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quAlificAção dA informAção: 
APerfeiçoAmento nA oPerAcionAlizAção do 
cAdAstro PArA vAlidAção de umA bAse de 
dAdos sobre A PoPulAção Pobre

Este capítulo analisa as várias medidas práticas adotadas pelo governo fede-
ral, através do MDS, a partir de 2005, em relação ao Cadastro Único, e que 
modificam significativamente o seu processo de operacionalização, uma vez 
que estabelecem regras e procedimentos mais rígidos para o levantamento, 
registro e uso dos dados e informações nele contidos. Esta análise demons-
tra a existência de uma estrutura tecnológica e institucional que ampara a 
implantação e o gerenciamento das políticas sociais no Brasil atual, através 
da qual se define “quem são os pobres” do país. A partir de 2005, estabele-
ceu-se uma linha sistemática de ações cujo cerne está no aprimoramento da 
gestão do Cadastro, tendo como ponto de partida a verificação de consistên-
cia dos dados registrados. Essa iniciativa responde a todo um conjunto de 
críticas e denúncias das quais o Cadastro Único foi alvo desde a sua implan-
tação, críticas das quais, como se viu, o próprio governo foi signatário quan-
do eleito, no período de transição e em seu primeiro ano de gestão, mas que 
se tornaram incontornáveis após a criação do PBF, culminando num amplo 
debate quanto ao futuro do Cadastro; quanto à sua manutenção ou substi-
tuição. Por outro lado, pode-se observar que as medidas adotadas atendem 
à maioria das recomendações feitas pelo TCU após a realização de auditoria 
sobre o Cadastro Único em 2002, no intuito de qualificar o Cadastro, “por 
meio do aperfeiçoamento do processo de cadastramento e da verificação da 
consistência dos dados”. (BRASIL, 2003m, p. 3) As normas, orientações e 
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informes produzidos entre os anos de 2005 e 2006 reconstituem a trajetória 
do CadÚnico rumo à sua qualificação.

mudAnçAs nA tecnologiA e no modelo de 
gestão dAs informAções do cAdAstro único

Em fevereiro de 2005, o MDS, através da SENARC, editou a sua pri-
meira IO daquele ano, IO nº 4/2005, estabelecendo procedimentos para 
correção de multiplicidades no Cadastro Único, resultado de novas audi-
torias internas realizadas sobre o mesmo. Em verdade, essa Instrução dá 
continuidade e amplia o escopo da IO n.º 1/2004, já analisada acima, alcan-
çando um maior número de ocorrências de dados repetidos. No mesmo pe-
ríodo, fevereiro de 2005, foi publicada a IO n.º 5, com procedimentos para a 
importação da base de dados do Cadastro Único – a Base Caixa – pelos mu-
nicípios, para que estes pudessem “gerenciar” as informações das famílias 
inclusas no Cadastro. Trata-se de uma medida para atualização cadastral, 
mas não obrigatória, pois interessava apenas aos municípios que não esta-
vam seguindo regularmente o procedimento de importação dos arquivos
-retorno. A Base ora disponibilizada continha dados atualizados até 15 de 
dezembro de 2004, e os procedimentos de atualização só seriam funcionais 
na versão 5.0.1 do aplicativo de entrada de dados, portanto, antes de atua-
lizar os dados era necessário atualizar o software. Caso a versão instalada 
fosse anterior à 4.8, era necessário dirigir-se à Caixa Econômica com medias 
virgens (quatro disquetes ou um CD) e solicitar a gravação desta, e só após a 
sua instalação seria possível atualizar para a versão 5.0.1 através da internet, 
a partir do que se faria a importação dos dados. Orientou-se que, no caso de 
municípios sem o software do Cadastro, se fizesse o download do mesmo 
e o instalasse. Com o aplicativo instalado, o município deveria proceder à 
importação da Base Caixa, na qual estariam os dados mais atuais dos muní-
cipes cadastrados, “considerando, também, as alterações de registro realiza-
das fora do Cadastramento Único como, por exemplo, aquelas feitas direta-
mente no cadastro do NIS/PIS”. (BRASIL, 2005g, item 3) Isso demonstra 
o desenvolvimento de um sistema de gestão de informações num grau de 
sofisticação técnica destoante da realidade vivida na maioria dos municípios 
brasileiros.

Ao orientar os municípios quanto aos procedimentos de atualização, 
essa IO (n.º 5/2005) expõe informações sobre as condições existentes para 
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a operação do Cadastro Único. Embora fosse conhecido que todos os mu-
nicípios já tinham dados inseridos na Base, a existência de diferentes ver-
sões do software instaladas demonstra a diversidade de situações em que 
ele operava, o que se traduz consequentemente em diferentes estágios de 
gestão e implementação dos programas sociais. Por outro lado, e de forma 
contraditória, pode-se observar que o mesmo documento presume que há 
entre os municípios certa uniformidade de infraestrutura tecnológica, de-
finindo procedimentos comuns a todos eles. Ademais, a base de dados que 
pretende agrupar toda a população pobre do país continua fora do controle 
da Administração Pública da política social, sendo delegada e operada por 
uma instituição financeira; é a Base Caixa que corresponde à base de dados 
do Cadastro Único do Governo Federal. Por fim, a última informação se im-
põe como uma questão: até que ponto se materializa a equivalência entre 
NIS e PIS? A IO n.º 5 afirma que a Base Caixa contempla alterações extra 
CadÚnico, efetuadas sobre o “NIS/PIS”. (BRASIL, 2005g) Ao que se per-
cebe, vigora ainda a ideia de se criar um sistema comum de identificação, 
mas, nesse caso, desvinculando o NIS do Cadastro Único, o que cria uma 
incógnita.

Em abril de 2005, divulgou-se a IO n.º 6, orientando os municípios à 
complementação dos dados das famílias oriundas do cadastro Bolsa Escola, 
CadBES, inseridas no CadÚnico. Para isso, foi disponibilizada a Base Caixa 
com dados atualizados até 28 de janeiro de 2005, sobre a qual deveria se dar 
preferencialmente a complementação. Esse procedimento deveria também 
depurar os dados de eventuais multiplicidades cadastrais geradas na sobre-
posição dos registros. Para a complementação, foi criado um formulário 
específico, “caderno laranja”, facultando-se o uso do formulário avulso do 
CadÚnico, não sendo permitida, porém, a utilização do formulário padrão 
do Cadastro (“caderno azul”).

É com essa complementação que se iniciam as medidas de qualifica-
ção do Cadastro Único propriamente ditas, que se tornam mais visíveis a 
partir de maio de 2005, com a edição da IO n.º 7. Através dessa Instrução, 
o governo vai, pela primeira vez, deter-se na crítica às inconsistências dos 
dados do CadÚnico, e é exatamente aí que se adota o conceito de validação 
do cadastro, enquanto confirmação deste sobre si mesmo, não a partir de 
uma avaliação externa. A IO n.º 7 resulta das análises do MDS sobre a Base 
Caixa de 28 de janeiro de 2005, visando localizar inconsistências tanto no 
preenchimento do formulário, com respostas conflitantes entre campos 
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complementares, quanto incongruências entre a renda declarada e a aferida 
no cruzamento com a RAIS do Ministério do Trabalho. Para essa tarefa, foi 
desenvolvido um software específico: “Inconsistências do Cadastro Úni-
co”, o qual posteriormente foi remetido aos municípios para que os gesto-
res identificassem as famílias cujos dados apresentavam inconsistências e, 
assim, procedessem à sua correção, o que se daria através do software de 
entrada e manutenção de dados do CadÚnico.

O processo de gerenciamento da correção das inconsistências segui-
ria algumas etapas. Primeiro era necessário instalar o aplicativo e através 
dele solicitar um relatório dos registros inconsistentes, cuja dimensão va-
riava entre os municípios. Esse relatório poderia ser impresso ou salvo no 
computador para visualização em tela. A partir daí, a verificação da corres-
pondência ou não entre as informações presentes no relatório e os dados 
do cadastramento dar-se-ia diretamente no formulário do Cadastro Úni-
co arquivado pelo município65, e as alterações necessárias seriam feitas no 
software offline, podendo ser antecedidas de visita aos domicílios cadastra-
dos. Os procedimentos eram semelhantes tanto para as inconsistências de 
informações quanto às de renda, sendo que, no segundo caso, o aplicativo 
específico deveria ser também utilizado na confirmação ou não da diver-
gência entre a renda cadastrada e a aferida a partir do cruzamento com a 
RAIS; além disso, o prazo para a atualização destes registros era imediato, 
expirando em 31 de julho de 2005. A IO nº 7 determinou que a “verificação 
e correção das inconsistências” deveria se dar prioritariamente sobre os re-
gistros anteriores ao Bolsa Família e na complementação dos dados do Ca-
dBES (BRASIL, 2005i, item IV), o que sugere que os principais problemas 
encontrados situavam-se no período compreendido entre outubro de 2001 
e outubro de 2003, sendo, portanto, problemas acumulados durante a vi-
gência dos programas ora “remanescentes”, o que inclui também o PNAA, 
do governo de então.

O desenvolvimento de um instrumento adicional para o tratamento 
de inconsistências deve-se certamente ao elevado volume dessas inconsis-
tências, identificado nas análises do MDS sobre o Cadastro Único, e a im-
portância de sua superação para a consolidação do Cadastro e a pretendi-

65 Em atenção ao disposto no Decreto n.º 5.209/2004 (Art. 33, § 1º), toda a documentação re-
ferente ao cadastramento para o Bolsa Família deve ser arquivada por um prazo mínimo de 
cinco anos.
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da “expansão do Programa Bolsa Família”. Ainda assim, o software offline 
pelo qual se fariam as alterações devidas não impediria o eventual registro 
de novos erros, por isso se fez necessária a implantação do mecanismo de 
validação eletrônica dos dados no processamento feito pela Caixa Econômi-
ca. Doravante, os registros que não apresentassem número de Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) ou Título Eleitoral, além de preenchimento de todos os 
campos obrigatórios do formulário, seriam rejeitados.  Esses passaram a ser 
os novos “critérios de validação” do cadastro, que funcionaram como um 
mecanismo de “crítica”, possibilitando a admissão de dados já com requisi-
tos mínimos de consistência, elemento fundamental para tornar o CadÚni-
co um instrumento confiável.

Concomitantemente à edição da IO n.º 7, o MDS publicou a Portaria 
nº 246/2005, que aprovou o termo de adesão formal dos municípios ao 
PBF. Trata-se, em verdade, de um termo de adesão ao Bolsa Família e ao 
Cadastro Único, para cuja assinatura exigia-se do prefeito a designação de 
um gestor municipal para o Programa e a formalização de sua instância de 
controle social. Ou seja, num só instrumento, tentava-se solver ao menos 
três problemas: o comprometimento do município sobre as responsabilida-
des que lhes eram atribuídas na gestão do PBF e do Cadastro; a ruptura com 
a coordenação difusa dos programas sociais e do cadastramento de seus be-
neficiários no âmbito municipal e o reestabelecimento do controle social 
como um dos pilares da execução do Programa. A adesão, embora volun-
tária, tinha um prazo de 120 dias determinado para a sua realização e seria 
condição para tornar o município “elegível” a um eventual “recebimento de 
recursos financeiros para o desenvolvimento de sua capacidade de gestão 
do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único”. (BRASIL, 2005e, Art. 5º)

Um mês após a publicação dessa Portaria, em 20 de junho, a SENARC 
editou mais uma IO, a IO n.º 8/2005, dessa vez para orientar os municípios 
sobre o tratamento das multiplicidades cadastrais identificadas em processo 
de auditoria interna sobre as folhas de pagamento dos programas de trans-
ferência de renda.66 A nova Instrução traz o conceito de “conversão de NIS”, 
procedimento eletrônico pelo qual a Caixa Econômica desativa os NIS ex-
cedentes de uma mesma pessoa, vinculando-os a um só número, ou seja, 
o registro não desaparece, mas perde validade para efeito de pagamento de 

66 Citado já na IO n.º 7 como estando em desenvolvimento (cf. item VIII, final).
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benefícios. Esse procedimento foi utilizado para corrigir as várias modali-
dades de NIS multiplicado com implicações nas folhas de pagamento, re-
sultando em bloqueio e cancelamento de benefícios pagos indevidamente.

