação ex 
ante, conquanto não seja um método de avaliação propriamente dita. 
Esse método consiste na simulação (previsão) dos efeitos do progra-
ma com base em algum modelo do comportamento e das escolhas fei-
tas pelos seus potenciais beneficiários. Os modelos usados nesse tipo 
de análise variam muito, tanto em relação à complexidade quanto à 
cobertura. Por exemplo, modelos aritméticos simples simulam o efeito 
dos programas por meio da aplicação das regras oficiais por ele defi-
nidas para determinar se o domicílio é um potencial beneficiário ou 
não, e, em seguida, calcula-se o montante de transferências necessárias 
para a sua implementação. Por seu turno, modelos mais complexos re-
correm a modelos econométricos de escolhas comportamentais. Para 
esse tipo de análise, em geral são utilizados dados obtidos de pesquisas 
domiciliares.

Abordagens ex post e ex ante são, antes de tudo, métodos com-
plementares, e não substitutos. Os métodos têm diferentes objetivos. 
Métodos ex post têm, como principal meta, a identificação dos efeitos 
dos programas em diversos componentes do bem-estar social do do-
micílio. A análise é cuidadosamente feita pela observação das esco-
lhas dos beneficiários, comparando-as com as escolhas das pessoas 
selecionadas previamente a participar do grupo de controle, formado 
por não-beneficiários, com características iguais às dos participantes.  
Tal grupo serve, então, de proxy para o contrafactual desejado: “que 
resultados apresentariam os beneficiários, caso o programa não tives-
se sido implementado?” Essas são, estrito senso, as únicas avaliações 

“reais” de um programa.

Entretanto, mesmo quando os grupos de controle são proxies con-
fiáveis  para o contrafactual desejado, os métodos de avaliação ex post 

4 Esta literatura inspira-se nos métodos de matching, 
desenvolvidos e apresentados em Rubin (1977) 

e Rubin e Rosenbaum (1985). Para recentes 
melhorias e aplicações, ver Heckman e Vytlacil 

(2002). Para estudos relacionados ao programa 
Food for Education implementado em Bangladesh, 

recomendamos Ravalion e Wodon (2000). Sobre  
o caso mexicano, a literatura é bem diversificada;  

os trabalhos mais importantes foram realizados pelo 
IFPRI – International Food Policy Research Institute. 

Neste último caso, sugerimos Parker e Skoufias 
(2000) e Schultz (2000).
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deixam algumas importantes perguntas sem resposta, como: “quais se-
riam os efeitos do programa se algum dos parâmetros de seu desenho 
inicial fosse alterado?”. Por exemplo: um aumento ou uma redução do 
nível de corte de renda (means-test); uma mudança na natureza da con-
dicionalidade; ou no valor da transferência. Sabemos que a escolha de 
um único grupo de controle confiável para uma análise experimental 
com seleção aleatória para um determinado programa já é muito difí-
cil. Essa dificuldade seria agravada se desejássemos analisar diferentes 
formulações do programa num ambiente experimental.

Dessa forma, métodos de avaliação ex ante surgem como uma al-
ternativa bastante útil, pois é muito mais simples e prático realizar múl-
tiplas análises para um determinado programa utilizando-se bases de 
dados existentes do que pessoas, como no caso ex  post experimental. 
Esses modelos ex ante são essencialmente prospectivos, pois se baseiam 
em uma série de hipóteses sobre como os domicílios se comportariam 
na presença de um programa social. Enquanto uma avaliação ex post 
compara resultados reais de um programa (advindos de um grupo de 
tratamento) com resultados contrafactuais da ausência do programa (ad-
vindos de um grupo de comparação ou controle), uma avaliação ex ante  
compara os resultados contrafactuais do programa (simulado por um 
modelo numa base de dados) com os resultados reais da ausência do 
programa. O método também permite a simulação de contrafactuais 
para diferentes formulações de programas, anteriormente à sua imple-
mentação. É por isso que essa família de métodos pode ser muito útil 
à criação ou à reformulação de um programa. 

Modelos de simulação de políticas de redistribuição baseados em 
microdados são muito usados em países industrializados.5 Em virtude 
do aumento do número de programas de transferências condicionadas 
em países em desenvolvimento, modelos similares tornaram-se neces-
sários também nesses países. Entretanto, a implementação das condi-
cionalidades impostas por esse tipo de programa requer modificações 
nos modelos de redistribuição, com foco em diferentes aspectos do 
comportamento dos domicílios. 

Este artigo propõe um simples modelo de avaliação ex ante para 
programas de transferências de renda condicionadas ao comportamen-
to dos agentes. O modelo é aplicado ao Programa Bolsa Escola, imple-
mentado no Brasil em 2001, e investiga os dois resultados desejados 
do programa: redução dos níveis atuais de pobreza (e de desigualdade)  
e promoção de incentivos para a sua redução futura, por meio da es-
colarização das crianças pobres e desfavorecidas.

5 Harding (1996). Para problemas associados  
à construção do mesmo tipo de modelos  
em países em desenvolvimento, ver Atkinson  
e Bourguignon (1991).
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A próxima seção apresenta as características do programa (tal 
como vigente em 2001), enquanto a seção 3 descreve em detalhes o 
modelo de avaliação proposto. Dada a condicionalidade à freqüência 
escolar, o modelo considera essencialmente a demanda por escolari-
zação e a literatura atual sobre o trabalho infantil. A seção 4 apresenta 
os resultados estimados do modelo, enquanto a seção 5 sugere vários 
cenários alternativos para o Bolsa Escola. A seção 6 contém as con-
clusões deste trabalho. 

2 o pRoGRaMa NacIoNal BolSa EScola

O Programa Nacional Bolsa Escola foi criado por lei, em abril 
de 2001,  num amplo contexto de iniciativas propostas para promover 
o desenvolvimento social do País, conhecido como Plano Alvorada. 
A lei de 2001 unificou os programas pioneiros de redistribuição (que 
datam de 1995) do Distrito Federal e da cidade de Campinas, tanto 
em cobertura quanto em relação ao valor das transferências e das con-
dicionalidades. Tal lei também determinava que o governo federal se 
tornava responsável pelo orçamento e pela disponibilidade dos recur-
sos para o programa, mas atribuía à administração municipal a respon-
sabilidade pela sua operacionalização e pelo seu monitoramento. 

As regras do programa eram muito simples. Domicílios com ren-
da domiciliar inferior a meio salário mínimo, ou seja, a R$ 90 por mês 
na época, teriam o direito de receber R$ 15 por criança na faixa de 6 a 
15 anos se, e somente se, ela estivesse regularmente matriculada em es-
tabelecimentos de ensino e mantivesse uma freqüência mensal de pelo 
menos 85% das aulas. As escolas eram responsáveis por enviar dados 
referentes à freqüência escolar às secretarias municipais, que monito-
rariam a condicionalidade e a distribuição dos benefícios. As transfe-
rências eram pagas preferivelmente às mães, por meio de um cartão 
magnético, que facilitava a supervisão do programa. Cada domicílio 
participante recebia no máximo R$ 45 por mês, independentemente 
do número de crianças inscritas no programa dentro do domicílio. 

A administração do programa era essencialmente local (munici-
pal), mas o controle e a supervisão eram submetidos a dois níveis. No 
âmbito federal, cabia à secretaria federal a verificação adicional do 
número de benefícios demandados pela municipalidade, tendo por 
base os dados agregados do município. Havendo discrepância entre  
o número demandado pela secretaria municipal e o calculado pela 
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secretaria federal, era feito um ajuste do número local de demandas. 
No âmbito local, a secretaria municipal responsabilizava-se pela su-
pervisão da condicionalidade e pela verificação da autodeclaração 
dos rendimentos dos beneficiários.

Na época, o governo estimou que 10 milhões de crianças em  
6 milhões de famílias seriam beneficiadas por esse programa, represen-
tando 17% da população brasileira, ao custo de menos do que 0,5% do 
PIB (0,3%, segundo as Contas Nacionais, e 0,45%, segundo os dados 
da Pnad). As proporções seriam maiores se medidas com relação ao 
número de domicílios beneficiados; ainda assim, o valor das transfe-
rências era inferior a 5% dos rendimentos declarados dos domicílios 
no quinto mais pobre da população.

