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Mensagens-chave

Perguntas

1) De que maneira o impacto gerado por programas de proteção social 

baseados na transferência de renda diferem daqueles gerados por 

programas baseados na transferência de bens e produtos em espécie?

2) Quais as experiências e aprendizados com a implementação de cartões 

pré-pagos como estratégia para realizar transferências de renda?

Por que essas perguntas são relevantes?
→ Frente à crise social gerada pela pandemia do CODIV-19, os governos têm tido que dedicar atenção 

aos impactos socioeconômicos especialmente para as parcelas da população mais vulneráveis. 

Conhecer os impactos que podem ser obtidos por meio da implementação das intervenções de 

transferência de renda e assistência alimentar, assim como os aprendizados com a implementação, 

pode apoiar a definição de estratégias efetivas de proteção social.

Quais informações encontramos?
É possível encontrar na literatura diversas revisões sistemáticas sobre programas de transferências 

de renda que discutam a sua efetividade em termos de efeitos na renda, na educação e na saúde dos 

beneficiários. No entanto, foi possível identificar apenas 01 revisão sistemática que oferecia uma 

análise comparativa da transferência de renda com a transferência de bens e produtos.

Tanto programas de transferência de renda como assistência alimentar em espécie são efetivos 

em aumentar a segurança alimentar das famílias em uma situação de emergência. 

Comparativamente, as transferências de alimentos são mais efetivas em aumentar a ingestão 

calórica per capita, enquanto as transferências de dinheiro levam a uma maior diversidade e 

qualidade da dieta.

As abordagens baseadas em dinheiro são mais econômicas do que a assistência em espécie. 

Comparativamente, a distribuição de alimentos em espécie tem custos administrativos 

substancialmente mais altos para entregar um mesmo valor (seja em dinheiro ou em bens) a um 

beneficiário.

As abordagens baseadas em dinheiro podem ter efeitos multiplicadores econômicos 

positivos. Para cada 1 dólar fornecido aos beneficiários, os programas de transferência de 

renda geram mais de 2 dólares de benefícios indiretos de mercado.

Ainda que o contexto da emergência em questão seja relevante, a maneira como uma intervenção é 

projetada e implementada tem um papel ainda maior na determinação da sua eficácia e 

eficiência. Nesse sentido, os tomadores de decisão devem levar em consideração diversos fatores 

podem facilitar ou dificultar a implementação da abordagem definida.

Também foram identificados outros documentos de menor rigor científico que oferecem percepções 

adicionais sobre as perguntas apresentadas.
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Estratégia de busca de evidências

1) De que maneira o impacto gerado por programas de proteção social baseados na 
transferência de renda diferem daqueles gerados por programas baseados na 
transferência de bens e produtos em espécie?

2) Quais as experiências e aprendizados com a implementação de cartões pré-pagos 
como estratégia para realizar transferências de renda?

Perguntas

Para responder às duas perguntas propostas, foi realizado um levantamento de 

revisões sistemáticas e avaliações de impacto que comparassem programas de 

transferência de renda e de assistência alimentar e que analisam os impactos 

nutricionais e econômicos gerados. Foram consultadas as bases especializadas: Social 

Systems Evidence, Campbell Colaboration e 3ie.

Social Systems Evidence 
Foram realizadas duas buscas nesta base de revisões sistemáticas. Na primeira 

foram analisados os estudos relacionados a duas categorias de programa de 

“Proteção Financeira”: “Social assistance” e “Guarenteed minimum”, definidas pela 

própria base de dados, o que resultou em 34 resultados. Depois da leitura de títulos 

e resumos, foram pré-selecionados 07 referências. Na segunda busca, foi utilizado 

como palavra-chave o termo “in-kind transfers”, o que resultou em 26 resultados. 

Depois da leitura de títulos e resumos, foram pré-selecionados 03 referências. No 

entanto, entre os 10 resultados pré-selecionados, após uma segunda leitura, 

nenhum deles buscava comparar as duas intervenções em discussão e por isso 

nenhum resultado foi selecionado.

Campbell Colaboration 
Foi realizada uma busca de revisões sistemáticas com a palavra-chave “cash-

transfers”, o que gerou 03 resultados. A busca pela palavra-chave “in-kind” gerou 01 

resultado, repetido com a busca anterior. Após a leitura de título e resumos, foi 

selecionada 01 revisão sistemática.

3ie – International Initiative for Impact Evaluation 
Foi realizada busca por revisões sistemáticas com o termo “in-kind” AND “cash 

transfer”, o que gerou 02 resultados. Após a leitura de títulos e resumos, os dois 

resultados foram descartados por não serem relevantes ou repetidos. Na busca por 

avaliações de impacto, foram obtidos 11 resultados. Após a leitura de títulos e 

resumos foram selecionadas 07 avaliações de impacto  .1

É importante ressaltar o processo de busca por avaliações de impacto não incluiu outras bases de dados. Assim, é provável que

existem outros estudos relevantes que não foram incluídos aqui.   

1

5
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2

Dessa forma, no total foram incluídas 20 referências para a elaboração desta 

resposta rápida. É importante notar, no entanto, que os diferentes tipos de publicação 

incluídos também significam diferentes níveis de rigor técnico e confiabilidade nas 

recomendações. A revisão sistemática é a publicação de maior rigor técnico e que 

analisa um maior número de experiências e por isso é a publicação mais confiável. Em 

seguida, as avaliações de impacto também são publicações que buscam ter rigor 

científico . Por fim, os estudos de implementação podem ser considerados como 

publicações de menor rigor científico e por isso suas conclusões devem ser consideradas 

com mais cautela.

Adicionalmente, foram feitas buscas manuais sobre a implementação de programas 

de proteção social de transferência de renda e assistência de alimentos que resultaram 

na identificação adicional de 12 estudos de implementação.

2

Não foi realizada uma avaliação da qualidade metodológica das avaliações de impacto incluídas, dessa forma

não temos informações sobre a confiabilidade e robustez da evidência apresentada por cada uma delas.    

6
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Principais achados 
A seguir, são apresentados os principais achados de cada estudo incluído nesta 

resposta rápida. Os estudos foram divididos em 2 grupos respondendo a cada uma das 

perguntas propostas. 

Sobre esta primeira pergunta, foram identificados como relevantes 01 revisão sistemática, 

07 avaliações de impacto e 10 estudos de implementação. Para cada uma dessas referências, 

foram extraídas as principais conclusões quanto à comparação do impacto gerado por 

intervenções de transferências de renda e de assistência alimentar, o custo das intervenções 

e considerações de implementação.

