
www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

ACRE

RIO BRANCO

20,4%

25,3%

42,3
MILHÕES

216
MIL

84
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

20,9%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

ALAGOAS

MACEI

20,4%

29,9%

42,3
MILHÕES

993
MIL

273
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

26,9%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

AMAZONAS

MANAUS

20,4%

25,6%

42,3
MILHÕES

1,0
MILHÃO

502
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

23,4%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

AMAP

MACAP

20,4%

24,0%

42,3
MILHÕES

197
MIL

108
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

21,9%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

BAHIA

SALVADOR

20,4%

29,4%

42,3
MILHÕES

4,4
MILHÕES

625
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

21,9%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

CEAR

FORTALEZA

20,4%

29,1%

42,3
MILHÕES

2,6
MILHÕES

588
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

22,2%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

0 5 10 15 20 25

BRASIL

DISTRITO FEDERAL

20,4%

13,2%

42,3
MILHÕES

391
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

ESP RITO SANTO

IT RIA

20,4%

21,1%

42,3
MILHÕES

838
MIL

42
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

11,4%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

OI S

OI NIA

20,4%

18,5%

42,3
MILHÕES

1,3
MILHÃO

212
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

14,2%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

MARANHÃO

SÃO LU S

20,4%

29,6%

42,3
MILHÕES

2,1
MILHÕES

265
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

24,2%
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Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE

20,4%

19,1%

42,3
MILHÕES

4,0
MILHÕES

345
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

13,8%
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Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE

20,4%

15,9%

42,3
MILHÕES

427
MIL

111
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

12,5%
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Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

MATO GROSSO

CUIAB

20,4%

16,5%

42,3
MILHÕES

560
MIL

82
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

13,5%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

PAR

BELÉM

20,4%

27,3%

42,3
MILHÕES

2,3
MILHÕES

296
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

19,9%
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Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

PARA BA

OÃO PESSOA

20,4%

27,8%

42,3
MILHÕES

1,1
MILHÃO

154
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

19,3%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

PERNAMBUCO

RECIFE

20,4%

28,6%

42,3
MILHÕES

2,7
MILHÕES

376
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

23,0%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

PIAU

TERESINA

20,4%

27,6%

42,3
MILHÕES

901
MIL

177
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

20,6%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

PARAN

CURITIBA

20,4%

15,3%

42,3
MILHÕES

1,7
MILHÃO

204
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

10,6%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO (capital)

20,4%

19,1%

42,3
MILHÕES

3,3
MILHÕES

949
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

14,2%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

RIO GRANDE DO NORTE

NATAL

20,4%

24,9%

42,3
MILHÕES

865
MIL

163
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

18,6%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

ROND NIA

PORTO VELHO

20,4%

22,6%

18,7%

42,3
MILHÕES

395
MIL

97
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

RORAIMA

BOA VISTA

20,4%

20,9%

42,3
MILHÕES

107
MIL

67
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

18,4%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

RIO GRANDE DO SUL

PORTO ALEGRE

20,4%

14,3%

42,3
MILHÕES

1,6
MILHÃO

161
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

10,9%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

SANTA CATARINA

FLORIAN POLIS

20,4%

10,5%

42,3
MILHÕES

745
MIL

41
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

8,3%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

SERGIPE

ARACAJU

20,4%

29,2%

42,3
MILHÕES

665
MIL

123
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

19,0%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

SÃO PAULO

SÃO PAULO 

20,4%

14,4%

42,3
MILHÕES

6,6
MILHÕES

1,6
MILHÃO

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

13,1%



www.dieese.org.br

Estimativa de pessoas que podem ser beneficiadas
com o auxílio emergencial de R$ 600,001

BRASIL

TOCANTINS

PALMAS

20,4%

24,1%

42,3
MILHÕES

372
MIL

55
MIL

Critérios
Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal (ou seja, carteira assinada, emprego
público estatutário ou comissionado, militar ou ser empregador)

Não receber 
- Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC-LOAS);
- outros programas sociais do governo; 
- aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal,
estadual, municipal;
- seguro-desemprego
- seguro-defeso

Ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário
mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos – excluindo o valor recebido do Bolsa-Família

Limitado a duas pessoas por domicílio

√

√

√

√

√

Fonte: IBGE. Pnad Contínua, 2018, consolidado de primeiras entrevistas
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) Elaborado com base nos dados da Pnad Contínua de 2018, portanto, trata-se de um número subestimado, uma vez que o quesito de renda média para o recebimento do auxílio  é de até 20 de março de 2020,
data em que já havia recomendação de isolamento social por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, os dados da Pnad Contínua de 2019 indicam queda da proporção de empregos com carteira de trabalho assinada

PROPORÇÃO EM RELAÇÃO 
À POPULAÇÃO TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS QUE
PODEM SER BENEFICIADAS

18,8%