3 uSaNDo uM MoDElo SIMplES  
paRa EStIMaÇÃo Do EFEIto  

Do BolSa EScola

Para simular os efeitos desse tipo de programa de redistribuição 
de renda foi necessário, em primeiro lugar, acessar uma base de dados 
representativa da população de interesse, de forma que as regras do 
programa pudessem ser aplicadas com base nesses dados, para gerar 
os contrafactuais desejados. Entretanto, para um programa social que 
tem como um de seus principais objetivos a mudança de compor-
tamento dos beneficiários, tal estratégia de modelagem, baseada em 
simples aritmética (como nos modelos-padrão de microssimulação de 
transferências de renda na Europa), não se aplica. Tendo em vista que o 
Programa Bolsa Escola possui objetivos múltiplos – a redução imedia-
ta dos níveis de pobreza corrente; o encorajamento à escolarização das 
crianças carentes que até então não estudavam; e a redução dos níveis 
de evasão escolar entre os que freqüentavam a escola regulamente –,  
a simulação de seus resultados requer mais do que um simples aumen-
to da renda do domicílio-alvo, pela adição da transferência monetária. 
É necessário introduzir algum modelo estrutural de demanda educa-
cional que gere contrafactuais para a escolha comportamental. 

Ao longo dos anos, sociólogos e economistas desenvolveram uma 
vasta literatura sobre a demanda educacional, correlacionada ou não 
ao trabalho infantil. Tal literatura, basicamente focada em países em 
desenvolvimento, tenta compreender as razões que motivam os  pais a 
preferir que os filhos trabalhem, dentro ou fora de casa, em vez de in-
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centivá-los a estudar. Muitos motivos foram analisados por numerosos 
modelos teóricos,6 além de terem sido produzidos inúmeros trabalhos 
empíricos para estudar a relevância desses motivos e de possíveis efei-
tos de políticas sociais.7 

Análises empíricas sobre a decisão da criança entre trabalhar e estu-
dar deparam com alguns obstáculos. Primeiramente, cumpre observar  
que a racionalidade por trás da escolha entre enviar a criança ao mer-
cado de trabalho ou à escola é por si só muito complexa. É uma de-
cisão inerentemente intertemporal, além de ser diferente, a depender  
de os domicílios se comportarem de forma unitária ou manifestarem  
conflitos de interesse entre seus membros. Em segundo lugar, não é 
nada fácil encontrar suporte na literatura para a hipótese de exogenei-
dade da maior parte das variáveis explicativas; além disso, a escolha de 
possíveis instrumentos para corrigir os vieses correspondentes não é 
trivial. Por último, modelos estruturais para a análise de tais políticas 
sociais são tão complexos que o grau de robustez de sua estimação 
econométrica é incerto. Por isso, a literatura de demanda educacio-
nal e do trabalho infantil baseia-se predominantemente em formas 
reduzidas de tais modelos estruturais complexos, que permitem testar  
a importância de certas variáveis, mas não facultam a verificação de 
outras hipóteses estruturais. Assim sendo, poucos modelos conheci-
dos poderiam ser usados para a simulação ex ante dos efeitos do Pro-
grama Bolsa Escola.8

Tendo em vista essas dificuldades, os objetivos deste artigo são 
modestos e o foco é operacional. O artigo não propõe a criação de um 
modelo estrutural complexo para a demanda educacional, e não consi-
dera problemas de barganha ou de alocação intradomiciliar. Tenta ape-
nas estimar ordens de magnitude dos possíveis efeitos de programas 
de transferências condicionadas, do tipo do Bolsa Escola. Os aspectos 
estruturais do exercício de simulação da escolha ocupacional da crian-
ça são limitados ao estritamente necessário.

Assim, o modelo baseia-se em quatro pressupostos cruciais.  
O primeiro é ignorar como se processa a decisão de aplicação do tem-
po da criança dentro do domicílio; logo, não discute as vantagens e as 
desvantagens de modelos de decisão unitários ou coletivos. O modelo 
de escolha ocupacional é considerado como uma forma reduzida, que 
reflete a escolha, qualquer que seja o processo de decisão dentro do 
domicílio.9 O segundo pressuposto é que a decisão de enviar a criança 
à escola é tomada após todos os adultos residentes em um domicílio 
terem feito suas escolhas, as quais, portanto, independem da criança. 

6 Os trabalhos de Basu (1999) e Baland e Robinson 
(2000) são duas referências para esses modelos 

teóricos de demanda educacional.

 7 São boas contribuições para a literatura: 
Rosenzweig e Evenson (1977), Gertler e Glewwe 

(1990), Freije e Lopez-Calva (2001) e Bhalotra 
(2000). Em termos de resultados de políticas, ver 

Grootaert e Patrinos (1999).

8Isso é verdade mesmo para um modelo estrutural 
explícito, como em Gertler e Glewwe (1990). 

9 Uma discussão aprofundada de como o processo 
de decisão intradomiciliar afeta a oferta  

de mão-de-obra dos membros do domicílio  
é apresentada por Chiappori (1992) e por 

Bourguignon e Chiappori (1994).
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O terceiro pressuposto refere-se ao fato de a estimação do modelo 
não levar em conta nenhuma correlação ou simultaneidade entre as 
escolhas tomadas por irmãos dentro de um mesmo domicílio, ainda 
que todas as crianças em idade escolar sejam consideradas na fase de 
simulação dos efeitos do programa. Por último, o modelo toma a com-
posição do domicílio como exógena.

Com base nessas hipóteses, representa-se a escolha ocupacional 
de uma criança i de um domicílio por  . Essa variável categórica (qua-
litativa) recebe valores: 0 se a criança não está freqüentando a escola; 
1 se estuda e trabalha fora do domicílio; e 2 se estuda e não trabalha 
fora do domicílio. Se  , supõe-se que a criança trabalha por tem-
po integral, seja dentro seja fora do domicílio, mas com rendimentos 
observados apenas quando participa do mercado de trabalho (infantil). 
Da mesma forma, se , supõe-se a possibilidade de trabalho do-
méstico complementar à freqüência escolar. Assim sendo, , a escolha 
ocupacional, é modelada com base na representação padrão de um 
modelo logístico multinomial por meio da maximização das utilidades 
por escolha de uma das categorias:10

   (1)

em que:   é a representação da função latente da utilidade de 
escolha da categoria k (= 0,1 ou 2) dos tomadores de decisão dentro 
do domicílio;  é a idade da criança i;  é um vetor de caracterís-
ticas da criança i;  é um vetor de características do domicílio ao 
qual a criança i pertence (tamanho do domicílio, idade dos pais, nível 
de educação dos pais, presença de outras crianças em idade escolar, 
distância da escola, etc.);  é a renda total dos outros membros do 
domicílio a que a criança i pertence (excluindo-se a própria renda);  
e  é a contribuição da criança i à renda domiciliar, dependendo da 
escolha ocupacional j;  é o termo aleatório que captura a heteroge-
neidade não observada das preferências ocupacionais. 

Se todas as variáveis explicativas são combinadas num único ve-
tor, com exceção das variáveis que mensuram renda, e estão lineariza-
das, as utilidades da escolha ocupacional  da equação 1 podem ser 
reescritas como:

 (2)

Essa representação da escolha ocupacional é tão simples quan-
to flexível. Ao supor, particularmente, que os coeficientes   e   

10 Muitos autores utilizam outros tipos de modelos 
categóricos para estimar a relação escolarização/
trabalho, como modelos binários ou probit 
seqüencial, no lugar dessa escolha do modelo 
multinomial logístico (Canagarajah e Coulombe, 
1997; Grootaert e Patrinos, 1999). Porém, esses 
modelos não geram uma interpretação direta da 
maximização das utilidades, necessária  
ao modelo proposto. Uma alternativa seria  
o modelo multinomial probit, mas seu processo  
de estimação é menos robusto.
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podem variar entre as diversas alternativas sem nenhuma restrição, o 
modelo permite uma estimação muito flexível do trade-off entre a esco-
larização da criança (e sua renda futura) por um lado, e a renda domi-
ciliar atual por outro. Implicitamente, esse modelo também considera 
que o número de horas trabalhadas é uma escolha discreta, mesmo 
sabendo que o número de horas trabalhadas pelas crianças pertencen-
tes à categoria j = 0 deve ser maior do que o das crianças da categoria  
j = 1 (considerando que estudar consome parte do tempo disponível 
da criança). Isso requer uma especificação cuidadosa da variável .

Seja então  o salário de mercado observado para criança i. Su-
pondo-se  que essa variável é determinada de acordo com o modelo de 
capital humano de Becker e Mincer, ela pode ser representada por:

                                     (3)

em que:  é um vetor de características individuais da criança i, tal 
qual o vetor apresentado anteriormente, incluindo nível de educação 
e idade;  é o termo aleatório contendo a parte não explicada pelo 
modelo; e  é uma variável binária que recebe valor 1 se a 
criança estuda e ao mesmo tempo trabalha fora do domicílio. 