Na esteira desse conjunto de ações voltadas ao CadÚnico e ao Bol-
sa Família, o MDS instituiu, em julho de 2005, o boletim “Informe Bolsa 
Família”, uma publicação semanal direcionada aos gestores municipais do 
Programa. O Informe representou a construção de um canal permanente de 
comunicação ao município de todas as ações realizadas pelo gestor federal 
acerca do PBF e do Cadastro, uma espécie de ratificação e lembrete contínuo 
das orientações e mudanças realizadas por meio de Portarias e Instruções 
Operacionais e Normativas, notadamente as referidas ao processo de qua-
lificação do CadÚnico, em curso desde o início de 2005. O primeiro bole-
tim chamou a atenção das prefeituras quanto ao instrumento de adesão ao 
Bolsa Família instituído pela Portaria nº 246/05, os requisitos para aderir 
e o limite do prazo estipulado para fazê-lo. A criação desse instrumento de 
comunicação tanto reforçava as ações do MDS para qualificação do Cadastro 
e da gestão do PBF, quanto respondia ao antigo problema de falta de comu-
nicação, apontado desde a criação do CadÚnico como um dos fatores que 
dificultavam sua implantação.

Dias após a publicação do primeiro Informe, o MDS publicou a Porta-
ria n.º 360/2005, estabelecendo os critérios para transferência de recursos 
aos municípios, confirmando o que fora previsto na portaria que formali-
zou a adesão. (BRASIL, 2005e, Art. 5º) Dentre as justificativas apresenta-
das, no preâmbulo da nova portaria, para essa transferência de recursos, 
merecem destaque: “a necessidade de dotar os municípios de condições 
para a operação das atividades de cadastramento, manutenção do Cadastro 
Único […] e atualização das informações socioeconômicas e de identifica-
ção das famílias cadastradas” (BRASIL, 2005c); as recomendações do TCU 
para “repasse de recursos do Governo Federal aos municípios, para a opera-
ção do Cadastro Único” e a “necessidade de disciplinar e estabelecer requi-
sitos para a validação das informações contidas no Cadastro Único”. (BRA-
SIL, 2005c) Estão aí postos simultaneamente o reconhecimento da falta de 
condições dos municípios em cumprir as responsabilidades que lhes eram 
atribuídas na execução do CadÚnico, o peso institucional do TCU para que 
esse reconhecimento se desse e a opção por transformar o CadÚnico num 
instrumento de gestão confiável para as políticas sociais.

cadastro_unico.indd   188 13/12/2016   18:37:47



Cadastro único: tecnologia de reclassificação social   •   189 

Segundo a Portaria nº 360/2005, no Art. 1º, o repasse de recursos se 
daria apenas em 2005 e se faria mediante a realização de algumas atividades 
por parte dos municípios: “atualização dos dados das famílias já inscritas 
no CadÚnico”; complementação dos dados do CadBES e inclusão de novas 
famílias com “perfil PBF”, quando o número de inscritos estivesse abaixo 
das estimativas para o município. (BRASIL, 2005c, Art. 2º, § 2º) Para cada 
cadastro válido transmitido pelo município até o último dia daquele ano 
(2005), seriam repassados R$ 6,00. Para fins de remuneração dos municí-
pios, a primeira verificação de validade se daria em 31 de julho e se repetiria 
regularmente a cada dois meses. O repasse de recursos seria parcelado, ini-
ciando-se já com a transferência de 20% do valor estimado no momento da 
adesão do município. A Portaria n.º 360, no Art. 7º, previu também o repas-
se para os estados, desde que estes aderissem ao “processo de atualização 
cadastral” e que a totalidade de seus municípios também o fizesse. Como 
essa portaria saiu a pouco menos de dois meses após a Portaria n.º 246/2005 
(adesão), percebe-se que ela funciona como um instrumento de estímulo à 
adesão, pelo que se pode deduzir que, estando a quase metade do prazo esti-
pulado para a finalização do processo, os resultados não eram ainda satisfa-
tórios. Tanto o é que o mesmo documento traz a determinação de bloqueio 
aos benefícios pagos por meio do CadBES para os dados cadastrais que não 
fossem atualizados até outubro. (BRASIL, 2005c, Art. 10)

Isso se reforça no segundo número do Informe Bolsa Família, 14 de ju-
lho de 2005, que se apresenta com o título “Municípios receberão recursos 
para atualizar Cadastro Único”, explicitando em seu subtítulo as condições 
para essa remuneração: “Municípios que assinarem o Termo de Adesão se-
rão remunerados em R$ 6 a cada atualização no Cadastro Único”. O Infor-
me PBF n.º 2 detalhou o conteúdo da Portaria nº 360/2005, destacando a 
importância de se realizar o cadastramento de todas as famílias com ren-
da per capta até meio salário mínimo, ponderando que a remuneração de 
novos cadastros se faria exclusivamente aos municípios cuja cobertura do 
Bolsa Família estivesse abaixo das estimativas de pobreza. (BRASIL, 2005n)

O Informe n.º 3, de 25 de julho de 2005 [errata], alerta para o final do 
prazo para atualização das informações dos registros com renda declarada 
divergente da apurada junto à RAIS, orientando os municípios a prioriza-
rem as famílias beneficiárias do Bolsa Família, para o que disponibilizaria 
uma listagem específica das famílias nessa condição. Abriu-se a possibili-
dade de ampliar o prazo de envio das informações até 30 de outubro, vincu-
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lando-o ao limite para a complementação dos dados do CadBES, mas sem 
a utilização do aplicativo específico para o tratamento de inconsistências. 
Esse Informe traz uma observação em destaque, de que cada município tem 
como referência um número estimado de famílias pobres, e assim, “se uma 
família que está fora dos critérios do programa está recebendo benefícios, 
outra família deve estar fora”. (BRASIL, 2005o) É como se a estimativa do 
Governo Federal desse realmente conta do número exato de pobres dos 
municípios e como se o benefício do Bolsa Família suprisse as necessidades 
das famílias nessa condição. 

Os dois números seguintes do Informe PBF, n.os 4 e 5, tratarão respec-
tivamente do papel do gestor municipal do Bolsa Família – alertando mais 
uma vez para o prazo de adesão – e da importância da instância de controle 
social no acompanhamento do Programa, notadamente no processo de sele-
ção de beneficiários, com o objetivo de “fazer com que os benefícios efetiva-
mente cheguem às famílias que atendem aos critérios definidos na legislação 
que criou e regulamentou o Programa”. (BRASIL, 2005q) Essas questões 
serão retomadas na IO n.° 9/2005, editada poucos dias depois. Dentre as 
finalidades dessa Instrução está a de orientar ao correto preenchimento dos 
documentos para a adesão ao Bolsa Família e ao CadÚnico, reiterando os 
procedimentos necessários para a conclusão do processo. Num dos itens da 
IO n.º 9, reproduz-se o conteúdo do Informe PBF n.º 4, de 28 de julho de 
2005, reafirmando a relevância do cargo de gestor municipal do Programa 
e sugerindo que seja designado o secretário municipal de assistência social 
para ocupá-lo. Quanto à instância de controle social, orienta-se a edição de 
ato do prefeito (portaria ou decreto) para a respectiva designação, o qual 
deve seguir anexo aos demais documentos de adesão.

A persistência do MDS sobre a necessidade de formalização da ade-
são pode estar indicando, dentre outros aspectos, uma certa resistência dos 
municípios em comprometer-se com a gestão do Bolsa Família e do CadÚ-
nico, afinal, a etapa mais difícil, a execução de fato, estaria sob sua respon-
sabilidade. Se não isso, pode estar demonstrando que o tempo necessário à 
adaptação dos municípios à nova estrutura de gestão era muito superior ao 
estimado pelo Governo, inclusive pela dificuldade de compreensão em pro-
fundidade da importância que tinha essa gestão para a efetivação ou “efeti-
vidade” da política social de transferência de renda almejada pelo Governo 
Federal, tanto assim que reiteradamente o MDS alerta para o grau de poder 
delegado ao gestor municipal do Programa, sugerindo um perfil qualificado 
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para a ocupação desse cargo, preferencialmente um membro do alto escalão 
da administração municipal.

Isso certamente não foi cogitado quando da determinação pela adesão 
formal (BRASIL, 2005e), e agora tornava-se quase um óbice à moderniza-
ção da gestão do Bolsa Família, condicionada à qualificação da base de da-
dos do CadÚnico. Assim, seguidamente, buscar-se-á estimular a adesão, e a 
medida mais destacada para isso será a remuneração dos municípios para a 
execução do CadÚnico. A exemplo disso, o Informe PBF n.º 6, de 11 de agos-
to de 2005, anunciará que o repasse de recursos aos municípios foi iniciado, 
contemplando já 31 municípios dentre os 1.439 termos de adesão recebidos 
pelo Ministério. Esse é um número ínfimo de aderentes, alcançando pouco 
mais de ¼ do total dos municípios brasileiros, e considerando que mais da 
metade do prazo já se havia transcorrido, é também um indicador de que a 
adesão integral demandaria pelo menos o dobro do tempo previsto. Ade-
mais, também o número de municípios cuja adesão já havia sido deferida é 
extremamente baixo, cerca de 2% do total de termos entregues. Isso sugere 
que o próprio MDS não dispunha ainda de capacidade para atender à de-
manda que estava criando com os novos procedimentos.  

No Informe PBF nº 7, de 22 de agosto de 2005, anuncia-se a descen-
tralização da gestão dos benefícios do PBF, propiciada pela adesão dos mu-
nicípios, “medida [que] permitirá aos gestores municipais do programa 
administrar, em sua própria cidade, a transferência de renda às famílias 
participantes do programa”. (BRASIL, 2005s) A expectativa é que, com a 
descentralização, os municípios passem a exercer algum controle sobre a 
gestão de benefícios, podendo realizar bloqueio, desbloqueio ou cancela-
mento dos mesmos. A inclusão de novos beneficiários, embora seja parte da 
gestão (a principal), seria mantida tarefa exclusiva ao MDS (SENARC), sob 
a justificativa da necessidade de “acompanhamento e compatibilização das 
estratégias de expansão” do Bolsa Família. Interpreta-se do disposto nesse 
boletim que a gestão não apenas é descentralizada, mas fragmentada, onde 
os municípios se responsabilizam pelo monitoramento da condição de po-
breza, pelo ordenamento interno do CadÚnico, ratificando a classificação 
estabelecida pela União. 

Ao final do mês de agosto (2005), publicou-se a IO nº 10, com escla-
recimentos sobre as marcações de “ativo” (registro validado) e “inativo” 
(registro repetido), atribuídas aos registros dos domicílios no CadÚnico, 
decorrentes da identificação de domicílios em multiplicidade. Nos casos 
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em que um mesmo responsável respondia por mais de um domicílio, mar-
cava-se como “ativo” o registro mais atual, e como “inativo” os demais. Foi 
disponibilizado um relatório dos registros em multiplicidade via internet 
para que os municípios realizassem as alterações pertinentes no CadÚnico. 
Esse relatório seria disponibilizado periodicamente, compilando as altera-
ções feitas pelos municípios em relação à correção de inconsistências e mul-
tiplicidades.

Esse é também o momento em que se realiza a transição de tecnologia 
do software de entrada e manutenção de dados: a versão 6.0 incorporaria 
novas funcionalidades, maior interatividade com o usuário e melhor dinâ-
mica de tratamento dos dados cadastrais. A IO n.º 10/2005 informa que o 
novo aplicativo estaria disponibilizado para download no site da Caixa Eco-
nômica, com seu respectivo manual de operação, e que a partir de 19 de se-
tembro 2005 seria iniciada uma dinâmica progressiva de capacitação para os 
gestores municipais e estaduais do Bolsa Família e CadÚnico para a sua uti-
lização. O Informe PBF n.º 8, publicado um dia após a IO nº 10/2005, trata 
da prorrogação do prazo para o envio da remessa periódica de informações 
sobre a frequência escolar, ressaltando que as condicionalidades “são um 
estímulo para garantir a participação efetiva das famílias no processo educa-
cional e nos programas de saúde, que promovem a melhoria das condições 
de vida da população”.

