
NOTA TÉCNICA N° 01 

Distribuição do benefício do Auxílio Emergencial  
no Estado do Espírito Santo 

14 de julho de 2020 

O surto pandêmico da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Essa doença mudou profundamente, em 
curto espaço de tempo, a rotina de todos os habitantes do planeta (já há 176 países afetados, segundo 
a Organização Mundial da Saúde). A situação engendrou muitas dúvidas sobre como proceder e 
sobre quais serão as consequências do vírus ao longo da sua permanência. Como pesquisadores do 
campo da Política Social, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Política Social e aos 
Departamentos de Serviço Social e Economia da UFES e de Ciências Humanas da UFVJM, este 
documento faz parte de uma série de Notas Técnicas para acompanhar, analisar e propor ações de 
combate ao coronavírus em seu estágio de permanência. O foco nesta Nota é tecer apontamentos 
iniciais sobre a distribuição do Auxílio Emergencial para o estado do Espírito Santo com algumas 
ações a serem executadas e aspectos que merecem um estudo mais aprofundado, especialmente em 
torno do SUAS, CadÚnico e da gestão da informação. 
 

 
Introdução 

A depender da estrutura da rede de proteção social e da resposta dos governos, cada formação 

social absorverá de forma diferente os efeitos do coronavírus. Embora a covid-19 tenha seu peso, 

com potencial efeito horizontal para todos os países, o modelo de gestão da crise diz muito mais sobre 

os resultados do que demais variáveis. Não é à toa que EUA, Brasil e Reino Unido são os líderes em 

número de novos casos e óbitos pela covid-19 no planeta, tendo adotado, desde o princípio, medidas 

frouxas em relação a quarentena e de pouco vigor na manutenção da atividade econômica por meio 

dos instrumentos de intervenção pública para a manutenção da renda e emprego dos trabalhadores. 

A atuais crises sanitária no Brasil e no mundo, decorrentes da pandemia mundial do COVID-19, 

estão inseridas em um contexto mais amplo e complexo de agudização de crise econômica, política e 

social.  

No caso brasileiro, a efetividade e a própria existência do Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido 

ameaçada nos últimos anos. Os gastos públicos com o SUS evidenciam a baixa prioridade outorgada 

à esfera da saúde dentro do orçamento (Figueiredo et al., 2018). Situação que se tem agudizado ainda 

mais a partir da aprovação da Emenda Constitucional Nº 95 de 2016 que congela os gastos sociais 

por 20 anos no país, colocand0 em risco as conquistas alcançadas no campo social (Marques, 2019). 

As “décadas de políticas neoliberais levaram ao enfraquecimento e/ou ao desmantelamento das 

políticas sociais no Brasil, especialmente no campo da saúde” (Marques, 2020).  
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 Em face do retumbante fracasso da política negacionista do vírus, mesmo os governos de extrema-

direita tiveram que ceder e lançar mão de intervenções diretas na economia, adotando medidas para 

manutenção dos empregos, expansão do crédito e, principalmente promovendo transferências diretas 

de renda para contra-arrestar um potencial colapso de proporções sistêmicas.  

Nesse contexto, coube ao Congresso Nacional brasileiro iniciar o debate, e em resposta, o governo 

sugeriu a criação de um Auxílio Emergencial de R$ 200 cujo montante total representaria R$ 17 

bilhões. E isto num momento em que já havia adotado medidas para socorrer o setor bancário e o 

sistema de crédito com a liberação de 1,2 trilhão para os grandes bancos (DIEESE, 2020). 

No embate, a oposição formada por PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PT e REDE, propôs um Auxílio 

Emergencial mínimo de R$ 1.000, mas foi derrotada pelo grupo denominado “Centrão”. A mediação 

política resultou no estabelecimento de um Auxílio Emergencial no valor de R$ 600 por pessoa, por 

três meses, podendo contemplar até duas pessoas por família; e nos casos de mulheres solteiras com 

filhos, consideradas chefes de família, o valor benefício foi definido no dobro do valor, R$ 1.200. 