Uma interpretação do segundo termo da equação 3 é que o núme-
ro de horas trabalhadas pela criança i difere caso a escolha ocupacional 
seja j = 0 ou j = 1. Ou seja, crianças que estudam acabam por trabalhar 
menos horas por dia e, conseqüentemente, têm maior probabilidade 
de receber menores salários do que as que não estudam. Com base na 
equação 3, a contribuição da criança i para a renda total domiciliar, de 
acordo com cada uma das categorias j, é definida por:

e  

                                                                             (4) 

A variável  mede o valor gerado tanto pelo trabalho infantil 
observado no mercado de trabalho quanto pelo trabalho doméstico 
infantil. Então, o rendimento para o trabalho doméstico das crianças 
que não estão na escola é uma fração K-1 do salário de mercado, ,  
de forma que a soma dos dois valores é Kwi. Por sua vez, realizar 
as duas atividades simultaneamente – estudar e trabalhar – gera uma 
redução proporcional de (1-M) vezes o salário doméstico ou de mer-
cado. Da mesma forma, ir à escola sem trabalhar fora do domicílio 
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significa uma redução proporcional de (1-D) do salário potencial que, 
nesse caso, é puramente doméstico. A proporção M pode ser estimada 
com base na equação 3, supondo-se que ela é igual para os trabalhos rea-
lizados dentro ou fora do domicílio. K e D, porém, não são observados.

Substituindo-se a equação 4, nos respectivos parâmetros e variá-
veis, a equação 2 pode ser reescrita como:

   (5)

em que:  e 

Quando todos os coeficientes   e   são conhecidos, além do 
atual ou potencial salário de mercado,  , e dos termos residuais,  , a 
escolha ocupacional da criança i é definida por:

                                                               (6)

A equação (5) representa a utilidade observada da criança i sob  
a escolha ocupacional j, de forma que (6) representa a escolha obser-
vada da criança na ausência do programa. Se o Programa Bolsa Escola 
é, então, introduzido para todas as crianças que freqüentam a escola,11 
por meio de uma transferência monetária T, a equação (5) pode ser  
reescrita como a equação (7) a seguir. Em (7), o valor da T da trans-
ferência é adicionado diretamente ao termo da renda domiciliar (que, 
por sua vez, é independente da ocupação da criança), desde que a 
criança esteja freqüentando a escola (ou seja,  j = 1 ou 2).

                              (7)

em que  e 

Observe-se, na equação (7), que o que faz a transferência ser con-
dicional é o fato de, para a utilidade da categoria j = 0, o modelo 
não permitir a adição do montante T, contrariamente às outras duas 
categorias. Se não houvesse condicionalidade à escolarização, todos 
receberiam o montante T, independentemente da categoria j. Assim 
sendo, a equação (7) é a representação da forma reduzida do modelo 
da escolha ocupacional da criança, o que permite a simulação dos efei-
tos do Bolsa Escola sobre a escolha ocupacional quando os valores de 

 e  são conhecidos ou estimados.

  3.1 Estimação do modelo discreto

Supondo-se que  sejam independentes e identicamente dis-
tribuídos na amostra com uma distribuição exponencial dupla, os 

11 Hipótese feita apenas por simplicidade,  
para a apresentação do modelo. Em breve,  
o means-test será introduzido, sem nenhuma perda 
de generalidade, durante o processo de simulação.
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parâmetros da equação (7) podem ser estimados com base num mode-
lo multinomial logístico. Entretanto, os parâmetros não são estimados 
diretamente pelo modelo e algumas precauções precisam ser tomadas. 
Nesse modelo, a probabilidade de escolher a ocupação k é dada por:

                                       (8)

Sendo j = 0 a categoria de referência, a probabilidade é reescrita 
por:

 , 2; 

e

                                                                                 (9)

Como visto pela equação (9), o modelo multinomial logístico não 
permite a estimação dos parâmetros de interesse em si, mas apenas 
das diferenças ,  e , para j = 1, 2. Mas, 
conforme as equações (6) e (7), precisamos identificar os três coefi-
cientes  e   em níveis, pois a variável renda é assimétrica entre 
as categorias (já que a adição do montante T depende da categoria j 
escolhida). As diferenças não são suficientes para que se possa estimar 
a utilidade máxima  da criança para simular a categoria .

Para solucionar esse problema, valemo-nos do único suposto es-
trutural introduzido até aqui, e representado pela equação (4). Sejam 

 e  os coeficientes estimados pelo modelo multinomial logístico, 
respectivamente, para a variável renda domiciliar, , e o salário poten-
cial da criança, , quando j = 1 ou 2, dado  j = 0 ser a categoria base. 
Com base na equação (5), obtém-se o seguinte sistema de equações:

                                  (10)

Mesmo estimando-se M a partir da equação (3), o sistema ainda 
não pode ser resolvido, pois restam cinco incógnitas  
para quatro equações. A escolha arbitrária de K ou D permite a esti-
mação de todos os parâmetros desejados. Assim sendo, formula-se 
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a seguinte hipótese: se a criança não freqüenta a escola, ela se espe-
cializa completamente – ou trabalha fora do domicílio e tem produti- 
vidade doméstica nula, ou trabalha apenas em casa (com uma produ- 
tividade equivalente). Ou seja, K = 1. Em outras palavras, supõe-se que as 
alocações entre trabalho doméstico e trabalho fora de casa são soluções  
de canto para todas as alternativas.12 A solução do sistema gera:

                                                                  

(11)

Um primeiro teste da relevância das hipóteses de identificação  
é que os valores de  e  sejam positivos. Seria também desejá-
vel que o D pertencesse ao intervalo (0,1).

Por último, é necessário obter estimativas dos termos residuais 
 que,  nesse modelo discreto, não são diretamente observados. 

Sabendo-se que os termos residuais são provenientes de uma família 
de distribuição dupla-exponencial, e conhecendo-se a escolha ocupa-
cional observada nos dados, é possível gerar, após a estimação dos 
parâmetros, um resíduo aleatório com distribuição dupla-exponencial 
de forma coerente à ocupação observada. Por exemplo, se a criança i 
trabalha e estuda, j = 1, os resíduos gerados para ela, vi1 e vi2, devem 
satisfazer a:

 3.2  Estimação do salário de mercado potencial

Para completar o processo de simulação, o modelo discreto apre-
sentado na seção anterior necessita da variável que mensura a contri-
buição da criança à renda domiciliar, , para todas as crianças, inclusive 
para aquelas que não trabalham fora do domicílio. Numa abordagem 
ideal, estimar-se-iam simultaneamente as equações (3) e (9) por máxi-
ma verossimilhança. Por simplicidade, porém, preferimos adotar um 
processo mais transparente e robusto: estimaremos a equação (3) por 
mínimos quadrados ordinários, com base na amostra de crianças que 
recebem salários de mercado positivo. Além disso, para as crianças 

12 Essa hipótese pode ser relaxada se alguma 
informação sobre horas trabalhadas estiver 
disponível nas pesquisas.
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com salário zero, é preciso gerar um resíduo aleatório que respeite  
a lei normal dos resíduos obtidos pela regressão, i.e., que suponha que 
o termo aleatório dos que não trabalham tem distribuição normal com 
média zero e desvio-padrão igual àquele observado empiricamente en-
tre as crianças que trabalham.

A estimação da equação 3 por outro método destinado a cor-
rigir o viés de seleção não se aplica a esse caso. Tal correção deve-
ria basear-se na utilização de uma variável instrumental que afetasse  
o salário, a qual não afetasse, porém, a escolha entre estudar e trabalhar 
por outro canal. Não é tarefa fácil. Além disso, os resultados obtidos 
pelo método-padrão de correção do viés de seleção por dois estágios 
não são válidos quando o indivíduo pode ter mais de duas escolhas 
ocupacionais, como é o caso desse modelo.13 Lee (1983) propôs uma 
generalização ao método de correção de Heckman, mas, de acordo 
com Schmertmann (1994), Bourguignon et al. (2001) e Dahl (2002), 
tal correção só é justificada em alguns casos bastante específicos. Por 
essas razões, preferimos não tentar corrigir o viés de seleção da amos-
tra de crianças que trabalham (ainda que ela seja potencialmente im-
portante) por meio de uma abordagem puramente mecânica, com ins-
trumentos pouco convincentes. 