É no Informe seguinte, n.º 9, de 6 de setembro de 2005, que se discu-
tirá a nova versão do software do CadÚnico, versão 6.0. O foco do Informe 
está exatamente nas novas funcionalidades do aplicativo, como instalação 
em rede, tratamento de multiplicidades e a geração de relatórios diversifi-
cados, com destaque especial à marcação dos domicílios como “ativo” ou 
“inativo”, dispensando o recurso aos relatórios disponibilizados pelo MDS 
para as versões anteriores e tornando mais ágil o processo de correção de 
multiplicidades. Esse Informe traz (como todos os anteriores) o lembrete 
do final do prazo para a adesão municipal ao Bolsa Família, em 20 de setem-
bro, informando ainda que 2.549 municípios já haviam solicitado a adesão e 
que 649 deles já estavam recebendo os recursos pertinentes. Há um mês do 
último balanço, verifica-se que houve uma melhora sensível nas adesões, 
alcançando cerca de 46% dos municípios, com melhora também no retorno 
dado pelo MDS, que saiu de parcos 2% para 25,5%. Ambos, porém, com clara 
demonstração de que não alcançariam a totalidade pretendida nas duas últi-
mas semanas restantes do prazo estipulado.
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O próximo boletim a tratar da adesão será o Informe nº 11, publicado 
em 19 de setembro 2005, véspera do prazo limite. Em termos gerais, ele 
transcreve o que fora publicado nos Informes n.º 1 e n.º 2, com requisitos 
e procedimentos para a adesão, bem como informando sobre a remunera-
ção para os cadastros válidos exclusivamente para os municípios aderentes.
No dia seguinte, porém, publicou-se o Informe n.° 12, informando a pror-
rogação do prazo de adesão até 31 de outubro de 2005. No Informe seguin-
te, nº 13, de 27 de setembro de 2005, o foco será a capacitação dos gestores 
municipais para a gestão do CadÚnico e dos benefícios, mas alude-se bre-
vemente à adesão, para informar aos gestores e prefeitos que “não é preciso 
pagar ou contar com a ajuda de consultores para ter acesso às informações 
sobre o Termo de Adesão do seu município”. (BRASIL, 2005x) Deduz-se 
daí que àquela altura ainda havia municípios sem a correta compreensão do 
processo de qualificação em curso, o que pode estar entre as causas da não 
adesão no tempo estimado. Nesse sentido, o Governo Federal lançou uma 
campanha de mobilização para a atualização cadastral, convocando a po-
pulação pobre a procurar as prefeituras e regularizar o seu cadastramento.

Em 28 de outubro, no Informe n.º 19, o MDS (SENARC) noticiou que 
5.174 municípios (93%) já teriam enviado o Termo de Adesão e que, des-
tes, 2.642 (pouco mais de metade [51%]) já estariam recebendo os recursos 
provenientes da atualização cadastral. O objetivo principal do boletim, no 
entanto, era mais uma vez os municípios quanto à finalização do prazo, 
prevista para o dia 31. Contudo, no Informe n.º 20, de 1º de novembro, há 
um destaque para o preenchimento do Termo de Adesão, o que demonstra 
ainda a não integralidade de adesão e a flexibilidade dada a esse processo. 
O tema principal desse boletim, no entanto, é a “campanha de atualização 
cadastral ‘Bolsa Família Chama’”, voltada à população de baixa renda e para 
a qual os municípios deveriam se instrumentalizar, pois tinha-se a expec-
tativa de uma elevada demanda. Esse tema retorna no Informe seguinte, 
n.º 21, de 10 de novembro de 2005, complementando o tema principal (a 
“transferência de recursos para a atualização cadastral”), mais uma vez nos 
mesmos moldes do Informe PBF n.º 2, publicado logo após a edição da 
Portaria n.º 360/2005 (12 de julho), que instituiu o repasse de recursos, 
principal estratégia para estímulo à adesão dos municípios à qualificação 
do CadÚnico.

Em novembro de 2005, o MDS editou a Portaria n.º 555, disciplinando 
os procedimentos de gestão de benefícios do PBF, que dar-se-iam mediante 
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uso do Sistema de Gestão de Benefícios. Essa portaria definiu claramente 
que as atividades de gestão competem exclusivamente ao Ministério, atra-
vés da SENARC, e ao município, na pessoa do gestor local do Programa. 
Para este, a utilização direta do Sistema de Gestão condicionar-se-ia ao de-
ferimento de sua adesão ao PBF. Foram elencadas, como sendo de gestão, 
dez atividades:

I - Bloqueio de benefícios; II - Desbloqueio de benefícios; III - Suspen-
são de benefícios; IV - Reversão de suspensão de benefícios; V - Cance-
lamento de benefício básico; VI - Reversão de cancelamento de benefício 
básico; VII - Cancelamento de benefícios variáveis; VIII - Reversão de 
cancelamento de benefícios variáveis; IX - Cancelamento de benefícios; 
e X - Reversão de cancelamento de benefícios. (BRASIL, 2005d, Art. 2º)

Note-se que a concessão de benefícios não foi incluída dentre essas ati-
vidades, diferente do que se viu no Informe PBF n.º 7, 22 de agosto de 2005, 
quando se afirmou que “A Gestão de Benefícios é composta por todas as 
atividades que envolvem movimentação no pagamento dos benefícios [...], 
desde as ações de inclusão das famílias no Programa, até a realização de blo-
queios, desbloqueios e cancelamentos”. (BRASIL, 2005s) Essa talvez tenha 
sido uma estratégia para evitar confusão ou para facilitar a compreensão pe-
los gestores municipais, pois essa seria uma dimensão da gestão mantida 
sob a competência exclusiva da SENARC, conforme o próprio boletim nº 7 
definiu, porque condicionada aos limites orçamentários. Isso se confirmará 
na publicação do Informe PBF n.º 24, 2 de dezembro de 2005, no qual se 
afirma que a edição da Portaria n.º 555/2005 permitirá ao MDS a implanta-
ção do sistema de gestão descentralizado, destacando o papel exclusivo do 
Ministério na concessão de benefícios. Mas nem todas as atividades previs-
tas na Portaria n.º 555 foram de imediato colocadas à disposição dos muni-
cípios, pois seria necessário realizar adaptações nos sistemas eletrônicos da 
Caixa Econômica, pelo que adotaram-se procedimentos transitórios, limi-
tando à SENARC a operação integral do Sistema de Gestão.

Ainda em novembro (2005), a SENARC publicou a IO n.º 11, divul-
gando os resultados de nova auditoria interna realizada sobre o CadÚnico, 
considerando os dados sistematizados até 31 de agosto daquele ano, o que 
levou a uma série de bloqueios de benefícios, cuja listagem foi disponibili-
zada aos municípios nas agências da CEF. Essa forma indireta de acessar os 
resultados confirma que o Sistema de Gestão de Benefícios ainda não com-
portava todos os procedimentos necessários para a realização das atividades 
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requeridas, do contrário, pode-se supor que a geração de relatório específico 
informaria ao município a situação dos benefícios, como se fez em relação à 
condição de “ativo” ou “inativo” atribuída aos domicílios, inclusive porque 
essa nova auditoria já se dava sobre uma base de dados relativamente de-
purada de inconsistências e multiplicidades, verificadas em outras ações do 
MDS, como se percebe, por exemplo, em um dos quesitos da auditoria, que 
visava “Identifica famílias (Responsáveis Legais) que, além de terem sido 
excluídas pelas prefeituras ainda se encontravam com mais de um cadastro 
no CadÚnico” (BRASIL, 2005m, item 2). De todo modo, essa auditoria pu-
nha já em prática atividades de gestão de benefícios postuladas na Portaria 
n.º 555/2005, no Artigo 24, naquilo que competia à SENARC, e solicita aos 
municípios que procedam de igual forma naquilo que lhes for pertinente, a 
exemplo do desbloqueio de benefícios quando couber, com a perspectiva de 
que, a partir de janeiro de 2006, os procedimentos utilizados fossem defini-
tivamente incorporados aos softwares do CadÚnico.

consolidAção dA novA estruturA oPerAcionAl 
com integrAção dAs informAções do Público-
-Alvo dA AssistênciA sociAl

Em dezembro de 2005, o MDS divulgou o Informe PBF n.º 27, com o 
balanço das ações realizadas sobre o PBF naquele ano. Ali se destaca ini-
cialmente o cumprimento da meta de cobertura para o ano, que era de 8,7 
milhões de famílias beneficiárias. Em seguida, põe-se a adesão, através da 
qual se definiu formalmente o papel de cada ente federado na gestão do pro-
grama e do CadÚnico. Segundo esse Informe, 5.545 municípios (ou 99,4%) 
já teriam enviado o Termo de Adesão, dos quais 5.230 (94%) já teriam a 
adesão deferida, e mais de 4.800 (86%) estariam já recebendo os recursos 
concernentes à atualização cadastral. Junto à gestão de benefícios, o tópico 
da atualização cadastral tem o destaque principal, pois aí se incluem a nova 
versão do software offline, já posta em uso por cerca de dois mil municípios; 
o total de atualizações até então efetuadas no CadÚnico (40%); os mais de 
290 mil bloqueios realizados a partir das auditorias do MDS e a comple-
mentação de dados de cerca de 350 mil beneficiários advindos de programas 
remanescentes. Ademais, expuseram-se as perspectivas para o ano seguin-
te (2006), dentre as quais se destaca a melhoria da comunicação, inclusive 
diretamente entre o governo e os beneficiários, para o que se previu a publi-
cação da “agenda de compromissos da família”. (BRASIL, 2005cc)
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Após esse balanço, uma nova medida foi adotada ainda em 2005: a in-
tegração entre os programas Bolsa Família e PETI, por meio da Portaria nº 
666/2005 do MDS, documento que punha em articulação duas secretarias 
do Ministério: Renda de Cidadania (SENARC) e Assistência Social (SNAS). 
Note-se que, embora a integração se dê ao final do ano (28 de dezembro de 
2005), as atividades de gestão de benefícios do Bolsa Família postas em vi-
gência anteriormente já contemplavam a verificação de trabalho infantil na 
família, podendo resultar em bloqueio e cancelamento dos benefícios. Di-
ferente do que ocorreu no caso dos programas remanescentes, essa medida 
não significou a unificação dos programas, mas a racionalização dos seus 
procedimentos de gestão. A inclusão de novas famílias que se enquadravam 
na situação de trabalho infantil dar-se-ia a partir do CadÚnico, em duas 
modalidades: no PBF, caso a renda per capta não ultrapassasse R$ 100,00 
(SENARC) e no PETI, em caso contrário (SNAS). Aquelas famílias já bene-
ficiárias do PETI que atendessem aos critérios do PBF seriam gradualmente 
transferidas para este, inclusive contempladas com o “Benefício Variável 
Extraordinário”, quando pertinente, procedimento condicionado à dispo-
nibilidade orçamentária do Programa. Ademais, as famílias em situação de 
trabalho infantil beneficiárias do PBF, além de cumprir as condicionalida-
des desse Programa, deveriam inserir suas crianças nas atividades socioedu-
cativas e de convivência – “jornada ampliada” – do PETI (BRASIL, 2005a, 
Art. 13), sob acompanhamento da SNAS. Os municípios tiveram o prazo 
até 31 de março de 2006 para a inclusão de todas as famílias beneficiárias do 
PETI na base de dados do CadÚnico. (BRASIL, 2005a, Art. 12)

Para os fins da presente análise, o aspecto mais importante a se obser-
var nessa integração é a importação, para o corpo de dados do CadÚnico, de 
mais uma parcela da população presumidamente pobre. A adoção de mais 
uma medida em favor da unificação efetiva de um cadastro específico des-
sa população. Além disso, essa medida vem ajudar na correção de incon-
sistências nas informações, pois os casos em que as famílias acumulavam 
benefícios dos dois programas (PETI e PBF) seriam agora mais facilmen-
te identificados, submetidos às mesmas auditorias a que estavam os de-
mais beneficiários do Bolsa Família. Ainda em dezembro de 2005 (dia 29), 
o MDS editou nova Portaria, nº 672, alterando o conteúdo das Portarias 
n.º 246/2005 e n.º 360/2005, que tratam da adesão dos municípios ao PBF 
e do apoio financeiro do Governo Federal para a manutenção do CadÚnico, 
respectivamente, além do Art. 26 da Portaria n.º 555/2005, prorrogando o 
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prazo para bloqueio dos benefícios concedidos através do CadBES para 1º 
de março de 2006.

Na Portaria n.º 672/2005, o prazo para adesão ao PBF e ao CadÚnico 
foi prorrogado até 28 de fevereiro de 2006, data igualmente fixada para a 
atualização e complementação cadastral com remuneração, incluindo-se 
agora também os cadastros concernentes ao PETI. Essas informações foram 
compiladas e comunicadas aos municípios através do Informe PBF nº 29, de 
5 de janeiro de 2006, mas, no que se refere especificamente à inserção das 
famílias no CadÚnico, a SENARC e a SNAS editaram a Instrução Opera-
cional Conjunta (IOC) n.º 1, em 14 de março 2006. Essa Instrução destaca 
que, a partir da Portaria nº 666/2005, “para recebimento do benefício do 
PETI ou do PBF, é necessário que o beneficiário e toda sua família estejam 
cadastrados no Cadastro Único” (BRASIL, 2006f), alertando que o prazo 
de inclusão de dados ou atualização remunerada se encerraria no último dia 
daquele mês.67 A IOC nº 1/2006 esclarece que o cadastramento é direciona-
do especialmente para as famílias beneficiárias do PETI que ainda não estão 
inclusas no CadÚnico e para aquelas que, estando em situação de trabalho 
infantil, ainda não são beneficiárias desse programa. Quanto à remunera-
ção, reitera que a cada cadastro novo ou atualizado na base do CadÚnico o 
município fará jus a R$ 6,00, tendo um limite estabelecido pela estimativa 
de famílias com o perfil definido, segundo a SNAS.

