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Dissertação: 

My dissertation identified an effect of Brazilian non-contributory pension (BPC) on elderly household 

composition. It explored the discontinuity of BPC pensioners density at age 65 generated by the minimum 

age eligibility criterion in a regression discontinuity design approach, using administrative data, the Cadastro 

Único. Thus, I could identify a reduction in family size and an increase in living alone propensity. This way, 

the higher living alone propensity represents a higher low-income elderly financial independence. On the 

other side, the family size reduction indicates fewer spillover effects on younger relatives, diminishing BPC 

power as a poverty fight instrument. 
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