Além dos seis critérios de elegibilidade.1  

A gestão do benefício ficou sob responsabilidade do Ministério da Cidadania, e foi disponibilizado 

a partir do dia 17 de abril de 2020, 10 dias após sua regulamentação. Foram estabelecidas duas formas 

de acesso ao benefício: 1) todas as famílias cadastradas no CadÚnico até 20 de março de 2020, e que 

atendessem aos critérios, tornaram-se automaticamente beneficiárias; 2) uma plataforma digital 

(aplicativo de celular ou site) do banco Caixa Econômica Federal, foi adotada para o registro das 

pessoas não inscritas no CadÚnico, mas elegíveis pelos critérios estabelecidos.  

Embora seja uma quantia pequena diante das necessidades da população brasileira2, a aprovação 

do auxílio mostrou a presença das forças democráticas dentro do Estado brasileiro diante da inépcia 

do governo e trouxe um pequeno alento a uma enorme parcela da população que se encontrava, e 

ainda está, em condições de pobreza ou extrema pobreza. O que evidencia a relevância dessa 

transferência renda, que mesmo sendo uma quantia pequena e insuficiente, para a sobrevivência de 

muitos brasileiros e suas famílias, assim como para as cidades pequenas e para a economia do país. 

 

1-Para acessar os benefícios, os cidadãos devem entre os perfis, ser: ou trabalhadores maiores de 18 anos; sem emprego 
formal; que não recebam outro benefício assistencial ou previdenciário (como seguro desemprego, auxílio doença e 
Benefício de Prestação Continuada. No caso do Bolsa Família, ao se optar por receber o Auxílio Emergencial, o Bolsa 
Família fica suspenso); ou possuir renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou àqueles com renda mensal 
familiar de até três salários mínimos (R$ 3.135,00) e que não tenham obtido, em 2018, renda tributável superior a R$ 
28.559,70; ou exercer atividade na condição de: microempreendedor individual; trabalhador informal, seja empregado, 
autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no CadÚNICO (Brasil, 2020). 
2 Cabe destacar que o salário-mínimo em vigor no país é de R$ 1.045,00, e o salário-mínimo necessário calculado pelo 
DIEESE, no mês de março de 2020, foi de R$ 4.483,20 (4 vezes o valor atual) para uma família de 4 pessoas (DIEESE, 
2020). 
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Brasil 

As informações obtidas por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão 

(e-SIC3), de abril de 2020, mostram que cerca de 25% da população brasileira obteve acesso direto 

ao benefício, com um montante total de repasse de R$ 35,7 bilhões (Ver Tabela 1).  

Tabela 1. Auxílio Emergencial por Regiões: quantidade de beneficiários e volume do repasse 

Região 
Beneficiários 

R$600 
Beneficiários 

R$1.200 
Total 

Beneficiários 
Total Repassado  

em R$ 
Norte 4.361.395 1.122.697 5.484.092 2.490.225.600,00 
Nordeste 14.821.743 3.563.562 18.385.305 13.169.320.200,00 
Centro-Oeste 2.787.932 681.222 3.469.154 3.964.073.400,00 
Sudeste 14.522.524 3.177.105 17.699.629 12.526.040.400,00 
Sul 4.226.415 859.384 5.085.799 3.567.109.800,00 
Total 40.720.009 9.403.970 50.123.979 35.716.769.400,00 
Fonte: MCIDADANIA – Ministério da Cidadania (Desenvolvimento Social e Esporte), abril de 2020. 

              Elaboração: Própria. 

Como esperado, as regiões com maior número absoluto de beneficiários foram Nordeste e Sudeste. 

Entretanto, a primeira região é menos populosa (57 milhões habitantes) do que a segunda (88 milhões 

habitantes), o que resulta em um grau de cobertura maior para a primeira. No Nordeste, a quantidade 

de beneficiários em relação a população total foi de 371 beneficiários por mil habitantes, bastante 

superior ao Sudeste, com 236 beneficiários por mil habitantes. 