 3.3  Simulando programas de transferência condicional

Os modelos apresentados nas equações 6 e 7 não são uma represen-
tação completa das possíveis escolhas do domicílio na presença de pro-
gramas como o Bolsa Escola. Tais programas levam em consideração  
a condicionalidade em freqüentar a escola, mas não o ponto de corte 
que define a focalização do recebimento do benefício. Levando-se em 
conta a condicionalidade, bem como o ponto de corte para a focaliza-
ção do benefício, cada criança escolherá a categoria com maior utilidade, 
entre as seguintes opções:

       

(12)

As condições observadas nas categorias 1 e 2 são provenientes da 
definição do ponto de corte de focalização, isto é, Y° é a renda máxima 
que separa os beneficiários dos não-beneficiários. Essas condições são 

13 Cumpre lembrar que cada criança pode  
ser classificada em três possíveis  

categorias: j = 0, 1 ou 2.
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definidas em termos de rendimento monetário; por isso, a contribuição 
da criança no trabalho doméstico em S = 2 não é levada em conta.

Conforme mencionado, o que importa para o estudo é a diferença 
entre as utilidades correspondentes a cada uma das possíveis escolhas 
ocupacionais. Então, é preciso conhecer não somente as diferenças  
( ), ( ) e ( ), mas também os três coeficientes j. Esse 
sistema permite visualizar como as crianças escolhem mudar de cate-
goria ocupacional após a introdução de um programa como o Bolsa 
Escola. A mudança entre as escolhas 1 e 2 é dada quando o domicílio 
não recebe a transferência se a criança trabalha fora do domicílio e 
estuda, mas recebe se ela pára de trabalhar fora do domicílio.

Uma grande variedade de programas pode ser facilmente simula-
da usando-se o  desenho proposto. Os valores do ponto de corte Y° e 
da transferência T podem assumir qualquer valor ou serem dependen-
tes de alguma característica do domicílio (H), ou da criança (X). Em 
particular, T  poderia ser dependente da idade ou do gênero. Alguns 
exemplos de tais alternativas serão apresentados na seção 4.

Duas importantes restrições ao desenho proposto resultam das 
suposições feitas anteriormente. Não podemos modelar o efeito do 
teto máximo de transferências permitido por domicílio (R$ 45) por-
que, ao ignorar as interações entre crianças de um mesmo domicílio, 
o modelo faz supor  que cada domicílio possui apenas uma criança 
do ponto de vista comportamental. Entretanto, ao computarmos as 
medidas de bem-estar referidas na seção 4, cada criança é tratada sepa-
radamente e o teto máximo de R$ 45 é aplicado.

A outra limitação ao desenho está relacionada à exogeneidade 
do rendimento Y-I. Essa exogeneidade poderia representar um pro-
blema se existisse mais do que uma criança em idade escolar. Isto é, 
não ocorre quando consideramos somente os rendimentos do adulto.  
A presença de um valor-limite que separa os beneficiários pode afetar 
o comportamento dos adultos com relação ao mercado de trabalho, 
desde que os adultos escolham trabalhar menos para que possam ser 
qualificados para participar do Programa Bolsa Escola. Note-se, en-
tretanto, que tal comportamento pode ser controlado se o valor-limite 
não é baseado na renda monetária corrente, mas em alguma proxy para 
renda permanente, como aparenta ser o caso na prática.
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4 EStatíStIcaS DEScRItIVaS  
E RESultaDoS Da EStIMaÇÃo

Estimamos as equações 3 e 9 usando os dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílio (Pnad) de 1999. Essa amostra é com-
posta por cerca de 60 mil  domicílios e 350 mil indivíduos, e é repre-
sentativa de todos os estados e regiões brasileiras, exceto da área rural 
da Região Norte. Apesar de o Programa Bolsa Escola atingir todas 
as crianças de 6 a 15 anos, optamos por estimar os modelos somente 
entre as crianças maiores de 10 anos, por dois motivos: as informações 
de trabalho para os menores de 10 anos foram coletadas por meio 
de um suplemento que, até então, não havia sido objeto de estudo 
detalhado por parte do IBGE, para a validação das respostas; além 
disso, de acordo com as estimativas da Pnad, a freqüência escolar é de, 
praticamente, 100% no grupo cuja faixa etária varie de 5 a 9 anos. En-
tretanto, durante o processo de simulações, as transferências são reali-
zadas no universo de 6 a 15 anos, isto é, todos os menores de 10 anos  
são aptos a receber a transferência caso habitem em domicílios sele-
cionados pelo programa.

De acordo com os resultados apresentados na tabela 1, 77% das 
crianças com idade de 10 a 15 anos estavam freqüentando a escola e 
não trabalhavam fora do domicílio; 17% exerciam ambas as ativida-
des; e 6% não freqüentavam a escola. Esse panorama, porém, varia 
consideravelmente por idade, isto é, quanto mais velha for a criança, 
maior será a probabilidade de ela trabalhar, e menor a de freqüentar 
a escola. Apenas 2,6% das crianças de 10 anos estão fora da escola  
e cerca de 90% freqüentam a escola e não trabalham fora do domicílio. 
Em contrapartida, 13,6% das crianças de 15 anos encontram-se fora 
da escola, enquanto apenas 60% freqüentam a escola e não trabalham 
fora do domicílio. Do ponto de vista comportamental, é de esperar 
um maior efeito do programa entre as mais velhas.

É importar enfatizar que, ao referirmos à freqüência escolar, es-
tamos considerando se a criança está matriculada ou não. Usando-se 
os dados da Pnad, não é possível verificar se a criança realmente está 
assistindo às aulas. Por conta  disso, não é possível usar a restrição do 
Programa Bolsa Escola de que a criança deve freqüentar ao menos 
85% das aulas para poder receber o benefício. Entretanto, de acor-
do com os últimos dados administrativos coletados pela Secretaria do 
Programa Nacional Bolsa Escola, entre julho e setembro de 2002, ape-
nas 3% dos beneficiários do programa tinham um índice de freqüência 
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escolar abaixo do percentual estabelecido. Supomos, então, que todas 
as crianças pertencentes ao universo estudado possuem freqüência es-
colar adequada para o recebimento do benefício.

TABELA 1
Freqüência escolar e escolha ocupacional de crianças de  
10 a 15 anos de idade

10 11 12 13 14 15 total

Não freqüenta a escola 2,6% 2,3% 3,4% 5,9% 8,5% 13,6% 6,1%

Freqüenta a escola e trabalha 8,0% 11,0% 14,0% 18,3% 22,5% 27,1% 16,8%

Freqüenta a escola e não trabalha 89,4% 86,7% 82,6% 75,8% 69,0% 59,3% 77,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Pnad/IBGE 1999 e cálculos dos autores.

TABELA  2
Estatísticas descritivas (médias). Características das crianças  
de 10 a 15 anos e dos domicílios em que habitam

Não freqüenta  
a escola

Freqüenta a escola  
e trabalha

Freqüenta a escola  
e não trabalha total

Idade 13,6 13,2 12,3 12,51

Anos de estudo 2,9 3,9 4,1 3,97

Renda domiciliar per capita 87,7 110,5 203,4 180,75

Rendimento observado da criança

10 118,4 34,2 0,0 38,04

11 98,3 44,6 0,0 50,51

12 100,7 51,0 0,0 57,20

13 78,5 66,9 0,0 68,72

14 101,1 83,9 0,0 87,97

15 128,3 109,1 0,0 113,93

Anos de estudo do parente com maior nível de educação 3,1 3,9 6,3 5,72

Idade do parente mais idoso 46,0 46,3 44,9 45,18

Tamanho do domicílio 5,8 5,9 5,2 5,39

Raça (brancos) 37,1% 40,9% 51,6% 48,9%

Gênero (homem) 52,8% 65,2% 46,9% 50,3%

Norte 6,1% 5,6% 6,0% 5,9%

Nordeste 40,3% 45,6% 29,9% 33,2%

Sudeste 32,8% 26,1% 43,5% 39,9%

Sul 14,2% 15,9% 13,7% 14,1%

Centro-Oeste 6,7% 6,7% 6,9% 6,9%

Área metropolitana 18,2% 12,8% 30,9% 27,1%

Área urbana não metropolitana 47,5% 37,9% 53,0% 50,1%

Áreas rurais 34,3% 49,3% 16,1% 22,8%

Proporção no universo estudado 6,1% 16,8% 77,1% 100,0%

População 1.199.252 3.335.102 15.265.102 19.799.456

Fonte: Pnad/IBGE 1999 e cálculos dos autores. 
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 De acordo com os resultados segmentados por escolha ocupa-
cional, apresentados na tabela 2, não freqüentar a escola é opção entre 
as crianças mais velhas ou menos instruídas, ou que moram em domicí-
lios com rendimento per capita baixo, cujo chefe ou cônjuge possua me-
nor instrução. Não freqüentar a escola é uma escolha mais comum no 
Nordeste, bem como nas áreas rurais. O Nordeste também concentra  
a maior porcentagem de crianças que trabalham fora do domicílio e fre-
qüentam a escola. Em outras palavras, o Nordeste é a região brasileira 
que concentra o maior número de crianças que exercem algum tipo de 
trabalho, porém muitas das crianças não abandonam a escola.