A primeira IO especificamente da SENARC publicada em 2006, IO 
n.º 12/2006, ratifica as ações realizadas em 2005. Essa Instrução comuni-
ca que o MDS implantou definitivamente os mecanismos de auditoria no 
Sistema de Gestão de Benefícios (SIBEC),68 sendo que, daí em diante, algu-
mas atividades de gestão já poderão ser realizadas diretamente no software 
offline do CadÚnico. O principal avanço anunciado é de que a integração 
entre os sistemas de gestão e de cadastramento permitirá que as alterações 
cadastrais tenham “repercussão automática” sobre a folha de pagamentos 
dos programas de transferência de renda. Os novos procedimentos darão 
celeridade e eficácia na troca de informações entre as bases de dados da Cai-
xa Econômica e dos municípios na forma seguinte: o gestor local do PBF 

67 Essa data foi fixada pela Portaria n.º 68/2006, como se verá mais à frente.

68 A sigla “SIBEC” foi atribuída ao Sistema de Gestão de Benefícios pela Caixa Econômica, que 
o desenvolveu, tratando-o por Sistema de Benefícios do Cidadão. Inicialmente, o MDS o 
identificava por “SGB”, como se observa na IO n.º 12/2006, mas findará por tratá-lo também 
como SIBEC, mantendo a denominação “Sistema de Gestão de Benefícios”.
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realiza as alterações no Cadastro e envia à Caixa, esta processa os dados e 
remete ao município o “arquivo-retorno”; simultaneamente, as alterações 
que implicam na modificação da composição do benefício são remetidas ao 
SIBEC e submetidas, assim, ao mecanismo de “reavaliação de benefícios 
financeiros”, que verifica as condições de elegibilidade das famílias benefi-
ciárias, com aplicação das respectivas atividades de gestão, redundando na 
atualização da folha de pagamentos (Figura 1).

Figura 1 – Fluxo de informações CadÚnico-SIBEC (2006)

Fonte: Brasil (2006e).

O funcionamento dessa estrutura estava condicionado à utilização da 
nova versão do software offline (versão 6.0) pelos municípios, o que não 
se dava ainda em mais de metade dos casos, como se verifica no Informe 
n.º 28 do Bolsa Família, de 29 de dezembro de 2005, que informou que, ao 
final de 2005, cerca de 2,6 mil municípios tinham o aplicativo atualizado, 
tendo sido ampliado o prazo para a sua instalação pelos municípios até 28 de 
fevereiro de 2006. Como descrito acima, após a integração dos programas 
Bolsa Família e PETI (BRASIL, 2005a), procedeu-se à dilatação de prazos 
antes fixados até o final daquele ano (2005). A Portaria n.º 68, de 8 de março 
de 2006, reformulará o cronograma de prazos para adesão dos municípios 
ao PBF e CadÚnico e para a remuneração das atividades de atualização ca-
dastral, ambos até 31 de março de 2006; para o bloqueio de benefícios con-
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cedidos através do CadBES, cujo cadastro não fora complementado pelos 
municípios, dá-se o dia 1º de abril de 2006. (BRASIL, 2005dd)

O Informe PBF n.º 33, de 22 de março de 2006, esclarece que a causa 
dessas reiteradas prorrogações de prazo é a existência de “falhas operacionais 
no processo de atualização”. (BRASIL, 2006h) O elevado volume de dados 
enviados pelos municípios estava acima da capacidade de processamento do 
sistema do CadÚnico, operado pela Caixa Econômica. Em conta disso, o in-
tervalo entre o envio dos dados à base central e a devolução do arquivo-retor-
no aos municípios, estimado em até 48 horas, chegou a alcançar 20 dias. Além 
disso, registrou-se também a “ocorrência de rejeições ‘não esperadas’”. A ex-
plicação posta no boletim para esse fato é a de que a base central de proces-
samento de dados da Caixa Econômica, além dos dados do CadÚnico, opera 
também as bases do FGTS, PIS/PASEP, CadSUS e outros. Por regra de se-
gurança, as alterações cadastrais só eram permitidas ao agente que inseriu os 
dados, assim, se originalmente os dados de um determinado cadastro foram 
inseridos por agente diverso do gestor municipal do PBF, as alterações solici-
tadas por este eram rejeitadas. Esse é um detalhe complexo do sistema, que, 
à primeira vista, não permite compreender satisfatoriamente o seu funciona-
mento, afinal, quem insere dados específicos dos beneficiários dos programas 
de transferência de renda é o município. Por isso, é necessário remontar ao 
início da construção da base de dados de alguns desses programas. 

Como se viu muito anteriormente, para alimentação inicial da base do 
CadBES (2001), a CEF atribuiria um NIS a cada registro, código equivalente 
ao número do PIS. A geração de um novo número se daria exclusivamente 
nos casos em que as pessoas cadastradas não dispusessem desse registro. 
Logo, parte dos dados que estavam sendo complementados em 2006 toma-
va por referência dados do mercado de trabalho formal e, por conseguinte, 
do Ministério do Trabalho. De forma semelhante, a base de dados do Bolsa 
Alimentação tinha referência no CadSUS, submetido, portanto, ao contro-
le do Ministério da Saúde. Assim, sempre que o município tentava alterar 
esses dados, tinha o seu acesso negado. A solução encontrada foi quebrar 
a regra de exclusividade, dando acesso livre e prerrogativas para realizar 
alterações aos diversos órgãos usuários das bases de dados da Caixa Eco-
nômica. Os municípios teriam conhecimento das alterações mais recentes 
importando o “arquivo-remessa”, procedimento previsto para após a insta-
lação de uma versão mais avançada do aplicativo off-line: a versão 7.0.
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É também no ano 2006, que o critério de elegibilidade do PBF – leia-se, 
a renda familiar per capta – sofrerá a sua primeira alteração. O Decreto n.º 
5.749, de 11 de abril daquele ano, alterou os valores de referência para iden-
tificação das famílias pobres e extremamente pobres para R$ 120,00 e R$ 
60,00, respectivamente. Junto à inclusão dos beneficiários do PETI, esse 
fato será fundamental para o alcance da meta estabelecida para o Bolsa Fa-
mília em 2006, de alcançar 11,2 milhões de famílias, tendo em conta que o 
Programa encerrou o ano 2005 com 8,7 milhões de beneficiários. (BRASIL, 
2007f) Mas, considerando o conteúdo da edição n.º 36 do Informe PBF, de 
17 de abril de 2006, a essa época os municípios ainda não tinham claro que 
a alimentação e a atualização do CadÚnico deveriam ser um processo con-
tínuo, o que era um problema causado, em parte, pelo fim da remuneração 
para a realização desse processo. Por conta disso, a SENARC solicitou dos 
municípios a continuidade das atividades e informou que se encontravam 
em estudo “formas de incentivar e viabilizar a ação permanente de atua-
lização cadastral e de acompanhamento das famílias, considerando alguns 
critérios como o percentual de cadastros válidos do município”. (BRASIL, 
2006i) Por outro lado, ao alertar as prefeituras para evitarem enviar dados 
de um mesmo domicílio mais de uma vez, antes do recebimento do arqui-
vo-retorno, esse boletim (nº 36) trouxe uma informação adicional ao bojo 
das dificuldades ainda enfrentadas para a consolidação da consistência do 
CadÚnico: a demora no processamento dos dados na base da Caixa Econô-
mica confundia alguns gestores, levando-os a postar mais de uma vez os 
mesmos dados, o que levava fatalmente à produção de novas multiplicida-
des.

Na tentativa de resolver essas contínuas dificuldades, foi desenvol-
vida mais uma versão do software offline do CadÚnico, versão 6.0.2, que, 
segundo consta no Informe PBF n.º 37, de 20 de abril de 2006, “corrige pro-
blemas identificados nos últimos meses” (BRASIL, 2006j) , principalmente 
“problemas de rejeição de cadastros” (BRASIL, 2006l), o que tornou a sua 
utilização obrigatória no processo de atualização cadastral a partir do mês 
seguinte (maio). Quanto à perspectiva de incentivo permanente à opera-
ção do CadÚnico, a proposta se materializou em parte na Portaria n.º 148, 
de 27 de abril de 2006, a partir da qual o apoio financeiro aos municípios 
se daria também durante aquele ano e não se limitaria mais à correção de 
inconsistências cadastrais, mas subsidiaria a manutenção do Cadastro e a 
gestão do Bolsa Família. Trata-se, em verdade, da criação de um mecanismo 
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de mensuração do desempenho dos municípios na gestão do PBF (BRASIL, 
2006k): o IGD, já anteriormente citado, do PBF. 

A Portaria estabeleceu um valor de referência por cada família benefi-
ciária do PBF, R$ 2,50, mas esse valor constitui apenas um dos componentes 
para o cálculo dos recursos a serem transferidos, os quais serão o produto do 
valor de referência multiplicado pelo IGD, um índice sintético composto 
por dois indicadores específicos: o Indicador do CadÚnico (ICadÚnico), que 
corresponde a uma média simples entre o percentual de cadastros válidos, 
frente ao número estimado de famílias com perfil CadÚnico e a atualização 
cadastral, na qual se verifica o número de cadastros atualizados em razão do 
número de cadastros válidos na base; e o Indicador de Condicionalidades 
(ICondicionalidades), dada pelo acompanhamento das condicionalidades 
do Bolsa Família, com uma taxa extraída a partir das informações fornecidas 
sobre saúde e educação. (BRASIL, 2006c)69

 » Cálculo IGD: [IGD = ICadÚnico + ICondicionalidades /2]

 » Cálculo recurso por município: [IGD x R$ 2,50 x nº famílias PBF]

Segundo a Portaria nº 148/2006, a atualização cadastral corresponde-
ria à alteração realizada, num prazo máximo de 24 meses, em pelo menos 
uma de cinco variáveis: “a) endereço domiciliar; b) renda familiar; c) inclu-
são de membros na família; d) exclusão de membros na família; e e) mu-
dança de responsável legal”. (BRASIL, 2006c, Art. 2º, § 1º) Observe-se que, 
a partir desse momento, a gestão do CadÚnico e a gestão do Bolsa Família 
passam a ter pesos equivalentes no repasse de recursos do Governo Fede-
ral para os municípios. Reforça-se não apenas a necessidade de manutenção 
do CadÚnico, mas também o monitoramento da confirmação da condição 
de pobreza dos beneficiários, dada principalmente pelo cumprimento das 
condicionalidades (o que poderia levar ao remanejamento da localização do 
NIS na estrutura do Cadastro, com as atividades de gestão no SIBEC, e si-
multânea “repercussão automática” sobre a folha de pagamentos do PBF). 
Isso se verificará, por exemplo, ao final de 2006, quando o Boletim do PBF 
nº 60, 18 de dezembro de 2006, informará o envio de notificação a mais de 
258 mil famílias que teriam descumprido os seus “compromissos” com o 
Programa, incluindo casos de advertência (78,17%), bloqueio (22,81%) e sus-

69 Ver: Art. 1º, §2º e Anexo I.
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pensão de benefícios (0,02%). (BRASIL, 2006m) No mês de julho (2006), 
a Portaria nº 148/2006 sofreu algumas modificações, feitas através da Por-
taria n.º 256/2006, dentre as quais se destaca a ratificação do prazo máximo 
de 24 meses para atualização ou confirmação cadastral, sob pena de invali-
dação dos dados (BRASIL, 2006d, Art. 3º), e o acréscimo da frase “no limite 
da estimativa de famílias pobres publicada pelo MDS” aos parágrafos 1º e 
2º do Art. 3º, que tratam dos critérios de cálculo do IGD. (BRASIL, 2006d, 
Art. 1º) Essas alterações reforçam mais uma vez o papel do gestor munici-
pal no monitoramento das famílias pobres de seu território e simultanea-
mente delimitam o alcance desse monitoramento para fins de remuneração 
do município: o contingente de pobres estimado pelo MDS em função das 
estatísticas oficiais. Meses à frente, em janeiro de 2007, o MDS ampliará a 
vigência do IGD até o final deste ano. (BRASIL, 2007b)

AvAliAção do cAdAstro como umA bAse de 
dAdos confiável sobre os Pobres

Em novembro de 2006, o TCU publicou o seu último relatório de mo-
nitoramento da auditoria realizada sobre o CadÚnico em 2002. O monito-
ramento se deu entre 27 de março e sete de abril de 2006 (com inserção de 
novas informações até a composição final do relatório), através de pesquisa 
postal e documental, visitas a doze municípios nos estados de Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, Bahia e Sergipe e cruzamento das informações do Ca-
dÚnico referentes ao Rio Grande do Norte (estado tomado como referên-
cia na auditoria em 2002) com outras bases de dados – SISOBI e SISBEN. 
Foram entrevistados gestores, cadastradores e famílias beneficiárias, sendo 
que, para estas, aplicou-se um “roteiro de verificação das informações con-
tidas na base do Cadúnico”, visitando 732 domicílios, dos quais apenas 352 
(48%) correspondiam ao endereço posto no Cadastro. (BRASIL, 2006n, 
p. 10-11) Esse monitoramento estruturou-se sobre quatro questionamen-
tos, fundamentados nas recomendações e determinações do TCU para a 
correção das deficiências do Cadastro quando da auditoria de 2002:

a. “A base de dados do Cadastro Único encontra-se adequadamente 
atualizada?”;

b. “O critério de unicidade do Número de Identificação Social - NIS 
está sendo observado na base do Cadastro Único?”; 
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c. “Os municípios estão sendo devidamente apoiados pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e CAI-
XA para trabalharem com o Cadastro?” e; 

d. “Existem procedimentos para identificar subdeclaração de ren-
da?”. (BRASIL, 2006n, p. 9-10) Além disso, verificou-se o cum-
primento da recomendação de se criarem indicadores de desem-
penho sobre a operação do Cadastro.