Ao final desta seção, são apresentados um conjunto de fluxogramas sugeridos pelas 

publicações para a tomada de decisão quanto à modalidade de programa de proteção social 

mais adequada a cada situação.

Cash-based approaches in humanitarian emergencies
3

Abrangência: diversos países 

Tipo de estudo: revisão sistemática

A revisão resume evidências de cinco estudos de efeitos, 10 estudos de eficiência e 108 

estudos de barreiras e facilitadores para a implementação de assistência humanitária 

baseada em dinheiro. Os autores descrevem os objetivos da revisão nos seguintes termos:

O objetivo principal desta revisão foi avaliar e sintetizar as evidências 

existentes sobre os efeitos das abordagens baseadas em dinheiro nos 

resultados individuais e familiares em emergências humanitárias. O 

objetivo secundário era avaliar a eficiência de diferentes abordagens 

baseadas em dinheiro e identificar fatores que dificultam e facilitam a 

implementação do programa (p.7).

Na análise realizada, são considerados três tipos de intervenção, as quais se diferenciam 

no tipo de recursos recebidos e nas possibilidades de seu uso. No contexto deste estudo, as 

duas primeiras são entendidas como "baseadas em dinheiro":

a) Transferências incondicionais de dinheiro – os recursos financeiros oferecidos não 

possuem restrição de uso e podem ser utilizados para atender às necessidades mais 

urgentes das famílias.

3

b) Vale alimentação ou cupons – os recursos financeiros oferecidos devem ser usados para 

um fim específico, como alimentação. 

https://campbellcollaboration.org/better-evidence/effectiveness-cash-based-approaches-in-emergencies.html

Pergunta
De que maneira o impacto gerado por programas de proteção social baseados na 
transferência de renda diferem daqueles gerados por programas baseados na transferência 
de bens e produtos em espécie? 



c) Assistência alimentar em espécie – os recursos oferecidos são os próprios alimentos, 

como é o caso da distribuição de cestas básicas.

Como resultado da análise comparativa da efetividade dessas intervenções, os autores 

identificam que:

→ Os programas de transferência de renda, vale-alimentação e assistência alimentar 

em espécie foram bem-sucedidos em aumentar a segurança alimentar das famílias 

afetadas por conflitos e manter a segurança alimentar das famílias no contexto de 

crises de insegurança alimentar e secas.

→ As transferências diretas de alimentos foram mais bem-sucedidas do que as 

transferências em dinheiro no aumento da ingestão calórica per capita, enquanto as 

transferências em dinheiro e cupons levaram a maiores melhorias na diversidade e 

qualidade da dieta.

→ A base de evidências para o efeito das abordagens baseadas em dinheiro na renda e 

na dívida das famílias foi limitada a três estudos que não apresentaram melhorias 

consideráveis em nenhuma das medidas, especialmente quando comparados ao 

tamanho das transferências recebidas.

A revisão sistemática também discute a eficiência das intervenções e com base nos 

estudo analisados conclui que:

→ As abordagens baseadas em dinheiro parecem mais econômicas do que a assistência 

em espécie. Os programas de transferência de renda têm um custo menor por 

beneficiário do que as intervenções de comparação (vales, distribuição de alimentos em 

espécie ou ambos); e vouchers têm um custo mais baixo por beneficiário do que a 

distribuição de alimentos em espécie. 

→ A distribuição de alimentos em espécie tem custos administrativos substancialmente 

mais altos por valor em dólar fornecidos a um beneficiário do que as transferências em 

dinheiro.

→ As abordagens baseadas em dinheiro podem ter efeitos multiplicadores econômicos 

positivos. Os programas de cupons geraram até US $ 1,50 em benefícios indiretos de 

mercado para cada equivalente a US $ 1 fornecido aos beneficiários e os programas de 

transferência de renda geraram mais de US $ 2 em benefícios indiretos de mercado para 

cada US $ 1 fornecido aos beneficiários.
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Por fim, os autores também concluem que a maneira como uma intervenção é 

projetada e implementada desempenha um papel maior na determinação da sua eficácia e 

eficiência do que o contexto de emergência ou o setor de implementação. Nesse sentido, 

eles identificam alguns fatores que podem facilitar ou dificultar a implementação bem-

sucedida de abordagens baseadas em dinheiro em emergências:

→ O entendimento dos fatores contextuais, a disponibilidade de recursos e a 

capacidade técnica das agências implementadoras e dos potenciais beneficiários é 

fundamental para a implementação eficaz de qualquer programa de assistência 

humanitária, incluindo abordagens baseadas em dinheiro.

→ A capacidade das comunidades de mitigar ou lidar com as adversidades pode 

influenciar como a assistência baseada em dinheiro é usada e a probabilidade de 

alcançar os objetivos pretendidos.

→ Os procedimentos para o direcionamento intensivo de recursos podem atrasar a 

implementação, especialmente quando as agências implementadoras não estão 

familiarizadas com o cenário de emergência e as populações afetadas.



→ O uso de 'novas tecnologias' pode reduzir o tempo necessário para orientar os 

beneficiários aos mecanismos de entrega e aumentar a eficiência do monitoramento do 

programa.

→ O dinheiro pode ser entregue e distribuído na maioria dos contextos, desde que 

medidas de precaução sejam tomadas para garantir a segurança dos funcionários e 

beneficiários da agência de implementação.

→ Não havia evidências para apoiar preocupações sobre uso indevido, corrupção ou desvio 

de intervenções baseadas em dinheiro.

→ O medo de segurança pessoal e outras preocupações de proteção podem impedir a 

disposição do beneficiário de acessar a assistência. Abordagens mais discretas, como 

transferências eletrônicas ou cartões inteligentes, minimizam os medos ou a 

vulnerabilidade à violência dos destinatários.

→ As intervenções baseadas em dinheiro, como qualquer programa, devem ser adaptadas 

às necessidades da população e ao ambiente afetado pela crise. Se adequadamente 

projetadas e gerenciadas, as intervenções baseadas em dinheiro podem ser maneiras 

efetivas e eficientes de atender às necessidades das populações afetadas pela crise em 

vários contextos.
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The Price Effects Of Cash Versus In-Kind Transfers
4

Abrangência: México

Tipo de estudo: avaliação de impacto

Objetivo

→ Este artigo compara como as transferências em dinheiro e transferências em espécie 

afetam os preços locais.

Opções abordadas

→ Transferências em dinheiro e transferências em espécie.

Principais conclusões de efeito

→ Ambos os tipos de transferências aumentam a demanda por bens normais, mas 

apenas transferências em espécie também aumentam a oferta. Portanto, 

transferências em espécie devem levar a preços mais baixos do que as transferências 

em dinheiro, o que ajuda os consumidores às custas dos produtores locais. Testamos 

e confirmamos essa previsão usando um programa no México.