Ainda na tabela 2, é possível observar o rendimento médio das 
crianças que trabalham fora do domicílio. Com médias, para cada gru-
po de idade, variando entre R$ 80 e R$ 130 por mês, os rendimentos 
representam cerca de metade do salário mínimo. Esses valores são 
muito mais altos do que os R$ 15 propostos pelo Programa Bolsa Es-
cola para cada criança que freqüenta a escola. Entretanto, sabe-se que 
o rendimento observado não é uma boa medida para medir o custo de 
oportunidades da escolaridade, pois a freqüência escolar é evidente-
mente consistente com algum valor pago pelo mercado de trabalho.

Em virtude da grande diferença entre as escolhas ocupacionais das 
crianças de 10 a 15 anos de idade (tabela 1), os modelos foram estima-
dos separadamente para cada uma das idades, bem como para o grupo 
em conjunto (tabelas 3 e 4). Ao estimar-se o modelo para amostra com-
pleta (todas as idades conjuntamente), as variáveis idade, escolaridade e 
a interação delas – obtida pelo quadrado da diferença dessas variáveis 

– foram incluídas no vetor de características. Essa especificação permite 
uma melhor caracterização dos efeitos da idade do que se usássemos 
variáveis dummy para idade e escolaridade, assim como as interações 
delas. As simulações testadas na próxima seção foram construídas 
com base nas estimativas dos modelos por idade. Em contrapartida, os 
resultados relatados nesta seção são referentes às estimativas obtidas 
quando consideramos os modelos para o grupo de crianças de 10 a 15 
anos, conjuntamente. 

Os resultados da estimação da equação 3 revelam que as variáveis 
região geográfica, raça e gênero têm os mesmo sinais e efeitos encon-
trados em modelos semelhantes estimados entre adultos (tabela 3).14 
O coeficiente da variável logaritmo da mediana do rendimento das 
crianças é positivo, e estatística e economicamente significante. Essa 
variável é muito importante, pois funciona como proxy para a variação 
espacial da demanda do mercado de trabalho para várias idades. Ela 

14 Resultados análogos obtidos para as estimativas 
por idade podem ser requisitados aos autores. 
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foi construída como a mediana da distribuição de rendimentos das ou-
tras crianças com exatos 10 (11, 12 ,13, 14, 15, conforme apropriado) 
anos de idade, em cada Unidade da Federação, isto é, se a criança i tem  
10 anos de idade, a variável é definida como a mediana do rendimento 
das outras crianças de 10 anos que residem na mesma Unidade da Fe-
deração, caso existissem ao menos dois indivíduos no vetor.15 Essa va-
riável é o instrumento de identificação e não será utilizada no modelo 
multinomial logístico (equação 12). Intui-se que as condições de deman-
da por idade do mercado de trabalho encarado pelas crianças afetam  
a decisão ocupacional apenas pela via do seu rendimento potencial.

TABELA 3
Regressão linear do logaritmo dos rendimentos observados

De 10 a 15 anos de idade

Coeficiente D.P. P-valor

# 2431

R2 0,35

Dummy se trabalha e estuda -0,3444 0,0360 0,0000

Idade -0,0571 0,0539 0,2900

Anos de estudo 0,2528 0,0515 0,0000

(Idade - anos de estudo)2 0,0106 0,0025 0,0000

Homem 0,2002 0,0304 0,0000

Branco 0,0588 0,0305 0,0540

Área urbana não metropolitana -0,1020 0,0374 0,0060

Área rural -0,1089 0,0455 0,0170

Log da mediana do rendimento por UF 0,5984 0,0424 0,0000

Intercepto 0,5325 0,3573 0,1360

Fonte: Pnad/IBGE 1999 e cálculos dos autores.   

Os rendimentos medianos são computados para cada idade, em 
cada Unidade da Federação, o que explica a não-significância do termo 
linear idade (tabela 3). Um modelo alternativo, mas não relatado, que 
omite a variável ‘logaritmo do rendimento mediano’ indicou que o au-
mento de 1 ano de idade implicava o  aumento de 40% no rendimen-
to. Entretanto, observou-se uma clara não-linearidade na forma como  
a idade afeta os rendimentos, ao estimar-se o modelo por idade. De 
fato, a não-linearidade e as interações entre idade e escolaridade ou ou-
tros determinantes são as razões que levaram à escolha da especifica-
ção dos modelos por idade para a geração das simulações. Obviamen-
te, todos os efeitos regionais foram captados pela variável ‘logaritmo 
do rendimento mediano’ em virtude de sua natureza. Além disso, o 
efeito da escolaridade é positivo e significante.

15 Quando menos de três crianças que trabalham 
foram encontradas na amostra da Pnad 1999  
para uma determinada Unidade da Federação, 
utilizamos a mediana da região (Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste).
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Como esperado, a estimativa obtida para M (o coeficiente para  
a dummy se trabalha e se estuda) revela que a criança, ao freqüentar a 
escola e ao trabalhar fora do domicílio, tem rendimentos menores do 
que se não freqüentasse a escola. Ao interpretar esse coeficiente como 
reflexo do número de horas trabalhadas, verifica-se que a criança que 
freqüenta a escola trabalha em média 34% menos horas do que aquela 
que está fora da escola. 

Os resultados estimados usando o modelo multinomial logístico 
para a amostra completa (10 a 15 anos) são apresentados na tabela 
4, na forma de efeitos marginais e respectivos p-valores. A categoria  
j = 0 (não freqüenta a escola) foi usada como base para as estimações. 
De acordo com os resultados, a probabilidade de a criança escolher  
a categoria  j = 2 (freqüentar a escola) é maior quanto maior for o nível 
educacional dos pais, ou menor o tamanho do domicílio,16 ou maior o 
rendimento domiciliar. Entretanto, o efeito da variável Y-I (rendimento 
domiciliar) nas escolhas ocupacionais,  j = 1 e  j = 2, é relativamente 
pequeno. Em contrapartida, quanto maior for seu rendimento poten-
cial menor será sua probabilidade de pertencer a essa categoria. Crian-
ças do sexo masculino, bem como as mais velhas são as mais propen-
sas a escolher a categoria 0 ou 1 (trabalha e estuda), enquanto crianças 
do sexo feminino escolhem a categoria 2. Esse fenômeno sugere que 
as meninas realizam trabalhos domésticos, enquanto os meninos re-
alizam algum trabalho fora do domicílio. Por último, residir em áreas 
não metropolitanas, ou rurais, aumenta a probabilidade de a criança 
exercer alguma atividade fora do domicílio. 

Em relação à consistência geral dos dois modelos, constata-se 
que as restrições estruturais necessárias para a consistência das simu-
lações propostas (α1 e α2 positivos e 0<D<1) são válidas. Usando-se a 
equação 11, obtém-se:

Note-se que, para a amostra completa (de 10 a 15 anos), as es-
timativas dos coeficientes de renda das utilidades das alternativas  j = 
1 e 2 são positivas e, com isso, consistentes com o modelo original. 
Entretanto, elas são muito próximas, indicando que o efeito da renda é 
realmente pequeno, como visto anteriormente. De acordo com o valor 

16 O tamanho do domicílio reflete um grande 
número de crianças, que é consistente com  

o trade-off qualidade-quantidade citado por Becker.
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obtido para o parâmetro D, crianças que freqüentam a escola e não tra-
balham fora do domicílio têm uma produção doméstica estimada em 
cerca de ¾ de seu potencial rendimento de mercado. Esse valor é mui-
to próximo da estimativa obtida para M [=Exp(-0.344)= .709]. Sendo  
M a contribuição média da criança que estuda e trabalha fora do do-
micílio no rendimento domiciliar per capita, representado como um 
percentual de sua potencial contribuição caso não estivesse estudando, 
tem-se que o valor estimado do trabalho realizado dentro do domicí-
lio pela criança que estuda (e não trabalha fora do domicílio,  j = 2) é 
similar ao valor estimado do trabalho realizado no mercado de traba-
lho pelas crianças que estudam e trabalham fora do domicílio, ou seja, 
exercem alguma atividade no mercado de trabalho ( j = 1).