Verificando o estágio de atualização do CadÚnico, o TCU apresen-
ta o que seriam os dados constantes de sua base em agosto de 2005: 10,9 
milhões de famílias, perfazendo 43,5 milhões de pessoas, destacando que, 
com a posterior campanha de recadastramento “Bolsa Família Chama”, pro-
movida pelo MDS a partir de novembro de 2005, pretendia-se alcançar 11,2 
milhões de famílias, ou 47,2 milhões de pessoas. (BRASIL, 2006n) Parte 
dessa informação parece estar equivocada ou confunde dados entre o Bolsa 
Família e o CadÚnico, pois 11,2 milhões de famílias foi a meta estabelecida 
para cobertura do Programa em 2006, e a campanha referida foi direcionada 
especificamente às famílias beneficiárias ou elegíveis para o mesmo (“Bol-
sa Família Chama”), uma medida complementar às ações de atualização do 
Cadastro, adotadas desde o início de 2005, envolvendo especialmente os 
municípios, executores do CadÚnico. Mas esse equívoco se corrige ao tra-
tar da “estratégia de atualização dos dados”, cujo balanço apresentado para 
dezembro de 2005 foi de 37,2% de cadastros atualizados (BRASIL, 2006n), 
e os dados de julho de 2006 identificam 15.334.771 famílias cadastradas, das 
quais 11.135.523 inclusas no SIBEC (BRASIL, 2006n), ou seja, 72,6% dos ca-
dastros referiam-se a famílias beneficiárias dos programas de transferência 
de renda e, em números absolutos, aproximava-se da meta estabelecida 
para o ano. O TCU atribui esses resultados à campanha de recadastramento 
e à criação do IGD para incentivo aos municípios, com definição de critérios 
e prazo para atualização de dados (BRASIL, 2006n); medidas que corres-
ponderiam a recomendações feitas pelo Tribunal após a auditoria de 2002. 
Nesse bojo, entra também a possibilidade de os municípios realizarem al-
terações diretamente no cadastro, funcionalidade que, segundo o TCU, foi 
implementada desde a versão 5.0 do software de entrada de dados e que 
foi mantida na versão 6.0.2, de maio de 2006, com um avanço relevante: a 
abertura para a gestão direta de benefícios, realizada através do SIBEC.
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De acordo com o relatório de monitoramento do TCU, apesar da im-
plementação das recomendações para atualização cadastral, a aplicação do 
“roteiro de verificação de informações” às famílias entrevistadas acabou 
mostrando a persistência de divergências significativas entre os dados ca-
dastrados e os verificados em campo. Esta verificação considerou princi-
palmente as seguintes variáveis: as “características domiciliares” (62,5%), 
as “despesas” (60%), a “composição familiar” (42,6%) e a “renda” (>40%), 
seguidos dos dados referentes à identificação dos beneficiários (Nome, CPF, 
NIS) e outros. (BRASIL, 2006n)

Embora o TCU não apresente uma análise aprofundada sobre esse as-
pecto, percebe-se que as famílias entrevistadas acumulam mais de um tipo 
de divergência, o que pode ter implicação direta tanto sobre a composição 
dos benefícios concedidos, quanto sobre a delimitação do público-alvo do 
PBF (“pobre” e “extremamente pobre”), segundo as variáveis estabelecidas. 
De todo modo, embora importe, como um sinalizador, o quantitativo de 
famílias entrevistadas (352), é insignificante para a avaliação das condições 
do conjunto de dados do Cadastro (0,0023%), além do que, o relatório não 
informa se essas famílias são ou não beneficiárias do Bolsa Família, o que 
daria a dimensão do peso que esses dados têm (Figura 2).

Figura 2 – Divergências entre observações de campo e os registros do 
CadÚnico, para 352 famílias, segundo o TCU – 2006 (%)70

70 Título original: porcentagem de famílias entrevistadas que apresentaram divergências de dados 
em relação ao CadÚnico.

Fonte: Brasil (2006n, p. 19).
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O relatório atribui essas divergências ao processo de coleta de dados, 
atentando para a falta de supervisão do trabalho de campo, o que permitiria 
ter controle sobre a qualidade das informações, a exemplo do que se faz nas 
pesquisas do IBGE, onde se refazem cerca de 20% das entrevistas para con-
firmação dos dados. (BRASIL, 2006n) Nesse mesmo sentido, apresenta-se 
a necessidade de cruzamento dos dados com outras bases, como o SISOBI. 
Segundo o TCU, o MDS havia informado que não era possível o cruzamen-
to entre essas duas bases pela falta de “uma chave primária comum” entre 
elas; a despeito disso, os técnicos do Tribunal fizeram esse cruzamento uti-
lizando-se de um software específico (“ACL”71), comparando os números 
de CPF, o que resultou na identificação de 775 casos coincidentes, apenas no 
Rio Grande do Norte (BRASIL, 2006n), pelo que o Tribunal reitera a deter-
minação de que a SENARC proceda a esse cruzamento.

Quanto à questão que trata da “unicidade do NIS”, o TCU destacou 
que, embora a CEF tivesse adotado procedimentos de correção de multipli-
cidades de NIS, elas ainda ocorriam. Em verificação realizada sobre os dados 
do CadÚnico para o Rio Grande do Norte, a partir do cruzamento dos da-
dos de identificação dos beneficiários, localizaram-se 1.765 casos de multi-
plicidade de NIS, mais de 1/3 do que fora verificado quando da auditoria, 
em 2002 (Tabela 1). O Tribunal realizou ainda outros cruzamentos e obte-
ve novas ocorrências de duplicidades. Em vista disso, o TCU determinou 
à SENARC o cancelamento dos benefícios pagos irregularmente, e à Caixa 
Econômica, o aperfeiçoamento do módulo de auditoria do CadÚnico para 
barrar as multiplicidades. (BRASIL, 2006n) É importante observar que os 
cruzamentos realizados pelo TCU incluíram quase que unanimemente o 
CPF, identificando registros em que este campo do relatório coincidia, ou 
seja, o elemento inserido como principal critério de validação dos cadastros 
também apresenta fragilidades, provavelmente decorrentes de falhas nos 
mecanismos de crítica dos dados inseridos, em outras palavras, falhas no 
software de entrada e manutenção de dados. 

71 O documento do TCU não descreve o significado da sigla ACL. Pesquisa em outras fontes 
demonstraram que se trata do Audit Command Language, um software que permite o 
cruzamento de dados em formatos distintos.
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Tabela 1 – Multiplicidade de NIS entre beneficiários do PBF – RN, Setembro 
de 2002 e junho de 2006, segundo TCU72

Critério
Nº Pessoas 

2002

NIS 
Excedentes 

2002

Nº Pessoas 
2006

NIS 
Excedentes 

2006

(A) CPF + Nome + Data 
de Nascimento + Nome 
da Mãe

4 4 45 45

(B) CPF + Nome + Data de 
Nascimento

1 1 18 18

(C) CPF + Nome + Nome 
da Mãe

458 461 207 207

(D) CPF + Nome 220 220 138 138

(E) CPF + Data de 
Nascimento + Nome da 
Mãe

782 783 324 324

(F) CPF + Nome da Mãe 100 100 315 315

(G) CPF + Data de 
Nascimento

298 298 13 13

(H) CPF 1.165 1.181 612 612

(I) Nome + Data de 
Nascimento + Nome da 
Mãe

1.841 1.844 93 93

Total 4.869 4.892 1.765 1.765

Fonte: Brasil (2006n, p. 26).

Em relação ao apoio dado pela Caixa Econômica e pelo MDS aos mu-
nicípios na utilização do CadÚnico, considerando os serviços prestados 
para orientação e esclarecimento de dúvidas, a maioria dos gestores entre-
vistados avaliou que ainda não atendiam satisfatoriamente às suas necessi-
dades, apresentando dificuldades de comunicação e, em determinados ca-
sos, com prestação de informações incorretas (BRASIL, 2006n); contudo, 
verificou-se que houve avanço na criação e aperfeiçoamento de canais de 
comunicação, a exemplo do Informe Bolsa Família, em 2005. Destaca-se 
também a realização de atividades de capacitação para a operação do soft-
ware do CadÚnico e do SIBEC, que teriam atingido 4.300 municípios, de 

72 Título original: “Número de registros com duplicidade de NIS, segundo critérios de identificação, 
no cadastro de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família no Estado do Rio Grande do 
Norte em setembro de 2002 e junho de 2006”.

cadastro_unico.indd   206 13/12/2016   18:37:48



Cadastro único: tecnologia de reclassificação social   •   207 

todos os estados, e foram avaliadas positivamente pelos gestores munici-
pais, mas tidas como insuficientes em virtude da baixa carga horária. Além 
disso, a SENARC sinalizara com a perspectiva de implantar a capacitação 
por demanda municipal e a “implantação de cursos de educação à distância” 
(BRASIL, 2006n, p. 33) a partir do mês de outubro 2006. O problema prin-
cipal apontado em relação ao apoio aos municípios foi a dificuldade na troca 
de informações com a Caixa Econômica, mais especificamente, em razão do 
elevado número de rejeições geradas pelo sistema central, pois isso incorreu 
em atrasos na validação dos registros e, consequentemente, no repasse de 
recursos aos municípios, os quais já haviam assumido passivos financeiros 
para a realização do cadastramento, amparados nos recursos a receber.

Quanto à última questão posta pelo monitoramento do TCU, relativa 
aos “procedimentos de crítica da renda declarada”, o relatório informou que 
o MDS cruzou os dados do CadÚnico com a RAIS (MTE), estando penden-
te o mesmo procedimento para o SISBEN (INSS), como fora recomendado 
após a auditoria (2002). O cruzamento com a RAIS permitiu o cancelamen-
to de mais de 80 mil benefícios, até então pagos indevidamente, represen-
tando uma economia estimada em R$ 59, 3 milhões por ano. (BRASIL, 
2006n) O TCU estima que esses números devem aumentar após compara-
dos com dados do SISBEN, pois num cruzamento realizado pelo Tribunal, 
apenas para o Rio Grande do Norte, constatou-se indícios de subdeclaração 
em 3,6% dos cadastros. Em vista disso, o TCU determina que o MDS pro-
ceda a esse cruzamento e que mantenha frequência anual em relação à RAIS 
(BRASIL, 2006n) 

Além de apurar essas questões (atualização cadastral, unicidade do 
NIS, apoio aos municípios e criticidade da renda declarada), o TCU avaliou 
o cumprimento das recomendações de se instituírem indicadores de de-
sempenho para o Cadastro, especialmente taxa de famílias cadastradas per-
tencentes ao público-alvo, taxa de cadastros rejeitados, taxa de NIS dupli-
cados, taxa de atingimento da meta municipal de cadastramento e grau de 
convergência da renda per capita média no CadÚnico em relação ao Censo 
2000. O Tribunal considerou essa recomendação parcialmente cumprida, 
sugerindo ajustes em alguns casos. Curiosamente, o relatório não faz men-
ção nesse tópico ao IGD, possivelmente porque já o tratou na análise dos 
incentivos aos municípios. Há que se considerar, porém, que a finalidade 
do Índice é justamente avaliar o desempenho dos municípios na gestão do 
CadÚnico e do PBF, sendo a remuneração uma consequência disso, tanto 
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que metade do peso na sua composição é dado ao “ICadÚnico”, resultan-
te do número de cadastros atualizados sobre os cadastros válido. (BRASIL, 
2006c) Seguramente, as recomendações do TCU tiveram influência sobre a 
criação desse índice. Ao final desse monitoramento, o TCU considerou que 
68,18% das recomendações que fizera a partir da auditoria sobre o Cadas-
tro Único (2002) foram implementados (BRASIL, 2006n, p. 45), o que teria 
contribuído para uma economia mensal de 21,6 milhões de reais aos cofres 
públicos, destacadamente pelas medidas de correção das multiplicidades de 
NIS. (BRASIL, 2006n) 