→ Os efeitos de preço que encontramos são bastante consideráveis. O aumento de preço 

causado pelas transferências em dinheiro, com base em estimativas por ponto, 

compensa a transferência direta em 6% para os destinatários que são consumidores 

desses bens. Enquanto isso, para transferências em espécie, os efeitos dos preços 

representam um benefício indireto para os consumidores igual a 5% do benefício direto. 

Assim, a escolha em espécie, em vez de transferências em dinheiro, nessa configuração 

gera transferências indiretas extras para os pobres, equivalentes a 11% da transferência 

direta. Obviamente, as implicações no bem-estar são revertidas se os destinatários da 

transferência forem produtores e não consumidores.

4 https://developmentevidence.3ieimpact.org/search-result-details/impact-evaluation-repository/the-price-effects-of-cash-versus-in-kind-

transfers/4796



Custos

→ Transferências em espécie restringem as escolhas das famílias, que têm custos, mas 

podem ajudar os formuladores de políticas a alcançar um objetivo paternalista. Outra 

consideração importante é a eficiência com que o governo pode fornecer suprimentos. 

Ainda é possível que um setor privado não competitivo crie mais excedentes do que se o 

governo entrasse como fornecedor, se o fizesse ineficientemente. Nesse caso, a melhor 

maneira de o governo aliviar as restrições de oferta nas aldeias pobres e fornecer apoio 

inicial às famílias pode ser transferência de dinheiro combinada com políticas 

alternativas do lado da oferta.
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Testing Paternalism: Cash Versus In-Kind Transfers
5

Abrangência: México

Tipo de estudo: avaliação de impacto

Objetivo

→ Comparar efeitos de transferências em dinheiro e transferências em espécie sobre 

consumo de comida, nutrição e efeitos na saúde.

Opções abordadas

→ Transferências em dinheiro e transferências em espécie.

Principais conclusões de efeito

→ Transferências em espécie têm efeitos diferenciais mínimos no consumo em 

comparação com transferências em dinheiro de valor igual. Em termos de consumo 

geral de alimentos, não houve efeito diferencial entre os tipos de transferência.

→ Em termos de nutrição e saúde, ambos os tipos de transferência levaram a um maior 

consumo de micronutrientes essenciais por crianças e suas mães, mas os aumentos 

de maior magnitude na transferência em espécie parecem ter tido um impacto mais 

significativo em mais indivíduos consumindo acima da dose recomendada. No entanto, 

existem poucas evidências de que o aumento do consumo de ferro e zinco tenha 

causado efeitos diferenciais de curto prazo na saúde de crianças ou mulheres adultas. 

5

→ É importante observar, no entanto, que os dados disponíveis apenas permitem explorar 

os efeitos do programa após um ano de recebimento de transferências, e os efeitos na 

saúde do aumento do consumo de micronutrientes podem aparecer a longo prazo. Além 

disso, não foram observados dados sobre o desenvolvimento cognitivo ou habilidades 

motoras das crianças, efeitos que já foram demonstrados por transferências de renda 

em outros contextos.

→ Não se observou aumento de vícios (como álcool ou tabaco) ou no consumo de 

alimentos não nutritivos ao receber transferências irrestritas de dinheiro.

https://developmentevidence.3ieimpact.org/search-result-details/impact-evaluation-repository/testing-paternalism-cash-versus-in-kind-

transfers/5917
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Objetivo

→ Comparar efeitos de transferências em dinheiro e transferências em espécie sobre 

consumo de comida, nutrição e efeitos na saúde.

Opções abordadas

→ Transferências em dinheiro e transferências em espécie.

Principais conclusões de efeito

→ As transferências em espécie e em dinheiro têm impactos positivos idênticos no 

consumo de alimentos. As despesas não-alimentares também são mais altas nas 

localidades com transferência de renda, enquanto que não são afetadas nas localidades 

com transferências em espécie. Ambos os tipos de transferências têm um impacto 

significativo na alocação de tempo de homens (e não mulheres) que mudam de 

atividades agrícolas para não-agrícolas. Porém, a disponibilidade de transferências 

monetárias tem um efeito marginal significativamente mais alto do que as 

transferências em espécie na mudança para atividades não agrícolas. No geral, as 

conclusões sugerem que as transferências em dinheiro podem ser melhores do que as 

transferências em espécie, atenuando o impacto das imperfeições do mercado, 

aumentando assim a equidade e a eficiência.

The Poverty Impacts Of Cash And In-Kind Transfers:

Experimental Evidence From Rural Mexico
Abrangência: México

Tipo de estudo: avaliação de impacto

6

Cash Or In-Kind Transfers? Evidence From A Randomized

Controlled Trial In Delhi, India
Abrangência: Índia

Tipo de estudo: avaliação de impacto

7

Objetivo

→ Comparar efeitos de transferências em dinheiro e transferências em espécie sobre 

consumo de comida, nutrição e efeitos na saúde.

Opções abordadas

→ Transferências em dinheiro e transferências em espécie (cartão que permitia compra de 

comida subsidiada).

Principais conclusões de efeito

→ Não há evidência de transferências incondicionais de renda comprometer segurança 

nutricional ou induzir famílias a aumentar gastos desnecessários em comparação 

com transferências em espécie.

→ Foi encontrada evidência de que transferência de renda oferecem oportunidades para 

as famílias mudarem para outras opções nutritivas, além de cereais (em comparação 

com transferência em espécie).

6 https://developmentevidence.3ieimpact.org/search-result-details/impact-evaluation-repository/the-poverty-impacts-of-cash-

and-in-kind-transfers-experimental-evidence-from-rural-mexico/7385

https://developmentevidence.3ieimpact.org/search-result-details/impact-evaluation-repository/cash-or-in-kind-transfers-

evidence-from-a-randomised-controlled-trial-in-delhi-india/6598
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8

Objetivo

→ Avaliar os impactos e a relação custo-benefício de transferências de dinheiro, cupons de 

alimentos e distribuição de alimentos.

Opções abordadas

→ Transferências de dinheiro, cupons de alimentos e distribuição de alimentos.

Principais conclusões de efeito

→ Todas as modalidades melhoram significativamente a quantidade e a qualidade dos 

alimentos consumidos.

→ A distribuição de alimentos levam a aumentos significativamente maiores nas calorias 

consumidas.

→ Os cupons levam a aumentos significativamente maiores na diversidade alimentar.

Custos

→ A distribuição de comida é o meio menos eficiente de melhorar a segurança alimentar.