Em relação a distribuição dos R$ 35,7 bilhões pagos, em abril de 2020, entre as regiões, observa-

se que se assemelha a tendência regional vigente no Brasil quando se considera o histórico regional 

de distribuição dos bens e serviços entre as regiões Norte (7%), Nordeste (37%), Centro Oeste (11%), 

Sudeste (35%) e Sul (10%). 

O Mapa 1 apresenta os dados de cobertura do Auxílio Emergencial para cada município brasileiro. 

Os dados mostram um contraste entre as regiões Norte, Nordeste e parte ao norte da região Sudeste 

em relação ao Centro-Oeste, parte do Sudeste e Sul. O que indica maior percentual de beneficiários 

em relação a população local do primeiro grupo em relação ao segundo.  

 
 
 
 
 
 
 

 

3-O governo Bolsonaro retirou a maioria dos dados disponíveis por meio de tabelas, documentos e extratores dos sites 
dos ministérios, deixando como um único meio o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC). Este 
que último que era usado apenas em casos críticos, quando não havia forma direta e rápida de obtenção dos dados do 
Governo Federal.  
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Mapa 1. Distribuição do Auxílio Emergencial do Brasil  

 
Fonte: MCIDADANIA – Ministério da Cidadania (Desenvolvimento Social e Esporte), abril de 2020. 
Elaboração: Própria. Obs: perc_ben é o percentual de beneficiários em relação ao total da população = (quantidade de 
beneficiário da cidade/população da cidade) x100. 

 

Por estrato populacional, as cidades que mais receberam os recursos foram as consideradas médias 

com 100 a 500 mil habitantes (23%), seguidas das cidades grandes acima de 1 milhão de habitantes 

(19%) e das cidades “pequenas médias” entre 20 e 50 mil habitantes (19%).  Esta última tem 16% de 

participação populacional do país contra 26% das cidades médias e 22% das grandes, contemplando 

de forma razoavelmente desconcentrada mais de 64% da população total do Brasil (Ver Tabela 2).  

Assim, os dados reforçam tanto a importância dos recursos para as regiões mais distantes dos 

grandes centros urbanos quanto a considerável demanda de ¼ da população pelo benefício. Isto sem 

considerar aqueles casos em que a solicitação foi negada. 

Levando em consideração a forma de acesso ao benefício, os dados apontam que, do quantitativo 

total de beneficiários, 41% foram pessoas que estavam fora do Cadastro Único (CadÚnico), ou seja, 

possivelmente microempreendedores individuais (MEI), autônomos, desempregados e trabalhadores 

informais (precarizados) que perderam seus negócios e ocupação em função do desaquecimento 

econômico ocasionado pelo coronavírus. Em seguida, tem-se os beneficiários cadastrados no 
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CadÚnico com Bolsa Família (38%) e os cadastrados no CadÚnico sem Bolsa Família (21%) (Ver 

tabelas 3, 4 e 5). Somando os percentuais, tem-se que 59% das pessoas que receberam o auxílio já 

eram usuárias dos programas do âmbito da Política de Assistência Social.   

Tabela 2. Auxílio Emergencial por Estrato Populacional: quantidade de beneficiários e 
volume do repasse 

Estrato População 
Beneficiários 

R$600 
Beneficiários 

R$1.200 
Total 

Beneficiários 
Total Repassado  

em R$ 
Pequena.peq pop<5mil 981.600 147.379 1.128.979 765.814.800,00 
Pequena 5<=pop<20mil 6.836.521 1.250.818 8.087.339 5.602.894.200,00 
Pequena.med 20<=pop<50mil 7.696.600 1.661.788 9.358.388 6.612.105.600,00 
Média.peq 50<=pop<100mil 4.874.740 1.187.912 6.062.652 4.350.338.400,00 
Média 100<=pop<500mil 9.370.328 2.337.102 11.707.430 8.426.719.200,00 
Média.grand 500<=pop<1millhão 3.399.793 884.767 4.284.560 3.101.596.200,00 
Grande pop>=1milhão 7.560.427 1.934.204 9.494.631 6.857.301.000,00 
Total  40.720.009 9.403.970 50.123.979 35.716.769.400,00 

Fonte: MCIDADANIA – Ministério da Cidadania (Desenvolvimento Social e Esporte), abril de 2020. 
              Elaboração: Própria. 
 