Esse relatório de monitoramento do TCU reivindica para si o mérito 
pelo aperfeiçoamento do CadÚnico, o que dificilmente pode ser contesta-
do, considerando a proximidade entre as medidas adotadas pelo MDS e as 
recomendações e determinações formuladas pelo Tribunal. Mas a equipe 
técnica do Ministério apresentará a sua própria avaliação sobre esse “pro-
cesso de qualificação do Cadastro Único”, ocorrido entre os anos de 2005 
e 2006, conforme relatório elaborado pela SENARC com a síntese de todo 
esse processo. (PROCESSOS..., 2007)

Segundo esse relatório, até o início de 2005, o MDS não tinha acesso 
direto ao Cadastro, pois a base de dados era operada exclusivamente pela 
Caixa Econômica, o agente operador do Bolsa Família (PROCESSOS..., 
2007), o que significa dizer que, de fato, a gestão do programa e, consequen-
temente, o processo de seleção de beneficiários não estava sob o controle do 
Governo. Por outro lado, a verificação de inconsistências demandava acesso 
integral aos dados, e essa situação forçou o MDS a “internalizar” o Cadas-
tro; não a base principal, mas uma cópia, suficiente para a elaboração de um 
diagnóstico sobre a condição em que se encontrava o CadÚnico. De posse 
dos dados, a equipe do MDS estabeleceu algumas “categorias de verifica-
ções” para a realização do pretendido diagnóstico:

i) cruzamento entre variáveis; ii) documentação inexistente com o ob-
jetivo de identificar pessoas sem nenhum documento; iii) documentos 
incompletos; iv) renda para identificar inconsistências entre as informa-
ções referentes à situação no mercado de trabalho e à renda/remunera-
ção declarada, tais como indicação de vínculo empregatício sem renda 
declarada etc.; v) responsável legal para identificar pessoas menores de 
16 anos com indicação de responsável legal; vi) idade versus situação no 
mercado de trabalho; vii) renda versus despesas para identificar situa-
ções, nas quais a despesa é superior em 25% à renda declarada; viii) grau 
de instrução e a série escolar. (PROCESSOS..., 2007, p. 55)
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Pode-se observar que a preocupação principal desses diversos aspectos 
levantados não foi identificar as multiplicidades de registros (NIS), como se 
deu em alguns momentos anteriores, mas verificar se há correspondência 
entre as informações aferidas e os requisitos de elegibilidade do PBF. Isso é 
bastante claro, por exemplo, quando se busca comparar a despesa familiar 
com a renda declarada, ou ainda quando se lança mão da comparação dessa 
renda com os dados da RAIS (MTE). Em outras palavras, o objetivo do MDS 
em depurar o Cadastro seria expurgar os registros dos não pobres e garantir 
uma focalização mais precisa para o Bolsa Família, uma vez que era conside-
rado o “programa estruturante do Cadastro Único”. (PROCESSOS..., 2007, 
p. 54)

Com base nos resultados, o MDS concluiu que, de uma forma gera,l 
os dados tinham pouca qualidade e estavam desatualizados, mas que ain-
da assim havia pouco mais de 30% de registros considerados válidos, o que 
afastou a alternativa de descarte integral do Cadastro. Essa “validação”, que 
antes se referenciava no aval das instâncias de controle social (CGL, por 
exemplo), agora vai ganhar um novo significado, dado pelo cumprimento 
de requisitos formais, verificados de forma estritamente eletrônica:

Estabeleceu-se, assim, o conceito de cadastro válido como sendo aquele 
que, além de apresentar todos os campos obrigatórios preenchidos, para 
todos os membros da família, deveria apresentar o registro, ao menos 
para o responsável legal, de um documento de emissão controlada na-
cionalmente, CPF ou título de eleitor. (PROCESSOS..., 2007, p. 56)

A instituição de “critérios de validação” para o CadÚnico se deu em 
maio de 2005, através da IO n.º 7/2005, como se viu acima, e mostrou-se 
uma medida importante, pois, ao se separar os cadastros válidos, elimina-
vam-se já as multiplicidades geradas pela apresentação de diferentes do-
cumentos de identificação por um mesmo beneficiário a diferentes cadas-
tradores; decerto, não é uma solução definitiva para esse problema, porque 
outros fatores contribuem para a replicação do NIS, como a digitação incor-
reta de nomes, por exemplo, mas já oferece uma alteração significativa.

O diagnóstico do MDS identificou, dentre os principais fatores gera-
dores de inconsistências, o próprio software desenvolvido pela Caixa Eco-
nômica para entrada e manutenção dos dados. “O desenho desse aplicativo, 
além de tecnologicamente defasado, não incorporava a funcionalidade de 
checagem de informações inconsistentes antes da inclusão na base de da-
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dos local”. (PROCESSOS..., 2007, p. 52) Note-se que essa era a versão 5.0 
do software, cujo primeiro monitoramento do TCU (2004) apontou como 
uma das soluções apresentadas pela Caixa Econômica para atualização de 
dados e superação de incompatibilidades. A constatação do MDS revela que 
essa era ainda uma ferramenta muito frágil e incompleta para servir à ali-
mentação do banco de dados do Cadastro.

A equipe do MDS constatou a falta de clareza nas regras e procedimen-
tos a serem seguidos na operação do CadÚnico, o que dificultava a com-
preensão por parte dos gestores municipais que não consideravam o ca-
dastramento e a atualização de dados como um processo permanente. Isso 
demonstra que os procedimentos adotados anteriormente pelo Ministério, 
a exemplo do previsto no Decreto 5.209/2004, não se efetivaram, ou tal-
vez não existissem ainda as condições para que se efetivassem. Além disso, 
verificou-se também que os municípios não tinham recursos suficientes – 
humanos e tecnológicos – para essa operação contínua do Cadastro, o que se 
corrigirá gradualmente, como já fora analisado. 

O êxito das ações realizadas pelo Ministério para a qualificação dos da-
dos do CadÚnico, deve-se certamente ao fato de, pela primeira vez, esse 
Cadastro ter sido tratado efetivamente como um instrumento de política 
pública, sendo o alvo principal da intervenção institucional, com ações ar-
ticuladas e a construção de uma estrutura institucional de gestão. O mais 
importante é que as ações de aprimoramento não se deram isoladas, ape-
nas na esfera nacional, embora aí se operasse a definição de regras, mas foi 
necessariamente o comprometimento dos municípios com a execução do 
Cadastro que permitiu a sua “qualificação”. O relatório do MDS informa 
que desde o início “os 5.561 municípios receberam um CD-ROM com os 
resultados para apoiá-los na quantificação e na identificação das inconsis-
tências de seus respectivos cadastros, orientando-os quanto à atualização 
cadastral”. (PROCESSOS..., 2007, p. 55) Não se trata mais de passar aos 
municípios uma listagem simplificada de informações sobre os beneficiá-
rios locais, mas de inseri-los na dinâmica propriamente dita de qualificação 
do Cadastro. Isto se consolidou com a criação do instrumento de “adesão 
municipal” ao CadÚnico e ao PBF, quando a gestão compartilhada ganhou 
formalidade, institucionalidade. Em verdade, a adesão já era prevista desde 
a regulamentação do Bolsa Família (BRASIL, 2004a, Art. 11), mas não ha-
via clareza sobre o instrumento para a sua operacionalização. Com a nova 
medida, as responsabilidades atribuídas ao município passaram a ser uma 
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escolha do gestor local, que, para cumpri-las, contaria agora também com 
o apoio financeiro do Governo Federal. Esse apoio, por sua vez, será condi-
cionado à validade dos cadastros realizados, considerando os critérios esta-
belecidos para esta validação.

 Em outubro de 2006, período considerado pelo MDS como de finali-
zação do processo de “qualificação” do Cadastro, avaliou-se que o número 
de cadastros válidos quase triplicou, passando dos 31,3% iniciais para 92%. 
Afirma-se que se excluiu cerca de 1,5 milhão de beneficiários que estavam 
fora do perfil dos programas, o que significou uma economia na ordem de 
700 milhões de reais. Uma das conclusões dos técnicos do MDS foi de que 
esse resultado “trouxe credibilidade ao maior programa governamental de 
distribuição de renda do mundo”. (PROCESSOS..., 2007, p. 59) Ainda den-
tre os resultados, verificou-se “a renovação do parque tecnológico em uso 
nos municípios”. (PROCESSOS..., 2007, p. 59) Esse, aliás, é um feito do Ca-
dÚnico que merece destaque, porque resolve ou reduz um dos principais 
gargalos de sua operação: a infraestrutura operacional, e com ela algumas 
dificuldades de comunicação que também retardavam o processo.

o nis do cAdúnico como AtestAdo dA condição 
de PobrezA PArA A concessão de benefícios 
AssistenciAis

As ações realizadas durante os anos de 2005 e 2006 deram ao CadÚni-
co um novo significado. As mudanças operadas na base de dados permitiam 
fazer outros usos dela, para além da seleção de beneficiários para o PBF, com 
certa margem de segurança, no que tange aos fins da focalização de progra-
mas e benefícios sociais. Um exemplo claro disso pode ser observado na IO 
n.º 16, editada pela SENARC em janeiro de 2007, que divulgou os “procedi-
mentos operacionais para a concessão do desconto da tarifa social de ener-
gia elétrica”. (BRASIL, 2007c) A Tarifa Social é um benefício criado desde 
2002, resultado da regulamentação ao disposto na Lei n.º 10.438/2002, de 
isenção, “ao consumidor integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda 
[...] [que] tenha consumo mensal inferior a 80 kWh/mês ou cujo consu-
mo situe-se entre 80 e 220 kWh/mês” (BRASIL, 2002e, Art. 1º, § 1º; - § 2º), 
do rateio dos custos de aquisição de energia elétrica. Trata-se, portanto, 
de um subsídio sobre a tarifa de energia elétrica para os consumidores de 
“baixa renda” situados numa faixa reduzida de consumo. De acordo com o 
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Decreto n.º 4.336/2002, no Artigo 4º, essa condição de “baixa renda” equi-
vale ao que fora disposto anteriormente para o Auxílio Gás, ou seja, “unida-
des consumidoras” cuja renda per capta não ultrapasse ½ salário mínimo e 
estejam registradas no CadÚnico. (BRASIL, 2002b, Art. 3º)

Foi a Resolução Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) n.º 485, 
de 29 de agosto de 2002, que efetivamente regulamentou a “Tarifa Social 
de baixa renda”, pois nela foram sistematizados os critérios de elegibilidade 
para o benefício, ou seja, a classificação das famílias ou das “unidades con-
sumidoras” na “Subclasse Residencial Baixa Renda”: possuir instalação elé-
trica por circuito monofásico (simples); ter consumo médio entre 80 e 220 
kWh (calculado sobre um intervalo de 12 meses); ser cadastrado no CadÚ-
nico ou ser beneficiário, efetivo ou potencial, dos programas Bolsa Escola 
ou Bolsa Alimentação e ter renda per capta mensal de até ½ salário mínimo. 
(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2002) Observe-se que 
esses critérios condicionam a execução da Tarifa Social à operação do CadÚ-
nico e, consequentemente, às dificuldades daí decorrentes, o que dilatará 
diversas vezes o prazo para cumprimento dos critérios, como demonstra 
uma das considerações da justificativa apresentada à Resolução ANEEL
nº 308/2003, de 30 de junho de 2003, editada com esse fim: “o prazo [...] fi-
xado pela Resolução 485/2002 [...] revelou-se insuficiente para a superação 
dos diversos problemas operacionais surgidos para o cadastramento nos 
programas sociais”. (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2003a) 

Em 24 de dezembro de 2003, a Resolução ANEEL n.º 694 restringiu 
o público elegível à Tarifa Social às famílias elegíveis ao PBF, ou seja, cuja 
renda per capta se limitasse a R$ 100,00 mensais. Como era necessário 
comprovar inscrição no CadÚnico e, agora, habilitação ao Bolsa Família por 
parte das famílias pobres, os prazos para que isso se fizesse foram também, 
reiteradas vezes, prorrogados. É disso que trata a IO n.º 16/2007; ela orien-
ta à regularização do cadastro das famílias beneficiárias ou aptas ao benefí-
cio da Tarifa Social. O MDS identificou as famílias cuja renda declarada no 
CadÚnico divergia dos critérios do benefício e outras ainda não cadastradas 
e disponibilizou as informações aos gestores municipais para que se pro-
cedesse à atualização dos registros, após o que dever-se-ia gerar um “rela-
tório analítico”, através do aplicativo offline do Cadastro, para que os be-
neficiários apresentassem junto às concessionárias de energia elétrica, em 
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substituição à autodeclaração que lhe dera acesso ao benefício ou para a con-
cessão do mesmo, no caso das famílias ainda não beneficiadas.73