Cash, Food, Or Vouchers? Evidence From A Randomized

Experiment In Northern Ecuador
Abrangência: Equador

Tipo de estudo: avaliação de impacto

8

Objetivo

→ Avaliar os impactos e custos de transferências em dinheiro e vouchers com valor 

equivalente.

Opções abordadas

→ Transferências em dinheiro e vouchers.

Principais conclusões de efeito

→ O programa de vouchers distorceu as compras das famílias em comparação com as 

famílias sem restrições. No entanto, não houve diferenças no consumo de alimentos 

ou em outras medidas de bem-estar, em parte devido ao fato de as famílias que 

utilizaram vouchers poderem revender parte do que compraram.

Custo

→ Como não houve benefícios significativos para os vouchers, as transferências em 

dinheiro foram a modalidade mais econômica para a agência implementadora e os 

destinatários do programa nesse contexto.

Comparing Cash And Voucher Transfers In A Humanitarian

Context: Evidence From The Democratic Republic Of Congo
Abrangência: República Democrática do Congo

Tipo de estudo: avaliação de impacto

9

https://developmentevidence.3ieimpact.org/search-result-details/impact-evaluation-repository/cash-food-or-vouchers-

evidence-from-a-randomized-experiment-in-northern-ecuador/7776

https://developmentevidence.3ieimpact.org/search-result-details/impact-evaluation-repository/comparing-cash-and-

voucher-transfers-in-a-humanitarian-context-evidence-from-the-democratic-republic-of-congo/7126



Objetivo

→ Comparar o impacto de transferência em dinheiro e em espécie sobre o consumo 

calórico e nutricional de famílias rurais pobres no México.

Opções abordadas

→ Transferência em dinheiro e em espécie.

Principais conclusões de efeito

→ O consumo de energia e de nutrientes foi maior no grupo que recebeu transferência 

em espécie.

→ A cesta de alimentos levou a um impacto significativamente maior no consumo de 

energia e nutrientes do que na transferência de renda. A grande diferença entre os 

grupos no impacto no consumo de energia de cereais e leguminosas foi provavelmente 

devido ao fato de a cesta de alimentos conter quantidades relativamente grandes de 

grãos e leguminosas.
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10

Cash And In-Kind Transfers In Poor Rural Communities In Mexico

Increase Household Fruit, Vegetable, And Micronutrient Consumption

But Also Lead To Excess Energy Consumption
Abrangência: Equador

Tipo de estudo: avaliação de impacto

10

Experiência avaliada: Give Directly – Quênia e Malawi
Abrangência: Quênia e Malawi

Tipo de estudo: avaliação de impacto

11

Opções consideradas

→ Transferência incondicional de renda.

Principais conclusões de efeito

→ Avaliações de impacto da iniciativa GiveDirectly, que envia dinheiro diretamente aos 

domicílios classificados como em extrema pobreza, indicam que a transferência 

incondicional de renda aumenta, nove meses após a intervenção, os bens 

domésticos, o consumo, o bem-estar psicológico e a segurança alimentar das 

famílias. Três anos após as transferências, os impactos positivos sobre os bens 

domésticos persistiram. 

→ As transferências de renda têm impactos positivos, inclusive nas crianças. Muitos 

estudos descobriram efeitos positivos na saúde das crianças - por exemplo, grandes 

aumentos na estatura para a idade e peso, grandes reduções nas taxas de infecção pelo 

HIV e sofrimento psicológico e grandes reduções na incidência baixo peso ao nascer. 

Vários estudos também descobriram que transferências incondicionais de renda 

aumentam substancialmente a escolaridade e diminuem o trabalho infantil.

https://developmentevidence.3ieimpact.org/search-result-details/impact-evaluation-repository/cash-and-in-kind-transfers-

in-poor-rural-communities-in-mexico-increase-household-fruit-vegetable-and-micronutrient-consumption-but-also-lead-to-

excess-energy-consumption/6268

https://academic.oup.com/qje/article-abstract/131/4/1973/2468874

https://www.givedirectly.org/

https://www.povertyactionlab.org/case-study/giving-directly-support-poor-households

https://www.povertyactionlab.org/evaluation/impact-unconditional-cash-transfers-kenya



→ As transferências de renda têm impactos a longo prazo. Em geral, os destinatários 

economizam ou investem uma grande proporção de transferências em dinheiro, 

gerando aumentos na renda futura. Um estudo constatou que a renda anual dos 

homens, cinco anos após o recebimento das transferências, aumentara de 64% a 96%. 

Outro estudo aponta que, quatro anos após os jovens receberem subsídios únicos, eles 

ganharam 41% a mais em média do que aqueles que não receberam subsídios.

→ Os pobres não fazem uso inadequado de transferências em dinheiro (por exemplo, 

comprando álcool). Apesar dos estereótipos de que famílias pobres usarão 

transferências monetárias para comprar álcool, tabaco e outros “bens tentadores”, os 

estudos mostram consistentemente nenhum impacto significativo ou um impacto 

negativo significativo das transferências sobre esses gastos. Da mesma forma, a maioria 

dos estudos não encontra efeito de diminuição no número de horas trabalhadas. Alguns 

estudos mostram aumentos no horário de trabalho à medida que os membros da família 

migram para obter melhores empregos. 
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Considerações de implementação

→ A iniciativa segue o passo-a-passo:

1)  Definição do Público-Alvo - Localização de comunidades extremamente pobres 

usando dados publicamente disponíveis, seguida de envio da equipe de campo de porta 

em porta para coletar dados digitalmente sobre a pobreza das famílias e registrar os 

destinatários.

2) Auditoria - São realizadas verificações independentes para assegurar que os 

destinatários são elegíveis e não pagaram propinas (verificações físicas, verificação de 

imagem e consistência de dados). Por exemplo, utilizam coordenadas GPS e mão-de-

obra terceirizada para detectar irregularidades.

3) Transferência - As famílias beneficiárias recebem aproximadamente US$ 1.000, ou o 

orçamento de cerca de um ano para uma família típica. Utiliza sistemas de pagamento 

eletrônico, com os destinatários recebendo um alerta por SMS e, em seguida, coletando 

dinheiro de uma agência móvel em sua comunidade.

4)  Monitoramento - Ligações para cada destinatário para verificar o recebimento de 

fundos, sinalizar problemas e avaliar o serviço ao cliente. Também oferecem uma linha 

direta para chamadas gratuitas e, em alguns casos, a equipe acompanha pessoalmente.



