
 De setembro de 2017 a maio de 2018, 93.139 alunos do Cadastro Único  

tiveram acesso à capacitação em cursos à distância  

ou presenciais. 
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O Cadastro Único monitora as 40% famílias 
brasileiras mais pobres 

• Bolsa Família é um dos programas do 
Cadastro Único 
• 14 milhões de beneficiários 
• 28 milhões de famílias cadastradas 
• 40 programas federais e locais 

 



 
 Renda per Capita Famílias 

Até US$ 21 12,9 milhões (46%) 

US$ 21 – US$ 42 3,3 milhões (12%) 

US$ 42 – US$ 118 6,4 milhões (23%) 

Acima US$ 118 5,4 milhões (19%) 

Perfil de Renda Familiar 



 
 Anos de Estudo Pessoas 

Sem Instrução 17,1 milhões (23,9%) 

Fundamental 36,0 milhões (50,4%) 

Médio 17,1 milhões (23,9%) 

Superior 1,2 milhão (1,7%) 

Escolaridade Concentrada no Perfil Fundamental-Médio 



 
 

Ocupação Pessoas 

Autônomo 9,5 milhões (56,4%) 

Emprego Formal 4,4 milhões (26,4%) 

Emprego Informal (Rural e Urbano) 2,9 milhões (17,2%) 

Trabalho Autônomo é a Ocupação Principal dos 18,8 
Milhões de Trabalhadores do Cadastro Único 



Plano Progredir 

Direciona ações de inclusão social e produtiva para 
as famílias do Cadastro Único (renda de até ½ 
salário mínimo per capita) 
 
As ações estão estruturadas em 3 eixos 
- Qualificação profissional 
- Intermediação de mão-de-obra 
- Empreendedorismo 



Ações do Eixo Empreendedorismo 

• Qualificação dos empreendedores 
 

• Educação Financeira: Futuro na Mão 
 

• Monitoramento da Inclusão Financeira 
 

• Microcrédito com Assistência Técnica 
• Resolução CMN 4.574/2017 
• MP 802/2017, convertida na Lei 13.636/2018 
• Cadastro de Interessados 



O Futuro na Mão 



Futuro na Mão, em parceria com AEF Brasil 

• Apoio de R$ 4 milhões (US$ 1 milhão) para a educação 
financeira do público do Bolsa Família 
• Recursos para atendimento a 200 mil famílias 
 

• Piloto e avaliação de impacto com beneficiárias do 
Programa Bolsa Família 
 

• Oficinas de educação financeira 



Oficinas de Educação Financeira 

• Formação de Reservas 
• Cofrinho da Família: estímulo a poupar para despesas, 

emergências e sonhos 
 

• Planejamento Financeiro 
• Agenda da Família: controle de gastos e receitas 
 

• Controle de Dívidas 
• Carteira da Família: compreensão das dívidas 



Impactos do Piloto 

• Mais famílias capazes de financiar ao menos uma 
emergência com recursos próprios: de 19% para 34% 
 

• Aumento no número de famílias com poupança: de 27% 
para 38% 
 

• Aumento no valor poupado em 53% 



Monitoramento da Inclusão Financeira 



A Inclusão Financeira no Brasil 

• Aproximadamente 40% das pessoas entre 18 e 65 anos do 
Cadastro Único tomaram algum tipo de empréstimo em 
2017 

 
• Microcrédito é a linha de crédito mais importante no Brasil 

para a baixa renda (Bolsa Família) 
 
• Contudo, mais de 80% do microcrédito brasileiro se 

concentra na região Nordeste do Brasil (Banco do Nordeste) 



Microcrédito 



Inovando na Focalização dos Recursos 

• Marco legal brasileiro estabelece que os bancos devem 
emprestar 2% do saldo de seus depósitos à vista em 
operações de microcrédito 
 

• Resolução CMN 4.574/2017: criou incentivos para 
direcionar recursos de Microcrédito Produtivo e Orientado 
para o Público do Cadastro Único, reduzindo a exigibilidade 
de empréstimos quando o recurso vai para o público mais 
pobre 



Inovando na Assistência Técnica 

• Marco legal brasileiro estabelecia que a assistência técnica 
do microcrédito fosse realizada no local do 
empreendimento, a cada nova operação de crédito 
 

• MP 802/2017, convertida na Lei 13.636/2018, atualizou o 
Marco para permitir a adoção de tecnologias digitais na 
assistência técnica 
• Menos custos, mais efetividade, mais inclusão 
• Normativos infralegais ainda sendo atualizados 



Fazendo a Ponte entre o Público e o Setor Financeiro 

• A inclusão produtiva ocorre no setor privado: Rede de 
Parceiros do Desenvolvimento Social 
 

• Pessoas do Cadastro Único podem disponibilizar seus dados 
de contato, que ficam disponíveis aos bancos parceiros para 
contatá-las 



Quais os próximos passos para a inclusão social 
e produtiva das famílias mais vulneráveis? 



Um Novo Enfoque 

Sabemos muito sobre as vulnerabilidades dessas famílias 
• Formulário principal do Cadastro Único tem mais de 20 páginas de 

perguntas 
 

Sabemos muito pouco sobre o potencial delas 
• 1.288 medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas dadas para alunos de famílias do Bolsa Família (menos de US$ 
50 per capita por mês), de 2011 a 2017 
• 100 desses alunos ganharam a olimpíada 3 ou mais vezes 

• Olimpíada tem, todos os anos, 18 milhões de inscritos e 
aproximadamente 5 mil medalhistas 



Quantos talentos são perdidos por causa da 
pobreza, ano após ano? 



Quantos talentos são perdidos por causa da 
pobreza, ano após ano? 

A inclusão financeira é uma das ferramentas para levar a esses 
jovens a oportunidade de transformar as suas realidades 



Obrigado! 

Ministério do Desenvolvimento Social 

Secretaria de Inclusão Social e Produtiva 