TABELA 4
Modelo multinomial logístico da escolha ocupacional:  
efeitos marginais e p-valores

   Freqüenta a escola e trabalha Freqüenta a escola e não trabalha

 Pseudo-R2 # Efeito marginal P-valor Efeito marginal P-valor

10 a 15 anos de idade 0,1903 43296  

Rendimento domiciliar total 0,0000 0,0920 0,0000 0,0090

Renda potencial da criança (What) -0,0004 0,0000 -0,0004 0,0000

Tamanho do domicílio 0,0076 0,0000 -0,0038 0,0000

Idade 0,0045 0,0000 -0,0705 0,1160

Anos de estudo 0,0543 0,0000 0,0013 0,6880

(Idade-anos de estudo)2 0,0024 0,0000 -0,0014 0,7470

Branco -0,0066 0,6370 0,0076 0,0000

Homem 0,1238 0,0000 -0,1103 0,0000

Anos de estudo do parente com maior nível de educação -0,0085 0,0000 0,0162 0,0000

Idade do parente mais idoso -0,0009 0,0800 0,0018 0,3270

Número de crianças com menos de 5 anos 0,0006 0,0000 -0,0166 0,0000

Ranking da criança 0,0199 0,0690 -0,0217 0,0000

Área urbana não metropolitana 0,0569 0,3960 -0,0810 0,0000

Área rural   0,2282 0,0000 -0,2606 0,0000

Fonte: Pnad/IBGE 1999 e cálculos dos autores.   

Considerando-se os modelos estimados por idade, observa-se que 
os valores estimados para D e M, bem como para todos os parâme-
tros  e ,  variam consideravelmente entre as idades, principalmente 
pela perda de precisão das estimativas decorrente de pequenas suba-
mostras (tabela 5). Com exceção do valor D maior do que 1 obtido 
para as crianças de 11 anos de idade, todos os outros parâmetros são 
consistentes com restrições teóricas impostas. Em geral, as estimativas 
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obtidas em ambos os modelos são consistentes com o comportamen-
to racional da maximização da utilidade. As simulações são realizadas 
com base nesses modelos, e a restrição estrutural sobre o parâmetro  
K pode gerar resultados sensíveis.

TABELA 5
Valores implícitos para os parâmentros estruturais  
no modelo de escolha ocupacional

M D

10-15 70,9% 0,0414 0,0415 0,0417 75,1% 0,0414 0,0294 0,0313

10 33,6% 0,0548 0,0547 0,0552 84,6% 0,0548 0,0184 0,0467

11 61,3% 0,0960 0,0958 0,0960 102,4% 0,0960 0,0587 0,0983

12 52,3% 0,0300 0,0300 0,0302 98,5% 0,0300 0,0157 0,0297

13 73,3% 0,0848 0,0850 0,0851 85,9% 0,0848 0,0623 0,0731

14 75,3% 0,0683 0,0685 0,0686 80,7% 0,0683 0,0516 0,0554

15 71,5% 0,0418 0,0420 0,0421 64,1% 0,0418 0,0301 0,0270

Fonte: Pnad/IBGE 1999 e cálculos dos autores.

   

5  aValIaÇÃo EX aNtE Do pRoGRaMa  
BolSa EScola E alGuNS  
cENÁRIoS altERNatIVoS

O Programa Bolsa Escola, assim como muitos programas de 
transferências monetárias, visa à redução da pobreza corrente por 
meio de transferências focalizadas e, também, da redução da pobreza 
futura, ao aumentar os incentivos para que os pobres invistam em 
capital humano. A avaliação do sucesso ou não da redução de po-
breza corrente é impossível de ser realizada, mesmo usando técnicas  
ex ante, caso não sejam feitas fortes suposições sobre o comportamento 
futuro dos retornos à educação. Se um aumento da freqüência escolar 
implica ou não o aumento do capital humano depende exclusivamente 
da qualidade dos serviços prestados, mas essa informação não existe 
na base de dados utilizada.17 Além disso, se mais capital humano reduz 
ou não a pobreza no futuro depende de como as taxas de retornos vão 
variar entre o presente e o futuro. Essa é uma complexa questão do 
equilíbrio geral que ultrapassa os objetivos deste exercício.18

Pelos resultados apresentados, é possível revelar algo sobre o alvo 
intermediário do programa, que é o aumento na freqüência escolar.  
Apesar de não ser suficiente para estabelecer uma relação com a  

17 A evidência de resultados educacionais de uma 
avaliação ex post do Programa Bolsa Escola em 

âmbito municipal, no Recife, não é conclusiva. 
Aplicando técnicas de controle e tratamento, Lavinas 

e Barbosa (no prelo) relataram que os testes de 
escores realizados nos dois grupos não eram 

estatisticamente diferentes. Ademais, o Sistema de 
Acompanhamento do Ensino Básico (Saeb), feito 
pelo Ministério da Educação, acrescenta algumas 

informações sobre os resultados, mas o período de 
cobertura não é suficientemente longo (ver Albernaz, 

Ferreira e Franco, 2002).

18 Ver Coady e Morley (2003) para uma corajosa  
e bem feita tentativa de estimação dos ganhos 

presentes do acréscimo de educação provenientes 
de programas de transferência.
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possibilidade de redução da pobreza futura, esse aumento é pelo  me-
nos necessário.19 Uma avaliação ex ante do impacto do programa por 
esse prisma requer a simulação do número de crianças que podem 
mudar de status após o recebimento ou não da transferência.

Usando-se as utilidades representadas sob o sistema de decisões 
12, os parâmetros comportamentais ( , M e D) estimados pelas 
equações 9, 10 e 11, assim como os parâmetros definidos pelo Progra-
ma Bolsa Escola (Y° e T ), é possível simular a distribuição contrafac-
tual das escolhas ocupacionais baseando-se nas características obser-
vadas e não observadas de cada criança. Como dito anteriormente, os 
parâmetros estimados utilizados nessas simulações são provenientes 
do modelo por idade. De acordo com os resultados apresentados na 
tabela 6, as linhas referem-se à situação ocupacional da criança em se-
tembro de 1999, isto é, antes da implementação do Programa (grupo 
de ‘controle’), enquanto as colunas registram as  escolhas ocupacionais 
após o recebimento ou não da transferência, ou seja, é a distribuição 
ocupacional simulada (grupo de ‘tratamento’). Os resultados são apre-
sentados para todos os domicílios onde exista pelo menos 1 criança na 
faixa etária de 10 a 15 anos, assim como para os domicílios pobres.20

Embora o valor da transferência não seja alto, a tabela 6 apre-
senta resultados satisfatórios para o aumento da freqüência escolar. 
Cerca de 4, em cada 10 crianças de 10 a 15 anos (39%) que não fre-
qüentavam a escola, decidem freqüentá-la após o recebimento da 
transferência fornecida pelo Programa. Desses 39% que mudam de 
categoria, 14% continuam exercendo atividade fora do domicílio, en-
quanto 25% decidem-se por apenas freqüentar a escola. Ao mesmo 
tempo, o programa ajuda a reduzir, de 6% para 3,7%, o número de 
crianças que não freqüentam a escola. Entre aqueles que exercem ati-
vidades fora do domicílio, mas que freqüentam a escola, apenas 2,2% 
deixam de exercê-las. Como resultado geral, o percentual de crianças 
que freqüentam a escola aumenta de 94% para 96,3%, cumprindo, 
assim, um dos objetivos do programa. 

Os resultados descritos ganham destaque quando focamos a aná-
lise nas crianças que residem em domicílios considerados pobres. Esti-
ma-se que 30,5% dos domicílios brasileiros vivem em condição de po-
breza. Ao considerar somente os domicílios pobres, o percentual de 
crianças fora da escola aumenta de 6% para 9%. Após o recebimento  
do benefício, cerca de 60% de crianças decidem freqüentar a escola, va-
lor esse maior do que os 40% antes encontrados. A simulação do Pro-
grama Bolsa Escola sugere que o percentual de crianças fora da escola 

19 É possível argumentar que isso não é necessário, 
desde que as transferências possam, por elas 
mesmas, aliviar a restrição de crédito e ter um 
impacto positivo a longo prazo (por meio  
de melhorias nutricionais, por exemplo). O foco aqui 
é se a natureza condicional dessas transferências 
tem impacto ou não sobre a escolha ocupacional  
das crianças, ou mesmo sobre a  decisão  
de ocupação do tempo delas.