Considerações de implementação

→ Os cartões de identificação impressos com informações sobre a elegibilidade e os 

direitos do programa apresentam uma maneira potencialmente simples e de baixo 

custo para melhorar o acesso aos programas de assistência social direcionados. O 

fornecimento de carteiras de identidade para as famílias beneficiárias, em combinação 

com ações de conscientização da comunidade e propagandas, melhorou o acesso ao 

programa nacional de subsídios ao arroz da Indonésia (conhecido como Raskin). Com 

base nessa pesquisa, o governo da Indonésia decidiu ampliar os cartões de identificação 

da assistência social para as famílias mais pobres de todo o país. A avaliação aleatória 

mostrou não apenas que os cartões de identificação eram eficazes, mas também que os 

cartões não geraram conflito social entre beneficiários e não beneficiários nas aldeias 

beneficiárias.

Opções consideradas

→ Voucher para acesso a arroz.

Experiência avaliada: Raskin
Abrangência: Indonésia

Tipo de estudo: avaliação de impacto

12

15

resposta rápida | transferência de renda x assistência alimentar abril de 2020

13

Opções consideradas

→ Experiências de transferência de renda para melhorar aspectos nutricionais.

Experiências avaliadas: transferência de renda e seu

impacto nutricional
Abrangência: diversos países

Tipo de estudo: estudo de implementação

13

Considerações de implementação

→ Para melhores impactos no aspecto nutricional, há iniciativas incluindo transferências 

de renda como uma alternativa ou um complemento à entrega de alimentos em 

espécie. A maioria das intervenções forneceu transferências incondicionais de renda, 

nas quais não há restrições sobre como o dinheiro é gasto e não são necessárias 

contrapartidas dos beneficiários para recebê-los. Todavia, em muitos casos, as 

agências tentaram influenciar as famílias, acreditando que essas fariam melhores 

escolhas com alguns "conselhos", enviados por SMS, em especial quando o foco da 

transferência era melhorar a saúde nutricional. 

→ Ressalta-se que transferências condicionais são desaconselhadas em emergências 

porque os objetivos de mudança de comportamento geralmente não são 

apropriados no meio de uma crise, e as condições criam requisitos adicionais para 

famílias já estressadas. 

12 https://www.povertyactionlab.org/case-study/targeted-information-improve-social-assistance

https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/696226

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7596.pdf



→ Dos 54 projetos revisados, 23 usaram cupons/vouchers, 9 ofereciam vouchers em 

combinação com dinheiro. Os vouchers, quando usados para garantir uma dieta 

adequada, têm sido considerados superiores ao uso de dinheiro quando as agências 

desejam limitar a gama de produtos alimentares que os beneficiários podem comprar, 

às vezes no pressuposto de que os beneficiários possam ter outras prioridades se 

receberem dinheiro. Os cupons/vouchers têm sido usados para incentivar a compra de 

alimentos de origem animal (carne, laticínios e ovos) e outros alimentos frescos (frutas e 

legumes) quando esses correm o risco de serem eliminados da dieta. Também foram 

distribuídos vouchers para outros itens essenciais (que incluem sabonetes e produtos 

de higiene). Essas intervenções, por sua vez, podem melhorar o estado nutricional, 

embora existam poucas evidências e essa seja claramente uma área em que mais 

pesquisa seria útil.

→ Em termos de implementação, há um grande foco em definir bem os grupos de risco, de 

forma a atingir os melhores resultados. Programas focados em crianças com sintomas 

de desnutrição parecem garantir as melhores performances em termos nutricionais.

16
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Opções consideradas

→ Transferência de dinheiro, distribuição de alimentos e vouchers; em contextos de ajuda 

humanitária.

Transferências de dinheiro x distribuição de alimentos x vouchers
Abrangência: diversos países

Tipo de estudo: estudo de implementação

14

Principais conclusões de efeito

→ Diversas evidências apontam que beneficiários de programas de transferência direta de 

renda gastam o dinheiro de forma responsável, sendo de 45–90% com compra de 

alimentos.

→ Não é fácil para as agências implementadoras rastrear o uso do dinheiro, em especial 

quando este é entregue em notas, mas, através de monitoramento de alguns 

programas, foi possível verificar que o gasto do dinheiro se adequa às necessidades 

mais imediatas e apresenta mudanças ao longo do tempo.

→ Em casos de entrega direta de alimentos, é comum que as famílias consumam e 

partilhem com outras famílias os alimentos recebidos – isso ocorre com mais 

frequência do que em programas que há entrega de dinheiro.

→ Há uma premissa de que mulheres possuem maior poder de decisão quando alimentos 

são entregues e homens assumem esse lugar quando dinheiro é entregue, mas tal 

inferência não se confirmou em estudos sobre o tema.

→ Em alguns casos, dinheiro e vouchers resultaram em maior disponibilidade e 

diversidade de alimentos nos mercados locais, beneficiando potencialmente as pessoas 

não visadas pela assistência.

14 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cfgb---impact-of-cash-transfers-on-food-consumption-may-2013-

final-clean.pdf



Custo

→ O custo de implementar um programa de transferência de renda, de distribuição de 

alimentos e de distribuição de vouchers de alimentos variou, com o valor médio da 

distribuição de alimentos sendo até 7 dólares mais caro que o dos demais programas 

e representando a opção menos custo-efetiva. 

→ A custo-efetividade dos programas de transferência de renda e de distribuição de 

vouchers depende de qual objetivo se quer atingir – se quer se ampliar o poder de 

consumo e a quantidade adquirida de alimentos, ambos são efetivos. Se quer se ampliar 

diversidade nutricional, vouchers de alimentação podem ser mais efetivos. 

→ Além de ser o meio mais barato de fornecer assistência, os programas de transferência 

de renda também são geralmente mais preferidos pelos destinatários; essa 

preferência pode ser devida ao aumento da liberdade sentida, bem como ao potencial 

das transferências de renda para gerar economia doméstica e melhorar o bem-estar 

geral.

Considerações de implementação

→ É necessário atualizar constantemente um levantamento dos preços praticados nos 

mercados das comunidades de modo a calcular a quantidade de dinheiro a ser 

transferido, caso contrário, com a flutuação de valores, a transferência de renda pode 

perder seu potencial de mudança positiva no consumo das famílias.

Opções consideradas

→ Tipos de programas de transferência de renda.

Cash-Transfer Programming in Emergencies
Abrangência: não especificado

Tipo de estudo: guia de implementação

15

Considerações de implementação

→ Há três formas observadas:

3) Vouchers/cupons - Os vouchers fornecem acesso a mercadorias pré-definidas. Eles 

podem ser trocados em uma loja específica ou em feiras e mercados. Os comprovantes 

podem ter um valor em dinheiro ou um valor de mercadoria.