Esses percentuais indicam, portanto, um elevado grau de precarização das relações de trabalho no 

país em que, diante da paralisação de parte das atividades econômicas provocada pela pandemia, uma 

enorme parcela de trabalhadores não possui garantias de manutenção da renda e do emprego, 

transformados agora em beneficiários de programas de transferência de renda. Para entender esse 

fenômeno é essencial aprofundar na análise dos dados sobre perfil socioeconômicos dessas pessoas 

que estavam fora do CadÚnico e acompanhar como, posteriormente, ocorrerá a reinserção delas no 

mercado de força trabalho. 

Tabela 3. Auxílio Emergencial por Região: CadÚnico com Bolsa Família 

Região 
Beneficiários 

R$600 
Beneficiários 

R$1.200 
Total 

Beneficiários 
Total Repassado 

em R$ 
Norte 1.756.101 802.124 2.558.225 2.016.209.400,00 
Nordeste 7.105.377 2.834.937 9.940.314 7.665.150.600,00 
Centro-Oeste 491.842 343.211 835.053 706.958.400,00 
Sudeste 3.069.066 1.722.015 4.791.081 3.907.857.600,00 
Sul 726.037 370.498 1.096.535 880.219.800,00 
Total 13.148.423 6.072.785 19.221.208 15.176.395.800,00 

Fonte: MCIDADANIA – Ministério da Cidadania (Desenvolvimento Social e Esporte), abril de 2020. 
              Elaboração: Própria. 

 

Quando se analisa o conjunto de beneficiários, percebe-se um desequilíbrio entre os beneficiados 

que já recebem o Bolsa Família e os demais. O grupo de beneficiados inscritos no CadÚnico com 

Bolsa Família receberam 66% dos repasses na modalidade de R$ 600,00 e 34% na modalidade de 

R$1.200,00. Ao passo que entre os inscritos no CadÚnico sem bolsa família e os que estavam fora 

do CadÚnico, essa proporção foi de, em média, 88% dos repasses na modalidade de R$ 600,00, contra 
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12% na modalidade de R$ 1.200,00. Isso expõe a condição de pobreza e vulnerabilidade em que 

vivem as famílias que recebem o Bolsa Família no país, com forte presença de mães chefes de família.  

Tabela 4. Auxílio Emergencial por Região: CadÚnico sem Bolsa Família 

Região 
Beneficiários 

R$600 
Beneficiários 

R$1.200 
Total 

Beneficiários 
Total Repassado 

em R$ 
Norte 977.384 135.288 1.112.672 748.776.000,00 
Nordeste 3.105.035 333.516 3.438.551 2.263.240.200,00 
Centro-
Oeste 754.201 112.902 867.103 588.003.000,00 
Sudeste 3.363.990 481.964 3.845.954 2.596.750.800,00 
Sul 1.082.230 143.847 1.226.077 821.954.400,00 
Total 9.282.840 1.207.517 10.490.357 7.018.724.400,00 

Fonte: MCIDADANIA – Ministério da Cidadania (Desenvolvimento Social e Esporte), abril de 2020. 
              Elaboração: Própria. 

 
Tabela 5. Auxílio Emergencial por Região: Auxílio Emergencial Fora do CadÚnico 

Região 
Beneficiários 

R$600 
Beneficiários 

R$1.200 
Total 

Beneficiários 
Total Repassado 

em R$ 
Norte 1.627.910,00 185.285,00 1.813.195 1.199.088.000,00 
Nordeste 4.611.331,00 395.109,00 5.006.440 3.240.929.400,00 
Centro-
Oeste 1.541.889,00 225.109,00 1.766.998 1.195.264.200,00 
Sudeste 8.089.468,00 973.126,00 9.062.594 6.021.432.000,00 
Sul 2.418.148,00 345.039,00 2.763.187 1.864.935.600,00 
Total 18.288.746 2.123.668 20.412.414 13.521.649.200,00 

Fonte: MCIDADANIA – Ministério da Cidadania (Desenvolvimento Social e Esporte), abril de 2020. 
              Elaboração: Própria. 
 