20 Um domicílio é considerado pobre se a renda 
domiciliar per capita, após ajustes regionais, é menor 
do que R$ 74,48 [detalhes da construção da linha 
em Ferreira, Lanjouw e Neri (2003)].
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diminui, passando de 8,9% para 3,7%. Esse maior impacto do progra-
ma entre os mais pobres reflete a natureza do programa, que focaliza 
a transferência entre os domicílios com renda per capita inferior a um 
dado valor. Famílias que informam renda domiciliar per capita maior do 
que R$ 90 não estão aptas a receber a transferência T e, com isso, ne-
nhuma mudança ocupacional é simulada para as crianças que vivem 
nesses domicílios. Entretanto, todas as crianças que mudam de status 
na tabela 6 vivem em domicílios com rendimento per capita inferior a 
R$ 90; logo, ao usarmos uma linha de pobreza de R$ 74,48 estaremos 
realizando transferências para todos os domicílios considerados po-
bres, cujas crianças freqüentam a escola.

TABELA 6
Efeito simulado do Programa Bolsa Escola em crianças  
de 10 a 15 anos de idade

todos os domicílios (%)

Não freqüenta  
a escola

Freqüenta a escola  
e trabalha

Freqüenta a escola  
e não trabalha Total

Não freqüenta a escola 60,7 14,0 25,3 6,0 

Freqüenta a escola e trabalha - 97,8 2,2 16,9 

Freqüenta a escola e não trabalha - - 100,0 77,1 

Total 3,7 17,3 79,0 100,0 

Domicílios pobres (%)

Não freqüenta 
 a escola

Freqüenta a escola  
e trabalha

Freqüenta a escola 
 e não trabalha Total

Não freqüenta a escola 41,3 21,7 37,0 8,9 

Freqüenta a escola e trabalha - 98,9 1,1 23,1 

Freqüenta a escola e não trabalha - - 100,0 68,1 

Total 3,7 24,7 71,6 100,0 

Fonte: Pnad/IBGE 1999 e cálculos dos autores.    

Considerando-se que a transferência T é relativamente pequena, 
os resultados mostram que a redução de 60% na proporção de crian-
ças pobres que não freqüentam a escola é satisfatória. Esse relativo 
impacto sobre o percentual, dada uma pequena transferência, deve-se 
ao fato de o valor da contribuição corrente da criança que freqüenta  
a escola ser proporcional ao seu potencial rendimento caso não fre-
qüentasse a escola. Tal proporção é a interpretação direta dos parâme-
tros M (para as que trabalham fora do domicílio e estudam) e D (para 
as que trabalham dentro do domicílio e estudam), estimados dentro 
do intervalo 70% e 75%. Aplicando esses fatores a R$ 100, que é um 
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possível valor para representação da ‘média’ de rendimentos (ver tabe-
la 2) das crianças que não freqüentam a escola,  j = 0, temos que R$ 25 
é o custo de oportunidades mensal para freqüentar a escola. Conse-
qüentemente, as crianças que se decidem por mudar de ocupação en-
tre não freqüentar a escola,  j = 0, para freqüentar a escola,  j = 1 ou 2, 
em resposta a uma transferência T de R$ 15, devem ter uma valoração 
esperada da educação maior do que R$ 10, enquanto as que não mu-
dam de categoria devem valorar a educação em menos do que isso.

Considerando-se que a simulação do Programa Bolsa Escola in-
dica que 3,7% das crianças ainda se encontram fora da escola, cumpre 
mudar alguns parâmetros do programa para tentar reduzir ainda mais 
esse percentual. Essa é uma das grandes possibilidades de aplicação de 
avaliações ex ante, ou seja, é possível escolher os parâmetros básicos 
do programa por meio de simulações. O exercício identifica as distri-
buições original e contrafactuais da escolha ocupacional para todas as 
crianças e, separadamente, entre aquelas que residem em domicílios 
pobres. O impacto de cada cenário alternativo é também comparado 
com os valores iniciais de pobreza e desigualdade, por meio da utili-
zação das medidas de pobreza tradicionais, FGT (0, 1, 2), construídas 
com base na linha de pobreza apresentada por Ferreira, Lanjouw e 
Neri (2003) e dos índices de desigualdade Theil-T, desvio logaritmo 
médio, Gini e metade do quadrado do coeficiente de variação. Esses 
resultados permitem avaliar o primeiro objetivo do programa, que é a 
redução de pobreza corrente (e, possivelmente, da desigualdade).

Cinco cenários alternativos foram propostos. O cenário 1 man-
tém o critério de seleção dos beneficiários (R$ 90), mas dobra os valo-
res da transferência (R$ 30) e do teto máximo de transferência por 
domicílio (R$ 90), enquanto, no cenário 2, esses valores são quadrupli-
cados (T = R$ 60, teto = R$ 180). No cenário 3, o critério de seleção 
fica inalterado (R$ 90), mas as transferências aumentam de acordo com 
a idade da criança, além de não haver teto para as transferências dentro 
do mesmo domicílio, isto é, a criança de 10 anos recebe R$ 15 e o valor 
aumenta em R$ 5 para cada ano de idade adicional (10 – R$ 15;  
11 – R$ 20; 12 – R$ 25; 13 – R$ 30; 14 – R$ 35; 15 – R$ 45). No cená-
rio 4, o valor do critério de seleção é aumentado de R$ 90 para R$ 120, 
mas o valor de T não foi alterado. E, por último, no cenário 5, todos 
os critérios do Bolsa Escola permaneceram os mesmos, mas retiramos 
a condicionalidade do programa, isto é, todas as crianças selecionadas 
pelo corte de renda receberam o benefício sem nenhuma obrigatorie-
dade de freqüentar a escola.



todos os domicílios (%)

Original Programa Bolsa Escola Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5

Não freqüenta a escola 6,0 3,7 2,9 2,2 2,8 3,2 6,0

Freqüenta a escola e trabalha 16,9 17,3 17,4 17,4 17,4 17,5 16,8

Freqüenta a escola e não trabalha 77,1 79,0 79,7 80,3 79,8 79,3 77,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Domicílios pobres (%)

Original Programa Bolsa Escola Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5

Não freqüenta a escola 8,9 3,7 1,9 0,6 1,8 3,6 8,9

Freqüenta a escola e trabalha 23,1 24,7 25,1 25,4 25,2 24,9 23,0

Freqüenta a escola e não trabalha 68,1 71,6 72,9 74,0 73,0 71,4 68,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Três importantes resultados são provenientes dessa análise. Em 
primeiro lugar, ao comparar o cenário 5 com o Programa Bolsa Escola 
atual, observou-se que a condicionalidade é um fator crucial para a 
decisão de ocupação de tempo da criança. A proporção de crianças 
em cada categoria após o recebimento da transferência, pelo cená-
rio 5, permaneceu igual à proporção original. Isso é consistente com  
o pequeno efeito marginal encontrado para a variável renda domiciliar, 
apresentado na tabela 4, e sugere que a condicionalidade de freqüentar 
a escola requerida para o recebimento do benefício é a causa principal 
para a demanda extra por escolaridade.

TABELA  7
Efeito simulado da escolha ocupacional dados os cenários  
alternativos para Programas de Transferência Monetária  
sobre crianças de 10 a 15 anos de idade

Fonte: Pnad/IBGE 1999, e cálculos dos autores.    
Nota: Cenário 1 – transferência de R$30, máximo por domicílio R$90; e ponto de corte para seleção 

dos beneficiários R$90.    
         Cenário 2 – transferência de R$60, máximo por domicílio R$180; e ponto de corte para seleção 

dos beneficiários R$90.    
         Cenário 3 – transferência variando por idade, sem máximo; e ponto de corte para seleção dos 

beneficiários R$90.    
         Cenário 4 – transferência de R$15, máximo por domicílio R$45; e ponto de corte para seleção dos 

beneficiários R$90.
Cenário 5 – Programa Bolsa Escola sem condicionalidade.   

Em segundo lugar, o valor da transferência é um fator importante 
para aumentar o impacto gerado pelo programa social. Observe-se, na 
tabela 7, que, sob o cenário 1, o percentual de crianças fora da escola 
diminui 1 ponto percentual, isto é, 25% das crianças desse grupo mi-
gram para outro, e, após dobrar novamente o valor da transferência 
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(cenário 2), o percentual reduz mais 1 ponto. Entre os pobres, esse 
efeito é mais evidente. Uma transferência de R$ 60 (cenário 2) reduz  
o percentual de crianças fora da escola, de 3,7% para 0,6%. Os resul-
tados obtidos com o cenário 3 indicam que, em termos agregados, não 
importa muito se as transferências são uniformes ou variam por idade. 
Já a análise do cenário 4 reforça o ponto de os resultados serem mais 
sensíveis ao valor da transferência do que ao aumento do ponto de 
corte para seleção dos beneficiários.