1) Transferência direta de dinheiro - para domicílios priorizados através de alguma 

ferramenta de classificação de risco (de caráter emergencial, tanto para compra de 

alimentos, quanto para insumos básicos);

2) Cash for work (dinheiro pelo trabalho) - Pagamento por trabalhos em programas 

públicos ou comunitários. O salário em dinheiro ajuda as pessoas a atender às suas 

necessidades básicas, e o projeto comunitário ajuda a melhorar ou reabilitar os serviços 

ou a infraestrutura da comunidade. Essa abordagem difere do trabalho ocasional, pois é 

direcionado aos membros mais pobres ou com maior insegurança alimentar da 

comunidade.

15

17
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Fluxogramas para tomada de decisão

What is the cause of the food insecurity?

"Demand Failure" (people lack the

income to purchase available goods)

"Supply Failure" (food and other essential

items are not available in markets)

Does the market assessment

indicate that local markets are

able to meet the increased

demand created by the cash

transfer program in a timely

manner and without excessive

inflationary impacts?

Does the risk assessment indicate

security, fiduciary or other risks

associated with cash transfer

which cannot be effectively

minimised by project design, and

which are significantly greater than

for in-kind aid?

Recommended Response

IN KIND Aid and / or

MARKET SUPPORT to

traders, infrastructure or value

chain actors to develop markets

Recommended

Response

Use IN KIND Aid

Recommended Response

CASH TRANSFERS are an

appropriate response.

Evaluate Cash Transfers

against In-Kind aid using

the criteria in Stage 2

Recommended

Response

Use IN KIND Aid

YES
NO

NO

YES

Figure: Decision tree for identifying when cash transfers should be considered*
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* https://www.researchgate.net/publication/315756869_Is_cash_transfer_a_better_devil_than_food_aid_The_case_of_Malawi's_food_inse

curity_response_programme



Figure: Humanitarian responde decision support tool*

Source: DFID Humanitarian Guidance Note: Cash Transfer Programming, 11/2013

Have the humanitarian needs of the affected population been

identified?

Can the needs be met throungh specific commodities and / or

services?

Is the economy monetized and are the people used to handling

cash?

Are cash transfer politically and culturally acceptable by

communities and within the local context?

Has the assessment determined that there would be greater

risks (compared to other forms of assistance) for beneficiaries,

communities and delivering agencies if cash is provided?

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No
Consider alternatives to

resource transfer

No
Consider in-kind

aid

Consider in-kind

aid

No And/or

Consider commodity

voucher

Can risks be managed?Yes

No

Yes

Have markets resumed functionality and is there a level of

competitive trade between markets? (Refer to EMMA tool)

Can the market supply what people need, in sufficient quantity

at acceptable prices?

Are traders able (transportation, stock quality and quantity) and

willing to adapt to increased demand, including that from non-

targeted households?

Are prices likely to remain stable in the coming weeks / months

(not pushed up by factors outside the control of the project (ie,

hyperinflation)?

No And/or

Consider in-kind

aid

Support more detailed
assessment on market

recovery

Consider in-kind

aid

No And/or

Review agency considerations

for trader support

Consider in-kind

aid
No

No

Consider commodity

voucher and/or in-kind

aid

Can the identified delivery mechanism distribute cash securely

and in a timely manner?

Yes

Yes

Yes

Yes

Can the delivery mechanism be effective, accountable and

demonstrate value for money vis a vis in-kind?

Yes

Does the implementing agency have the required organisational

capacity and acess to deliver the project within the identified

timeframe?

Yes

Yes

No Do Not Fund

No
Consider commodity

voucher and/or in-kind aid

No
Consider capacity

constraints and options to

address these

Agree

intervention

Note: Tool should be used to help guide questions and

decisions to determine an appropriate response,

particularty when comparing CTP with other potential

forms of assistance.

Decision Support Tool
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A framework for deciding whether to distribute
cash or food

Cause of food or income

insecurity
Supply Failure Demand failure

NO NOYES YES

Is the market

operating?
Food availability is

a problem.

Consider food aid.

YES

Demand failure is the

result of high princes.

Consider food aid but

also market support, such

as improving infrastructures,

helping value-chain actors

to recover.

Is the Government

restricting food movement?

YES

Cash intervention

may result in price rises.

Consider food-aid strategy.

Lobby governments to

change policy.

NO

Prices controlled by traders.

Consider food aid but

also measures to reduce

speculation, e.g. setting

prices by means of contracts

with traders;
NO

YES

Is the market

competitive?

Is the market

integrated?

NO
YES

Without market integration,

supply will not meet

demand. Improve market

integration, e.g. supply

transport.

Will traders respond to the

demand?

YES
NO

If traders do not respond,

food prices may increase.

Consider food-aid

strategy.

Is there a risk of inflation

in the price of key

commodities?

YES

NO

Consider whether continuing adjustment

of sums disbursed is viable.

If not, implement food-aid strategy.

Implement cash transfer,

targeting women if possible.

Is food available in

neighbouring markets?
Result of

income loss?
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Fonte: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mercy_corps_cash_transfer_programming_toolkit_part_1.pdf



https://www.researchgate.net/publication/315756869_Is_cash_transfer_a_better_devil_than_food_aid_The_case_of_Malawi's_food_insec

urity_response_programme

Sobre a segunda pergunta, foram identificados como relevantes 04 estudos de 

implementação. Para cada uma dessas referências, foram extraídas as principais conclusões 

relevantes à pergunta de pesquisa.

Principais achados

Experiência avaliada: transferência de renda em Malawi
Abrangência: Malawi

Tipo de estudo: estudo de implementação

16

Principais conclusões

As abordagens pull exigem que os beneficiários viajem para os pontos de distribuição 

em horários especificados para coletar a transferência em dinheiro, enquanto as 

abordagens push permitem que os destinatários acessem suas transferências em um 

horário e local de sua própria escolha, por exemplo, através do uso de uma agência 

bancária, uma agência local agente ou caixa eletrônico.

→ 

→ As transferências em dinheiro no Malawi foram entregues através de três mecanismos 

principais: através de bancos, através do G4S e através do sistema de pagamento 

eletrônico com pagamento eletrônico com uso de celulares. Embora a intenção dos 

implementadores do programa fosse usar um sistema de entrega que oferecesse 

flexibilidade na obtenção do dinheiro, todos os três mecanismos usados acabaram 

sendo abordagens de 'puxar', onde os beneficiários tiveram que viajar para os pontos 

finais de distribuição para obter seu dinheiro dos caixas. No entanto, apesar de vários 

déficits, 67% dos domicílios entrevistados indicaram estar satisfeitos com o mecanismo 

de entrega usado no programa.