Cabe acrescentar ainda, a importância revelada da existência do mecanismo do CadÚnico para 

agilizar o atendimento à parcela mais carente da população brasileira, na medida em que já existe um 

instrumental de Estado para identificação, registro e acompanhamento dessa população. Além disso, 

o potencial que possui em termos de dados para formulação de políticas públicas.  

Por outro lado, o fornecimento dos dados pelo governo releva outra questão importante. O novo 

modelo centralizado das informações do Estado baseado na solicitação prévia do Sistema Eletrônico 

do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) é mais ineficiente e dificulta o acesso atualizado e ágil 

para análises fidedignas da realidade do país. O desvirtuamento do e-SIC atrelada aos desejos pessoais 

sem qualquer aspecto técnico pela atual gestão federal é um grave retrocesso no processo de 

transparência do Estado. 
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Espírito Santo 

No Espírito Santo, mais de 900 mil pessoas receberam o auxílio emergencial. Levando em 

consideração as estimativas populacionais para 2019 (IBGE,2020), isso corresponde a uma cobertura 

de aproximadamente 22% da população total do estado. Das pessoas que receberam, 46% delas não 

estavam inscritas no CadÚnico, percentual maior do que o registrado em âmbito nacional. O montante 

de recursos que chegou ao estado, no mês de abril, na forma do auxílio foi superior a R$ 627,3 

milhões, soma que representou 1,8% do total de recursos distribuídos nacionalmente, e 5% dos 

distribuídos na região sudeste.  

Com seus 78 municípios, o Espírito Santo possui 49,25% da população vivendo na região 

metropolitana da Grande Vitória (IBGE, 2020). Mas, se por um lado, a concentração populacional está na 

região metropolitana, por outro, a cobertura do Auxílio Emergencial alcançou maior patamar no interior, sendo 

de 42% no município de Água Doce do Norte, e entre 30-39% da população em 21 municípios (Tabela 

6).  

O Mapa 2 mostra que a cobertura foi maior nos municípios mais distantes da região metropolitana 

e que estão próximos às divisas com os estados vizinhos. São cidades pequenas, a maioria com menos 

de 20 mil habitantes, e marcadas por alto percentual da população de baixa renda. Água Doce do Norte 

(42%), Alto Rio Novo e Ibitirama (39%) e Irupi (36%), por exemplo, apresentavam dados, em 2018, 

que indicavam que o total de domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por 

pessoa correspondia respectivamente, 44.8%, 39,3%, 42,9% e 37,4% da população. Esse dado 

contrasta com o verificado no município de Vitória, que era de 28,7%.  

De igual forma, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total foi no 2018 

marcadamente mais baixa nos municípios do interior do estado - 12% (Água Doce do Norte), 9,9% 

(Alto Rio Novo), 8.7% (Ibitirama) e 10,4% (Irupi). De novo, esses dados contrastam com o município 

de Vitória – 67,7% da população (IBGE, 2020).  

Outro aspecto importante a pontuar é a diferença em relação à forma de acesso ao auxílio 

emergencial entre as cidades do interior que tiveram maior cobertura e as da região metropolitana. 

Tanto Água Doce do Norte (74%), Alto Rio Novo (78%), Ibitirama (73), como Irupi (72%), mas de 

70% dos beneficiados já estavam inscritos no CadÚnico, sendo, portanto, usuários dos programas e 

serviços que integram o Sistema Único de Assistência Social. Chama atenção, porém, que em Ponto 

Belo, esse percentual alcançou 83%, embora os dados registrem uma cobertura correspondente a 32% 

da população.  
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Tabela 6. Percentual da População com Auxílio Emergencial do Espírito Santo (por municípios)  