Há um detalhe que merece destaque nessa Instrução (n.º 16/2007): o 
tempo de trânsito de informações entre a Caixa Econômica e os municípios. 
Orienta-se ao gestor que, após a atualização dos dados no aplicativo de en-
trada e manutenção do Cadastro e sua respectiva transmissão à base central, 
ele “solicite ao responsável pela unidade domiciliar que retorne dentro de 2 
semanas” (BRASIL, 2007c, p. 3) para ter acesso ao seu relatório, prazo esti-
mado para o processamento dos dados e envio do arquivo-retorno. Isso de-
monstra que as dificuldades identificadas há cerca de um ano atrás, de falhas 
e retardo no processamento de dados (BRASIL, 2006h), causadas, den-
tre outros fatores, por limitações no software do CadÚnico, persistiam. 
Em consequência disso, foram mantidas as ações de aprimoramento do 
software offline. O Informe PBF n.º 69, de 2 março 2007, apresenta uma 
nova versão do aplicativo, V.6.0.4, visando agilizar o processo de cadastra-
mento e eliminar duplicidades. Um dos destaques é dado à geração do “re-
latório analítico de domicílios”, para a inscrição de beneficiários na tarifa 
social de energia elétrica. Quanto à multiplicidade dos dados, a novidade é 
que agora o aplicativo impede a duplicação de CPF e Título de Eleitor, um 
mecanismo que faz uma varredura da base de dados já no momento de sua 
instalação (atualização da versão anterior), corrigindo uma falha já identifi-
cada pelo TCU em seu último monitoramento (2006) e dando mais consis-
tência à validação dos cadastros.

o AlcAnce de um instrumento PArA identificAr 
e cArActerizAr socioeconomicAmente os 
Pobres do brAsil

Dando prosseguimento à rotina de verificação de consistência do 
CadÚnico, o MDS, em 2007, realizou uma nova auditoria sobre a base de 
dados central, cruzando suas informações de 2006 com as da RAIS do ano 
2005. Os Informes PBF n.os 77 e 78, de 28 de abril e 8 de maio de 2007, res-
pectivamente, trataram dessa auditoria, antecipando para os municípios 
as informações que lhes chegariam através da IO n.º 18, de 15 maio 2007. 

73 Não foram encontrados dados quantitativos específicos sobre a Tarifa Social, mas Mostafa e 
Silva (2007, p. 6) estimam cerca de 13 milhões de beneficiários inscritos para o ano de 2007.
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O Informe n.º 78 informou que houve mais de 500 mil registros com diver-
gências de renda, sendo 198 mil colocados em averiguação e cerca de 330 mil 
bloqueados. Considerando que os dados da RAIS podiam estar defasados, o 
MDS determinou que nenhum benefício fosse cancelado até que os municí-
pios procedessem à revisão cadastral, com a respectiva repercussão sobre a 
folha de pagamentos do Bolsa Família. Embora a auditoria tenha identifica-
do tantos indícios de inconsistência, esse não é o elemento mais importan-
te na edição da IO n.º 18, afinal os resultados ratificam a importância desse 
procedimento na gestão do CadÚnico. A novidade está na redação formula-
da para essa Instrução, que apresenta o CadÚnico de uma forma mais con-
solidada, definindo claramente os objetivos do Governo em relação a ele.

O Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚni-
co) constitui-se na principal fonte de informações para a identificação 
e seleção de famílias e pessoas para ações de políticas públicas na área 
social. O Programa Bolsa Família (PBF) é o principal usuário das infor-
mações do CadÚnico, sendo também seu  programa estruturante. Dessa 
forma, a boa qualidade das informações do CadÚnico assegura que as 
pessoas/famílias selecionadas para as ações sejam de fato aquelas que 
atendem aos critérios de elegibilidade de tais políticas. Em suma, a boa 
qualidade das informações cadastrais garante um maior nível de focali-
zação e eficácia das políticas sociais. (BRASIL, 2007d, p. 1, grifo nosso)

O trecho destacado permite remontar ao discurso uníssono do Gover-
no Federal nos seus primeiros meses de gestão (2003), notadamente às pro-
posições do Ministério da Fazenda com respeito às políticas sociais, às quais 
se atribuía falta de efetividade e distorções na focalização. Não se trata da 
repetição do prólogo, mas da realização do último ato. Não era outra a pers-
pectiva do então Secretário-Executivo do MAS, Ricardo Henriques, em seu 
discurso no CNAS em setembro de 2003: “transformaremos esse cadastro 
num instrumento sólido não só para o Programa de Transferência de Ren-
da, mas para o planejamento da política social” (BRASIL, 2003l, p. 203), 
afirmou ele. Dito e feito! O CadÚnico desenvolve-se numa perspectiva 
ascendente de depuração de dados dos considerados não pobres, com vistas 
a fornecer ao Bolsa Família e a outros programas o dado puro dos efetiva-
mente “mais pobres entre os pobres”. Mas quem são os atores dessa ação de 
transformar, indicada na fala de Henriques?

Desde aquela época, os conselheiros da Assistência Social reclama-
vam o reconhecimento da importância dos municípios no processo de
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cadastramento e na operação dos programas sociais, ao tempo em que ques-
tionavam os critérios utilizados para a definição do conceito de pobreza. 
A Instrução n.º 18/2007 parece responder sumariamente às duas coisas: “as 
informações de renda representam o principal fator na seleção das famí-
lias” e por isso “merecem uma atenção especial por parte dos ‘gestores lo-
cais’ e do [MDS]”. (BRASIL, 2007d, p. 1, grifo nosso) A auditoria do MDS 
teria mesmo a finalidade de “apoiar o trabalho dos municípios” para a “re-
gularização da situação dessas famílias”. (BRASIL, 2007d, p. 2) 

E o que se anunciou na IO n.º 18/2007 foi ratificado no Decreto nº 6.135, 
de 26 de junho de 2007, o qual revogou os decretos anteriores que regiam o 
CadÚnico e estabeleceu novos contornos para o mesmo. Quando do Decre-
to n.º 3.877/2001, instituiu-se um formulário de coleta de dados como “ins-
trumento de Cadastramento Único” (BRASIL, 2001e, Art. 1º); no novo do-
cumento, porém (Decreto n.º 6.135/2007), apresenta-se o Cadastro como 
sendo “constituído por sua base de dados, instrumentos, procedimentos e 
sistemas eletrônicos”. (BRASIL, 2007a, Art. 2º, § 3º) De uma forma geral, 
esse Decreto dá nova qualificação ao agora formalmente chamado CadÚni-
co, o que faz com que a seleção de beneficiários, por exemplo, não seja mais 
a única ou mesmo a principal função que o Cadastro preenche.

O Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico é instrumento de 
identificação e caracterização sócio-econômica das famílias brasileiras 
de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de benefi-
ciários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados 
ao atendimento desse público. (BRASIL, 2007a, Art. 2º)

Há uma mudança conceitual evidente e significativa. O Cadastro pre-
tende agora tanto a “identificação” quanto a “caracterização socioeconômi-
ca” das famílias de baixa renda, para além dos beneficiários dos PTRs. Incor-
pora-se, portanto, um componente censitário em seu conteúdo. Com base 
nessa fonte é que se opera a seleção de beneficiários, não apenas dos PTR, 
mas dos “programas sociais” de forma ampla, e em seguida se viabiliza o 
objetivo de integração desses programas, já previsto anteriormente (Decre-
to n.º 3.877/2001), através da identificação dos beneficiários, referenciado 
pelo NIS atribuído aos indivíduos cadastrados. 

À semelhança do decreto anterior (3.877/2001), no novo documento 
(Decreto n.º 6.135/2007), os programas previdenciários são isentados da 
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obrigatoriedade de uso do Cadastro (BRASIL, 2007a, Art. 2º, § 1º), e o BPC74 
é trazido à baila, deixando-lhe facultativo o uso do CadÚnico. (BRASIL, 
2007a, Art. 2º, § 2º) Os objetivos de unicidade das informações, de integra-
ção dos programas e “políticas” e de racionalização do cadastramento, como 
anteriormente, devem se dar no processamento dos dados, através da atri-
buição do NIS. Esse é um dado essencialmente importante, porque sugere 
que é através desse código que o CadÚnico se operacionaliza. Uma novi-
dade é que o processamento acontecerá “na base nacional do CadÚnico” e 
a atribuição do NIS deve ser feita “pelo órgão gestor nacional” do Cadastro 
(BRASIL, 2007a, Art. 3º; - Art. 5º), ou seja, a responsabilidade formal pelo 
processamento dos dados está com o MDS, embora nunca tenha saído do 
controle da CEF. 

Outro dado importante do novo Decreto é a redefinição conceitual das 
variáveis básicas adotadas na composição dos critérios de identificação de 
sua população alvo: família, domicílio e renda.

I - família: a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, even-
tualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o ren-
dimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade fami-
liar, todos moradores em um mesmo domicílio.

II - família de baixa renda: sem prejuízo do disposto no inciso I:

a) aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mí-
nimo; ou
b) a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos;

III - domicílio: o local que serve de moradia à família;

IV - renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos 
por todos os membros da família [...]

V - renda familiar per capita: razão entre a renda familiar mensal e o total 

de indivíduos na família. (BRASIL, 2007a, Art. 4º, grifo do autor)

Esse dado comporta dois aspectos que merecem destaque. Um deles 
é que essa definição será importante para as equipes de cadastramento, no 

74 O BPC foi instituído pela Lei n.º 8.742/1993, LOAS (Art. 20), regulamentando o previsto na 
Constituição Federal de 1998, em seu Art. 203, inciso V, para garantia de “um salário mínimo 
de benefício mensal à pessoa [deficiente] e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”.
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momento de registro dos dados no formulário. Por outro lado, é um dado 
que distingue essencialmente a legislação do Cadastro daquela dos progra-
mas a que serve, como o Bolsa Família, reiterando seus objetivos mais am-
plos. Tanto assim que o público do CadÚnico é formado por famílias com 
renda per capta de até ½ salário mínimo ou mesmo renda total de até três 
salários mínimos, independente da composição familiar, e excepcionalmen-
te a renda da família pode ainda ser superior ao estipulado, caso atenda a 
requisitos de programas sociais específicos. (BRASIL, 2007a, Art. 6º, § 1º) 
Confirmando a ampliação do escopo do CadÚnico, o Informe PBF n.º 99, de 
3 de outubro de 2007, afirmou que “essa mudança foi feita com o objetivo de 
possibilitar que o Cadastro seja utilizado por políticas públicas que utilizam 
o critério de renda acima daquele tradicionalmente utilizado pelo Cadastro 
Único”. (BRASIL, 2007j)

Quanto às competências, é o MDS que aparece, como já se viu, como 
responsável pela gestão nacional do cadastro, pela expedição de normas, 
“por coordenar, acompanhar e supervisionar a implantação e a execução 
do CadÚnico” e estimular o uso do Cadastro nas distintas instâncias fede-
rais, nos estados, Distrito Federal e municípios. (BRASIL, 2007a, Art. 5º)
A responsabilidade pelo cadastramento está claramente atribuída aos mu-
nicípios, condicionados à adesão prévia e sob critérios operacionais que vão 
além do preenchimento dos formulários, como a necessidade de vincular 
a família ao domicílio e a um “responsável pela unidade domiciliar”, pre-
ferencialmente mulher e a partir dos 16 anos de idade. (BRASIL, 2007a, 
Art. 6º) Esse é o momento em que retornarão as variáveis definidas ante-
riormente (família, baixa renda etc.) na forma de indicadores a serem obser-
vados durante o cadastramento.