→ O uso de sistemas de pagamento eletrônico com dinheiro móvel somente poderá ser 

eficaz se houver infraestrutura suficiente, incluindo a melhoria dos níveis de liquidez 

dos agentes. A prática atual usada derruba todo o objetivo de promover o uso da 

tecnologia móvel, pois os beneficiários ainda precisam fazer fila para obter seu dinheiro.

→ O uso de sistemas de pagamento eletrônico, como a tecnologia móvel, também pode 

ser mais caro se usado por um curto período de tempo: alguns dos implementadores 

do programa tiveram que mudar do uso de sistemas móveis de dinheiro para os bancos 

devido aos custos operacionais mais altos da rede móvel.
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→ Os estudos demonstraram muitos benefícios no uso de pagamentos eletrônicos: eles 

fornecem segurança para funcionários e destinatários; os casos de perda de dinheiro 

são reduzidos; eles oferecem melhor controle de despesas; há maior velocidade e 

eficiência nas transferências; há custos reduzidos para a agência e o destinatário; e o 

potencial de obter impactos mais amplos para o destinatário é alto.

16

Quais as experiências e aprendizados com a implementação de cartões pré-pagos como 
estratégia para realizar transferências de renda?

Pergunta



→ No entanto, o sucesso do uso de pagamentos eletrônicos requer várias considerações, 

incluindo o uso de parceiros fortes para fornecer os serviços; treinamento adequado 

para todas as partes interessadas; presença de apoio no território; disponibilidade 

de agentes que funcionem bem com níveis de liquidez suficientes; uma sólida 

estratégia do setor privado e um compromisso mais amplo com o desenvolvimento 

de sistemas ou redes emergentes; e um ambiente regulatório financeiro adequado 

ou adaptado às realidades do contexto.

→ No caso do Malauí, o uso de sistemas de pagamento eletrônico móvel enfrentou 

desafios como cartões SIM inválidos, baterias defeituosas para telefones, cobertura 

de rede fraca ou inexistente.

→ Para uma implementação bem sucedida das estratégias de pagamento eletrônico móvel 

é preciso garantir que todas as regiões que abrigam beneficiários possuem sinal de 

telefone e eletricidade, que grupos mais vulneráveis não serão incluídos por falta de 

familiaridade com a tecnologia, que é possível garantir a presença de agências 

pagadoras próximas às residências, além dos custos relacionados à segurança e às 

taxas das empresas de rede móvel.
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Guia da Mercy Corps sobre programas de transferência de renda
Abrangência: não especificado

Tipo de estudo: guia de implementação

17

→ Terceiros podem ser mobilizados para a entrega e as orientações quanto ao programa de 

transferência de renda. Em geral, conta-se com parceria com agências financeiras, 

companhias telefônicas e organizações da sociedade civil. Utilizar serviços financeiros 

locais permite a abertura de contas vinculadas a associações comunitárias, o que facilita 

o processo burocrático.

→ Dentre os mecanismos de transferência de renda, podem ser criadas contas individuais 

(maior segurança, porém grandes arranjos logísticos e custos individuais), contas de 

grupos (quando há uma pessoa de confiança/instituição na comunidade para realizar os 

trâmites bancários, pode facilitar o processo, mas dificulta o monitoramento e aumenta 

o risco de corrupção), distribuição de cheques ou vouchers (com o custo agregado de 

impressão e de equipe destinada a negociar os locais que aceitarão o voucher – se 

houver qualquer erro de digitação, pode inviabilizar o processo) ou mesmo o uso de 

agências financeiras e agências mediadoras (tais como os Correios), sendo necessário 

extenso treinamento para garantir a conformidade das transferências.

→ Se outras opções não forem possíveis, os pagamentos podem ser feitos diretamente 

pela equipe do programa ou por um parceiro local. Isso tem o benefício ou redução do 

risco de desvio de dinheiro no processo de pagamento. No entanto, a distribuição direta 

de transferências em dinheiro pode criar riscos de segurança para os beneficiários do 

programa e para a equipe. A distribuição direta deve ser considerada como uma das 

últimas opções de desembolso. Recomendações para atenuar os riscos associados 

podem ser encontradas no manual Cash Transfer Implementation Guide.

17 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mercy_corps_cash_transfer_programming_toolkit_part_1.pdf



→ O pagamento eletrônico com uso de celulares - embora mais seguro que os 

mecanismos tradicionais de transferência de renda - não é necessariamente mais 

barato, principalmente se o sistema de pagamento precisar ser construído do zero e 

as pessoas treinadas para operá-lo. Além disso, o uso de serviços móveis pelos 

beneficiários após o término do programa era mínimo - enquanto o programa esperava 

que 25% dos beneficiários continuassem, na realidade, apenas 0,5% o fizeram. As 

explicações incluíram tempo insuficiente no treinamento de beneficiários nas vantagens 

adicionais do pagamento eletrônico com uso de celulares fora dos objetivos do 

programa.
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Há diferentes formas de realizar a transferência de recursos, desde a entrega direta de 

dinheiro nos domicílios, a abertura de contas no banco e a retirada de dinheiro através de 

identificação pessoal em agências financeiras. 

O ACNUR disponibiliza uma ferramenta de checklists e fluxogramas para tomadores de 

decisão optarem pelo método mais adequado ao contexto.

Comparação entre diferentes métodos de transferência de recursos
Abrangência: não especificado

Tipo de estudo: guia de implementação

18

→ Cartões de débito pré-pagos são cartões de plástico com uma tarjeta magnética que 

podem ser lidos em qualquer dispositivo válido de caixa eletrônico ou ponto de venda 

registrado. Um número de identificação pessoal (PIN) é geralmente incorporado como 

um meio de verificação. A agência mediadora envia um arquivo contendo as 

informações necessárias para efetuar os pagamentos (identificador exclusivo, número 

do cartão e valor a ser pago) ao banco que presta o serviço. O valor pode ser creditado 

pelo banco a partir de um servidor central. Os cartões geralmente são válidos por um 

período definido. Os destinatários passam o cartão na máquina e inserem seu PIN para 

resgatar todo ou parte do valor eletrônico de mercadorias ou dinheiro. 

Dentre os métodos que envolvem tecnologia, destacam-se:

→ Os cartões inteligentes (smart cards) são cartões de plástico com um chip incorporado 

contendo informações sobre o destinatário e os benefícios a que têm direito, que são 

lidos em caixas eletrônicos ou pontos de venda selecionados. Eles podem ser pré-

carregados com valor pelo provedor de serviços antes da distribuição aos destinatários. 