Município 
População 

2019 
% Beneficiários 

/Pop Município 
População 

2019 
% Beneficiários 

/Pop 
Divino de São 
Lourenço 4.304 32 Vargem Alta 21.402 21 
Mucurici 5.524 35 Fundão 21.509 21 
Dores do Rio Preto 6.749 31 Piúma 21.711 27 
Apiacá 7.567 32 Ecoporanga 22.923 31 
Alto Rio Novo 7.836 39 Pancas 23.184 24 
Ponto Belo 7.863 32 Santa Teresa 23.590 21 
São Domingos do 
Norte 8.638 27 

Venda Nova do 
Imigrante 25.277 20 

Ibitirama 8.889 39 Ibatiba 26.082 28 
Vila Pavão 9.208 30 Mimoso do Sul 26.153 30 
Águia Branca 9.642 32 Pedro Canário 26.184 26 
Bom Jesus do Norte 9.936 26 Pinheiros 27.047 25 
Itarana 10.555 25 Iúna 29.161 27 
São José do Calçado 10.556 29 Anchieta 29.263 25 
Laranja da Terra 10.947 27 Sooretama 30.070 22 
Água Doce do Norte 11.019 42 Alegre 30.084 26 
Presidente Kennedy 11.574 37 Jaguaré 30.477 28 
Rio Novo do Sul 11.622 22 Afonso Cláudio 30.586 28 
Atílio Vivacqua 11.936 20 Guaçuí 30.867 26 
Jerônimo Monteiro 12.192 26 Baixo Guandu 30.998 28 
Santa Leopoldina 12.224 24 Conceição da Barra 31.063 27 
Brejetuba 12.404 32 Domingos Martins 33.850 22 
São Roque do Canaã 12.415 20 Itapemirim 34.348 34 
Ibiraçu 12.479 23 Castelo 37.534 20 
Governador Lindenberg 12.709 20 São Gabriel da Palha 37.947 20 
Conceição do Castelo 12.723 24 Marataízes 38.499 31 
Marilândia 12.833 21 Santa Maria de Jetibá 40.431 20 
Irupi 13.377 36 Barra de São Francisco 44.650 28 
Iconha 13.860 20 Nova Venécia 50.110 25 
Itaguaçu 14.066 28 Viana 78.239 23 
Vila Valério 14.080 31 Aracruz 101.220 21 
Alfredo Chaves 14.601 21 Colatina 122.499 21 
Boa Esperança 15.037 30 Guarapari 124.859 25 
Mantenópolis 15.350 32 São Mateus 130.611 26 
Muqui 15.449 26 Linhares 173.555 21 
João Neiva 16.668 20 Cachoeiro de Itapemirim 208.972 19 
Marechal Floriano 16.694 22 Vitória 362.097 17 
Muniz Freire 17.465 29 Cariacica 381.285 24 
Montanha 18.833 34 Vila Velha 493.838 18 
Rio Bananal 19.141 25 Serra 517.510 21 
Fonte: MCIDADANIA – Ministério da Cidadania (Desenvolvimento Social e Esporte), abril de 2020. 
Elaboração: Própria.  
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Mapa 2. Distribuição do Auxílio Emergencial do Espírito Santo 

 
Fonte: MCIDADANIA – Ministério da Cidadania (Desenvolvimento Social e Esporte), abril de 2020. 
Elaboração: Própria. Obs.: perc_ben é o percentual de beneficiários em relação ao total da população = 
(quantidade de beneficiário da cidade/população da cidade) x100. 
 

No contexto do Espírito Santo, esses resultados evidenciam a capilaridade que o CadÚnico tem 
alcançado na identificação e no atendimento das famílias em situação de pobreza em cidades menores 
e com muitas carências. Aliás, casos de corrupção denunciados de recepção indevida por indivíduos 
com vínculo formal de trabalho certamente devem-se à estrutura paralela, por fora do sistema do 
CadÚnico, montada de forma apressada, com fins dificilmente idôneos, para atendimento direto 
daqueles que ainda não possuíam seu registro nos serviços de Assistência Social.  

 É importante destacar que há particularidades, casos específicos com maior e menor capilaridade 
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associada, os quais seriam bons objetos de pesquisas futuras. Isso também revela o potencial desse 
sistema para a formulação de políticas públicas, na medida em que permite conhecer em detalhes a 
forma como vivem uma parcela importante da população e com isso identificar suas necessidades. 