Por último, todos os resultados obtidos em termos de redução 
de pobreza corrente, tanto por intermédio do Programa Bolsa Esco-
la quanto pelos cenários alternativos, são consideravelmente peque-
nos. A incorporação do Programa Bolsa Escola reduz em apenas 1,3%  
o número de pobres medidos pelo P(0) – tabela 8. Entretanto, existem 
evidências de que as transferências são bem focalizadas, pois o índice de 
pobreza que mede o hiato quadrático de pobreza P(2) cai proporcional-
mente mais do que P(0), diminuindo de 8% para 7%. Esses resultados 
são consistentes com as reduções na desigualdade, em que o Gini dimi-
nui apenas meio ponto após a incorporação do Bolsa Escola. Entretan-
to, as medidas de desigualdade mais sensíveis à cauda inferior da distri-
buição de renda, como o desvio logaritmo médio, apresentam melhores 
resultados. Em termos gerais, a pequena queda dos índices observada 
na coluna 2 da tabela 8 não permite dizer que o Programa Bolsa Escola 
atingiu seu objetivo principal de redução da pobreza corrente ou da 
desigualdade. Tais resultados melhoram quando os valores das transfe-
rências são aumentados (cenário 1-3). Quadruplicando a transferência 
para R$ 60 por criança, e do teto por domicílio para R$ 180 (cenário 
2), o número de pobres – P(0) – diminuiria em 4,2%, além de ocorrer 
uma redução considerável de 2,2% no hiato médio quadrático – P(2).  
Porém, o custo do programa subiria de R$ 2 bilhões para R$ 8,5 bilhões, 
significando um aumento de 0,2% para 0,85% do PIB. O aumento do 
valor usado para a seleção dos beneficiários (cenário 4) não ajudaria 
muito em termos de redução de pobreza. Esse resultado é consistente 
com o que já foi dito, ou seja, o programa realmente aparenta estar bem 
focalizado nos pobres. Se o programa falha em mover os pobres para 
um ponto acima da linha de pobreza, isso resulta do baixo valor da 
transferência, e não da focalização dos pobres.

Os resultados apresentados contrastam com as simulações aritmé-
ticas relatadas por Camargo e Ferreira (2001). Tais simulações indicam 
que um programa similar poderia reduzir a incidência de pobreza 
(com respeito à mesma linha de pobreza e à mesma amostra de dados),  



original programa Bolsa Escola cenário 1 cenário 2 cenário 3 cenário 4 cenário 5

Renda domiciliar per capita 254,2 255,4 256,5 258,8 256,4 255,6 255,3

Medidas de desigualdade

Gini 0,591 0,586 0,581 0,570 0,581 0,585 0,586

Desvio médio do logaritmo 0,692 0,659 0,636 0,601 0,639 0,658 0,660

Theil 0,704 0,693 0,682 0,663 0,684 0,691 0,693

Quadrado do coeficiente de variação 1,591 1,573 1,556 1,522 1,558 1,570 1,574

Medidas de pobreza

% de pobres - P(0) 30,1% 28,8% 27,5% 24,6% 27,7% 28,8% 28,9%

Hiato médio - P(1) 13,2% 11,9% 10,8% 8,8% 10,9% 11,9% 12,0%

Hiato quadrático médio - P(2) 7,9% 6,8% 5,9% 4,6% 6,0% 6,8% 6,8%

Custo anual do programa (em milhões de Reais) 2076 4201 8487 3905 2549 2009
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de 30,5% para 9,9%. Entretanto, as simulações foram obtidas sem que 
se levasse em consideração o fato de a resposta das crianças ao progra-
ma poder ser melhor caso existisse a condicionalidade de freqüentar 
a escola. A razão para essa grande diferença nos resultados é simples. 
Camargo e Ferreira simularam um programa cujas transferências eram 
mais altas, variando entre R$ 150 e R$ 220 por domicílio. Neste artigo, 
o melhor resultado para a redução de pobreza foi obtido sob o cenário 
2, cujas transferências são maiores, apontando, assim, na mesma dire-
ção do estudo citado.

TABELA 8
Distribuição simulada dos efeitos de cenários alternativos para programas 
de transferência monetária

Fonte: Pnad/IBGE 1999 e cálculos dos autores.    
Nota: Cenário 1 – transferência de R$30, máximo por domicílio R$90; e ponto de corte para seleção dos 

beneficiários R$90.    
         Cenário 2 – transferência de R$60, máximo por domicílio R$180; e ponto de corte para seleção 

dos beneficiários R$90.    
         Cenário 3 – transferência variando por idade, sem máximo; e ponto de corte para seleção dos 

beneficiários R$90.    
         Cenário 4 – transferência de R$15, máximo por domicílio R$45; e ponto de corte para seleção dos 

beneficiários R$90.
Cenário 5 – Programa Bolsa Escola sem condicionalidade.  

6 coNcluSÃo

Este artigo propõe um método de avaliação ex ante para progra-
mas de transferências monetárias condicionais. Foi realizada uma ava-
liação do impacto do Programa Bolsa Escola, cujo alvo principal é a 
redução da pobreza corrente e da futura por meio de transferências 
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monetárias para domicílios pobres, sob a condição de que as crianças 
residentes nesses domicílios freqüentem a escola. Dessa forma, o im-
pacto do programa tem duas dimensões: a primeira diz respeito à deci-
são de ocupação do tempo da criança, e a segunda refere-se à redução 
da pobreza corrente e da desigualdade.

Um modelo de escolhas discretas (multinomial logístico) foi es-
timado com base em uma amostra representativa de domicílios para 
toda a população brasileira. Os parâmetros estimados foram usados 
para a geração de possíveis distribuições contrafactuais da ocupação 
das crianças. Tais simulações foram construídas com base em dese-
nhos de programas alternativos, que podiam variar o valor da transfe-
rência e/ou o ponto de seleção dos beneficiários. 

Estimou-se, também, uma equação minceriana de rendimentos 
para a avaliação do rendimento potencial da criança, caso ela não traba-
lhasse fora do domicílio. Como os valores de rendimentos de cada do-
micílio não são simétricos em cada escolha ocupacional, os procedi-
mentos padrões de estimação do modelo multinomial não são válidos. 
Além disso, por hipótese, a criança que não freqüentasse a escola não 
contribuía para o trabalho doméstico, isto é, só poderia trabalhar fora 
do domicílio. Por essa hipótese, a estimação do modelo gera resultados 
consistentes: as utilidades marginais de renda são positivas e muito si-
milares entre as categorias ocupacionais. Observou-se, também, que o 
valor da contribuição corrente da criança que freqüenta a escola é pro-
porcional ao seu possível rendimento caso não freqüentasse a escola. 
Se a criança não trabalha fora do domicílio, e freqüenta a escola, sua 
produção doméstica é estimada em cerca de 75% de seu potencial ren-
dimento de mercado. Caso a criança trabalhe fora do domicílio, e fre-
qüente a escola, essa proporção é de 70%.

Ao usar o modelo de escolha ocupacional estimado para simular 
os efeitos do Programa Bolsa Escola federal, implantado em abril de 
2001, foram encontrados consideráveis resultados comportamentais 
por parte das crianças, em resposta ao programa. Cerca de 40% das 
crianças de 10 a 15 anos que não freqüentavam a escola decidem 
freqüentá-la após o recebimento do benefício. Entre os pobres, esse  
percentual sobe para 60%. A proporção de crianças que freqüenta-
vam a escola, as quais, porém, trabalhavam fora do domicílio, cresceu 
marginalmente.

O efeito de redução de pobreza é bem mais modesto. Aplican-
do o Programa Bolsa Escola como ele foi formulado, a redução de  



De
sig

ua
ld

ad
e 

de
 R

en
da

 n
o 

Br
as

il:
 u

m
a 

an
ál

ise
 d

a 
qu

ed
a 

re
ce

nt
e

247

pobreza é de apenas 1%, enquanto a redução da desigualdade medida 
em termos do Gini é de apenas 0,5  ponto. Os resultados são um pou-
co melhores nas caudas inferiores da distribuição, mas nunca elevados.

A proporção de crianças que freqüentam a escola, assim como  
a redução da pobreza em resposta ao programa, são sensíveis a mudanças  
no valor da transferência e insensíveis ao aumento do valor definido 
como ponto de seleção dos beneficiários. Isso sugere que o alvo do 
Programa Bolsa Escola é atingido, mas a redução de pobreza por 
meio desse instrumento, apesar de efetiva, é pequena. Os governos 
podem até estar transferindo dinheiro de uma forma eficiente e in-
teligente, mas, se eles realmente pretendem reduzir os altos níveis de 
privação e de pobreza vigentes no País, precisam transferir valores 
substancialmente maiores.
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