Para resgatar o valor armazenado, o destinatário visita um agente participante, insere o 

cartão em uma máquina e apresenta uma identificação - como um código PIN ou 

impressão digital - para autenticar a transação de mercadorias ou dinheiro. A principal 

diferença de um cartão pré-pago é que várias informações podem ser armazenadas em 

um chip. Por exemplo, um cartão inteligente pode vincular-se a várias contas e 

completar transações "off-line", sem conectividade de rede. Em vez disso, as transações 

são armazenadas e carregadas no sistema posteriormente, quando a conectividade for 

restaurada. Os cartões inteligentes são fornecidos principalmente por bancos, mas 

serviços financeiros também podem oferecê-los.

18 https://www.unhcr.org/5899ebec4.pdf

http://www.cashlearning.org/downloads/resources/calp/CaLP_New_Technologies.pdf



→ A transferência de pagamento eletrônico com uso de celulares se aplica a qualquer 

pagamento ou fundo transferido de uma "carteira móvel" ou conta bancária de uma 

pessoa ou organização para outra através de telefones celulares. A maioria dos sistemas 

permite que o usuário armazene valor em uma 'carteira móvel' ou conta acessível pelo 

aparelho, converta dinheiro e transfira valor entre os usuários. Também pode ser usado 

para pagar por mercadorias com os fornecedores participantes. As transações são 

efetuadas por meio de um comando SMS ou um menu no telefone usando um PIN 

exclusivo e confirmadas por notificação por SMS. Os destinatários têm contas pessoais 

de pagamento eletrônico com uso de celulares abertas com o provedor de serviços, 

vinculadas ao seu número de telefone. A agência fornece ao provedor de serviços uma 

lista daqueles a serem creditados (identificador exclusivo, mais número de telefone e 

valores a serem transferidos). Quando um destinatário recebe uma transferência, ele é 

notificado por SMS. Os fundos correspondentes são debitados da conta da agência. O 

provedor de serviços fornece detalhes das confirmações de transação.

→ Os vouchers/cupons eletrônicos são ferramentas relativamente novas que prometem 

expandir o kit de ferramentas de pagamento eletrônico disponível. O resgate de 

comprovante via telefone celular simula uma interação de pagamento eletrônico com 

uso de celulares, em que o valor retido por uma pessoa (a agência) está autorizado a ser 

transferido para outra pessoa (destinatário) via comando SMS. O resgate é validado e 

rastreado por um sistema central e a validação requer a inserção de um identificador ou 

PIN adicional. Em geral, os cupons são referentes a dinheiro ou produtos.
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Theme Benefits experiencied P S M V

Accountability • Unique PIN protection increases the likelihood cash

reaches the intended person

• Increased visibility of use of the grant and control of

what recipients buy

• Secute systems and reduced handling of cash reduces leakage

X X X X

X X X X

X X X X

Security • Considered to reduce the exposure of staff and recipients to

possible robbery

• Particular vulnerable groups such as women are able to

keep cash securely

X X X X

x X x

Partnership • Private sector service providers reduce workload and risk of

staff moving money

• Service provider have gone the extra mile in providing service

required

• Good publicity for the service provider

X X X X

X X X X

X X X

Accessibility • User friendly: e-payments were generally understood by recipients

• Convenience: reduced opportunity costs; store purchase reduces

liquidity issue

X X x x

X X X

• Eligibility: KYC requirements more relaxed than bank accounts

x

X x X

Cost • Technology reduces the variable distribution costs on recurrent

transfers

• Possible to deliver via e-payments without significant

investment hardware

X X x X

X x X

Operations/

Efficiency
x X X X

X X

• Branchless banking ‘agent’ model enable penetration to areas

without banks

• Off-line functionality

• Generally the technology performed well

X

X

P = Pre-paid card, S = Smart card, M = Mobile money, V = Electronic voucher,

x = some evidence, X = substantial evidence
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Theme Issues encountered P S M V

Accountability X x X x

X x X X

x x

Security x x x x

x X X

Partnership X X X X

X X X X

Accessibility x X X

X X

Cost

Operations/

Efficiency
x X x x

X Xx

• People shared PIN, meaning there remains a risk of fraud

or coercion

• Increased control of expenditure reduces flexibility and choice

for recipients

• There remains some evidene of leakage at point of cash out

• Some difficulties with reconciliation x

• Most people ‘cash out’, so still have a risk of carrying cash

• Desire for cash out means programmes still need to

move physical cash

• Instances of the private sector provider promising more than

they can deliver

• Calculated risk for the service provider since problems may

damage brand

• User friendly: literacy presents a barrier to full adoption

• Convenience: lack of agents and agent liquidity can delay cash out

• Eligibility: KYC requirements remain a barrier to some poor

households

X

x

x X X X

• Initial set-up costs can be significant x X X X

• Poor connectivity can cause transaction delays and problems

with reconciliation

• Technical glitches occur in any new system and biometrics can

be error prone

• Delays due to the time required for identifying systems and

negotiating contracts

• Significant investments in training are required

x

X x X X

X X
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P = Pre-paid card, S = Smart card, M = Mobile money, V = Electronic voucher,

x = some evidence, X = substantial evidence



Ask

Investigate

Consider

Ask simple questions before moving ahead

Try and find out more

Conduct a more in-depth assessment to make

a final decision

Ask

Are FSPs fully

regulated?

Ask

Are electronic
transfer

options available?

Ask

Delivery through
agents (Over-the-

Counter)

Investigate

Accounts
/Wallets

Investigate

Delivery through
agents (Over-the-

Counter)

Investigate MFIs, Traders,
hawalas, etc.

Consider

Are FSPs present already

or willing to set up an operation

in the programme area?

Cash Direct
Payment

Investigate

Do any of your partners have the
capacity to manage cash transfers

efficiently?

Ask

IP Cash
Direct

Payment

Consider

Does the organization
have the

capacity to manage
cash transfers

efficiently?

Consider

Cash Direct
Payment by

Organization

Consider

Can bank accounts
be opened for person

of concern?

Ask

Post Office, MTA, etc.

Consider

Bank accounts

Consider

Do mobile money
bulk payment
options exist?

Ask

Are card-based options
available?

Ask

Mobile Money Smart Cards

Consider

Prepaid cards

Consider

YES NO

NOYES

NOYES

! CBI is not

feasible

at this stage

YES NO

YES NO

YES NO

Consider

YES NO YES NO

or

! This option is more

flexible but may be

more costly/complex

to procure

! This option is

often the cheapest

and fastest to

procure
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