  

Conclusão 

Os dados analisados, tanto por meio de tabelas e mapas constituem uma primeira aproximação a 

uma caracterização da distribuição do benefício do Auxílio Emergencial no território capixaba.  

Aproximadamente, um quarto do total da população do país e do Estado tiveram acesso ao 

benefício. Este dado – mesmo sem pretender ser um proxy da pobreza que é um fenómeno mais 

complexo, multicausal e multidimensional do que simplesmente analisar renda – constitui uma alerta 

da situação de pobreza, vulnerabilidade e precariedade das condições de trabalho e vida de uma 

parcela substantiva da população brasileira. Em ambos os casos, nacional e estadual, a maior parte 

dos beneficiários estavam já inscritos no CadÚnico e por tanto eram usuários do Sistema Único de 

Assistência Social. Isto demostra a importância da estrutura do SUAS, via CadÚnico, como 

facilitadora da capilaridade e efetividade alcançada na garantia ao direito de recebimento do Auxílio 

Emergencial, e em geral no atendimento à parcela mais carente da população brasileira. Porém, 

também é uma evidencia da condição de pobreza e vulnerabilidade em que vivem as famílias que 

recebem as prestações da Assistência Social no país, especialmente o programa Bolsa Família. 

De igual forma, a distribuição do Auxílio Emergencial também revela uma serie de questões 

associadas às desigualdades regionais e territoriais. A nível do país, as regiões do Norte e Nordeste 

são as que maior quantidade de beneficiários apresentam, sendo isto também reflexo das 

desigualdades regionais existentes. Tanto para Brasil como para Espírito Santo, as cidades médias e 

pequenas – geralmente distantes dos grandes centros urbanos ou em zonas rurais, cidades mais 

atingidas por problemas como o desemprego e a elevada presença de domicílios com baixos 

rendimentos mensais – são as que mais beneficiários concentram, evidenciando-se também 

desigualdades entre as capitais dos Estados, as zonas urbanas e zonas rurais.  

Em resumo, os dados e as análises desenvolvidas a partir dos dados da distribuição do Auxílio 

Emergencial mostram a existência de uma ampliação da situação de pobreza ou extrema pobreza 

dentro da população brasileira; bem como a agudização, durante a pandemia da COVID-19, das 

desigualdades socioeconómicas e regionais existentes no país, e especificamente no Espírito Santo. 

Questões que devem ser consideradas não só na avaliação da implementação do benefício do Auxílio 

Emergencial, mas também que devem ser parte de qualquer estratégia e plano desenvolvido a nível 

nacional, regional e estadual como parte de uma agenda pós-pandemia.  
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Em termos concretos para o Estado do Espírito Santo, destacam-se os seguintes pontos: 

§ Disponibilizar informações e dados mais desagregados sobre a implementação do 

Auxílio Emergencial no estado, que comtemplem quesitos tais como: raça/etnia, sexo e nível 

de escolaridade dos beneficiários. Informações fundamentais para transversalizar as questões 

de gênero, raça, etc. e/ou construir perfiles sobre os beneficiários em futuras análises 

§ Realizar pesquisas sistemáticas pela Política de Assistência Social do estado do Espírito 

Santo com o intuito de obter permanentemente dados acerca das condições de vida de grande 

parte da população capixaba e agravada em contexto de pandemia e pós-pandemia; 

§ Avaliar a possibilidade imediata de se estabelecer, com recursos próprios do Estado, um 

benefício de transferência de renda complementar e de longo prazo durante e no pós-

pandemia;  

§ Possibilitar às equipes de profissionais da Assistência Social a proposição de ações 

interventivas que visem dar respostas imediatas à população mais afetada em termos de falta 

de renda, alimentação e os demais provimentos básicos de sobrevivência; que o governo 

estadual garanta condições materiais para estas ações. 

Com isto assevera a importância e necessidade de reforçar a estrutura montada em torno ao SUAS, 

via CadÚnico e bem como dos aspectos da gestão da informação.  
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