Definiu-se também, nesse Decreto, um prazo máximo de validade 
dos dados do Cadastro (BRASIL, 2007a, Art. 7º), o que impôs à sua manu-
tenção uma rotina de atualizações, além da adoção de “medidas periódicas 
para a verificação permanente da consistência das informações cadastrais” 
(BRASIL, 2007a, Art. 9º), mecanismo que atuaria na correção ou redução de 
dificuldades geradas sob a vigência da norma anterior. Conquistada maior 
confiabilidade dos dados, o seu uso passa a servir à “I - formulação e ges-
tão de políticas públicas; e II - realização de estudos e pesquisas”. (BRASIL, 
2007a, Art. 8º)

Um dado contraditório no novo Decreto, porém, é que, embora se 
pretenda censitário para a população de “baixa renda”, limita quantitati-
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vamente as famílias a serem cadastradas ao estabelecer como parâmetro as 
“estimativas do número de famílias” nessa condição, disponibilizadas pelo 
MDS. (BRASIL, 2007a, Art. 11) Além disso, no que diz respeito às despesas 
com o processamento dos dados, há dependência da alocação orçamentária 
desse Ministério, o que pode também influenciar na pretensão de censo.

De todo modo, o Decreto n.º 6.135/2007 faz uma síntese das ações de-
senvolvidas pelo MDS entre os anos 2005 e 2006 para a qualificação do Ca-
dÚnico, confirma a unicidade cadastral e consolida um conjunto de regras 
para operação e monitoramento desse cadastro; é como se instituísse um 
novo CadÚnico. Daí em diante, as atividades de verificação e atualização do 
Cadastro serão uma constante, e as ações de alteração do software off-line, 
bem como de capacitação de gestores e operadores, terão por finalidade o 
aprimoramento da estrutura já estabelecida, o que permitirá uma contínua 
diversificação de usos dos dados do Cadastro.

Assim, o Informe PBF n.º 104, de 21 de novembro de 2007, anunciará 
a iminente disponibilização de uma nova versão do software de entrada de 
dados, v. 6.0.5, a partir da qual “o Cadastro Único estará mais qualificado 
como fonte de informação para a gestão de políticas, tanto do Governo Fe-
deral como dos estados e municípios”. (BRASIL, 2007k) O novo aplicativo 
trará recursos adicionais de controle e segurança dos dados, além da inserção 
de novos campos para “identificação da pessoa” e “identificação do domi-
cílio”, alteração feita exclusivamente no software, pelo que se sugeriu que 
os municípios adotassem estratégias para registro das novas informações 
no formulário de coleta de dados. Dentre os novos campos, inseriu-se a va-
riável “liberto de trabalho escravo”, resultado de parceria firmada entre o 
MDS e o MTE para “desenvolver ações que possibilitem a reinserção social 
dos cidadãos libertados de situação análoga à escravidão”. (BRASIL, 2007l) 
À época, o MTE identificou 6.353 pessoas em situação de trabalho escravo, 
distribuídas em cerca de 20% dos municípios brasileiros. Essas informações 
seriam passadas ao MDS para que este Ministério providenciasse junto aos 
municípios o cadastramento das pessoas e sua respectiva inclusão no Bol-
sa Família, quando coubesse. Embora possa ser interpretada como sendo 
de caráter residual, essa condição de “escravidão” atribuída a determinadas 
formas de exploração do trabalho no Brasil atual tem uma simbologia sin-
gular na compreensão do que se considera a condição de pobreza, porque a 
“reinserção social” que se pretende é o reconhecimento social dessa condi-
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ção, a disposição dos indivíduos sob o “foco” do Estado. O trabalho escravo 
passa a ser mais uma situação definidora de atributos da pobreza.

Outro campo importante inserido no novo software, na seção de iden-
tificação da pessoa, foi o de “programas habitacionais”, atendendo a uma 
definição do Ministério das Cidades de “que as famílias a serem beneficiadas 
pelos programas habitacionais sejam obrigatoriamente incluídas no Cadas-
tro Único”. (BRASIL, 2007e) Confirma-se com isso, a definição do CadÚ-
nico como fonte centralizada de informações da população alvo de políticas 
e programas sociais. Mas não apenas isso. Há um caminho de volta: toda 
ação do Estado direcionada à área social condiciona-se às informações do 
CadÚnico; fora dessa base de dados, não existem pobres aos olhos do Esta-
do. Nisso está a importância das campanhas promovidas pelo Governo Fe-
deral para combater o sub-registro de nascimento. Ao final de 2007, o MDS, 
em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), lançou a car-
tilha “Registro Civil de Nascimento”, direcionada aos gestores municipais 
do Bolsa Família, orientando-os à mobilização dos diversos atores sociais 
em favor do registro de nascimento (BRASIL, 2007l), tendo como uma das 
estratégias sugeridas para a identificação de pessoas sem documentação o 
processo de cadastramento do CadÚnico. Essa campanha se repetirá ao final 
de 2008 de forma mais ampla e assumindo caráter permanente. (BRASIL, 
2008e)

O apoio financeiro concedido aos municípios se tornou também per-
manente em 2008, através da Portaria n.º 66/2008, de 3 de março 2008, 
que alterou o texto da Portaria nº 148/2006 com este fim,75 estabelecendo 
critérios mais rígidos para a transferência dos recursos, a partir da definição 
de uma pontuação mínima para o cálculo do IGD (0,5), o que impôs aos 
municípios maior exigência na execução e acompanhamento do CadÚnico 
e do Bolsa Família. Para isso, o próprio software do Cadastro oferecia ferra-
mentas importantes, representadas pelos relatórios que podem ser gerados 
com este aplicativo, que, devido ao grau de consistência adquirido, passam 
a ser um instrumento para formulação de políticas públicas. O Informe 
PBF n.º 121, de 4 de abril de 2008, leva essas informações aos municípios,
indicando as possibilidades de usos desses relatórios e os procedimentos 
para acessá-los através do aplicativo offline. (BRASIL, 2008d)

75 A instituição do apoio financeiro aos municípios na forma do IGD foi consolidada através da 
Lei n.º 12.058, de 13 de outubro de 2009.
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O Relatório Sintético apresenta o número de domicílios, famílias e pes-
soas cadastradas e é importante para o município conhecer as informa-
ções quantitativas da sua base. Com ele é possível verificar o número 
de pessoas com documentação e sem documentação e, dentro de cada 
grupo, os números por faixa etária, gênero, portadores de necessidades 
especiais e pessoas que estão definidas como responsáveis pelas unida-
des familiares. Este relatório também permite verificar quais cadastros 
estão ativos e inativos no município. (BRASIL, 2008d, grifo do autor )

Esse conjunto de informações é apresentado em formatação predefi-
nida, mas pode ser manipulado de acordo com o interesse de quem o utili-
za, permitindo o cruzamento de variáveis específicas, com resultado dis-
posto num “relatório analítico”. Esse estágio ao qual chegou o CadÚnico 
permite a utilização de suas informações para diversos fins, por qualquer 
das três esferas federativas, com relativa precisão na focalização do público
-alvo das políticas sociais: a população de “baixa renda” e, mais especifica-
mente, os “pobres” e “extremamente pobres”. A exemplo disso, o Decreto 
n.º 6.593/2008, de 2 de outubro de 2008, regulamentou o Art. 11 da Lei 
n.º 8.112/1990,76 quanto à isenção de taxa de inscrição para realização de 
concurso público federal. Seriam isentos, a partir de então, os candidatos 
de “baixa renda” inscritos no CadÚnico, mediante requerimento declaran-
do essa condição, como no caso da tarifa social de energia elétrica, confir-
mada pelo NIS atribuído pelo Cadastro.

Esse upgrade do CadÚnico exigiu do Governo Federal uma regula-
mentação específica para o Cadastro, o que se fez através da Portaria MDS 
n.º 376, editada em 16 de outubro de 2008, ratificando os procedimentos 
de gestão do mesmo, com base na Lei e no Regulamento do Bolsa Família 
(Lei n.º 10.836/2004 e Decreto n.º 5.209/2004 respectivamente) e no De-
creto n.º 6.135/2007 que disciplina o próprio Cadastro. Em suma, fez-se 
uma compilação do que já se tinha publicado anteriormente em normas, 
instruções e comunicados em um único documento, com maior detalha-
mento de informações. É nesse momento, por exemplo, que o processo 
de cadastramento é classificado em fases: a) identificação do público-alvo; 
b)coleta de dados; c) inclusão dos dados no sistema e d) manutenção des-
ses dados. (BRASIL, 2008c, Art. 3º) Para a coleta de dados, inseriu-se um 
elemento novo: quando a coleta não se desse através de visitas domicilia-

76 Trata-se do Regime Jurídico dos servidores públicos federais do Brasil.
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res, uma amostra de 20% deveria ser selecionada para a visitação posterior, 
para confirmação das informações prestadas. (BRASIL, 2008c, Art. 10, 
§ 2º) Esse tópico responde às observações feitas no último monitoramento 
do TCU (2006), de falta de checagem ao trabalho de campo para maior qua-
lificação dos dados, como ocorria nas pesquisas do IBGE (BRASIL, 2006n, 
p. 20), e tem base, seguramente, na interação do MDS com esse Instituto 
para modificações no CadÚnico.

o uso dAs informAções cAdAstrAis nA 
Produção de indicAdores PArA dimensionAr A 
condição de PobrezA

A busca de consolidação do CadÚnico nos moldes já identificados 
desde a IO nº 18, de 15 maio de 2007, como “principal fonte de informa-
ções sobre a população de baixa renda”, capaz de auxiliar os governos na 
formulação de políticas públicas, se confirma na instituição do Indice de 
Desemvolvimento Familiar (IDF) como ferramenta de acompanhamento 
das famílias constantes da base do CadÚnico. O Informe PBF nº 157, 30 de 
dezembro de 2008, define esse Índice como “um indicador sintético que 
mede o grau de desenvolvimento das famílias, possibilitando apurar o grau 
de vulnerabilidade de cada família do CadÚnico”. (BRASIL, 2008f)

Em verdade, a proposta original do IDF data do início da década de 
2000, utilizando como fonte de dados a PNAD-IBGE, e alternativamen-
te o CadÚnico, para avaliar as condições de pobreza no Brasil a partir do 
nível de desenvolvimento das famílias. Barros, Carvalho e Franco (2003), 
ao proporem o IDF, consideram que a pobreza é um fenômeno multidi-
mensional, fato que oferece dificuldades para o seu tratamento conceitual, 
principalmente no que tange à sua “ordenação”. Os autores afirmam que 
“Uma vez que só é possível obter ordenações completas entre escalares, 
caso se deseje ordenar a pobreza entre indivíduos ou entre sociedades, é ne-
cessário antes, que o conceito multidimensional de pobreza seja convertido 
num escalar”. (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 2003, p. 3) Tendo isso 
em conta, os autores consideram que o critério de “insuficiência de renda” 
mostra-se um indicador escalar eficiente, mas insuficiente para alcançar as 
várias dimensões da pobreza, o que torna necessária a criação de um índi-
ce escalar sintético, como o IDF, que é análogo ao IDH desenvolvido pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), mas com a 
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vantagem de poder ser aplicado tanto para a análise de unidades geográficas, 
como para grupos demográficos específicos.

O IDF é apresentado mesmo em contraposição ao IDH, em razão das 
limitações atribuídas a este, seja na definição de seus indicadores, nos quais 
o primeiro tem 48 contra apenas quatro do segundo, seja nos níveis de “de-
sagregabilidade”, que dão conta da “unidade mínima de análise para a qual 
se pode obter o índice sintético” (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 2003, 
p. 6), na qual o IDF pode atingir não apenas unidades geográficas, mas famí-
lias e grupos demográficos específicos, seja ainda em relação à “agregabili-
dade”, na qual, com o IDF, o índice de unidades de análise maiores pode ser 
obtido satisfatoriamente pela média daqueles calculados para unidades me-
nores, pois “a população de referência para o cálculo de todos os indicadores 
é sempre a mesma: todas as famílias”. (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 
2003, p. 7)

O índice então proposto (IDF) se comporia por um conjunto de seis 
dimensões: “ausência de vulnerabilidade”, para mensurar o acesso aos re-
cursos necessários à satisfação das necessidades básicas familiares; “acesso 
ao conhecimento”, para medir o grau de escolarização e qualificação profis-
sional das famílias; “acesso ao trabalho”, para medir disponibilidade, quali-
dade e remuneração do trabalho; “disponibilidade de recursos”, para medir 
os níveis e a fonte de renda da família, diferenciando a renda gerada pela 
família daquela advinda de transferências do Estado; “desenvolvimento in-
fantil”, para verificar situações de trabalho, o acesso à escola e mortalidade 
infantil; e “condições habitacionais”, dando conta da situação do imóvel 
e infraestrutura disponível. Essas dimensões representam tanto os meios 
requeridos para a satisfação das necessidades das famílias quanto a satisfa-
ção efetiva dessas necessidades. (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 2003) 
Elas são decompostas em 26 componentes, e estes, em 48 indicadores, cujo 
cálculo resultará num índice que varia entre zero e um, indicando piores ou 
melhores condições de vida, respectivamente. 

Em junho de 2006, o MDS publicou uma versão preliminar de um 
manual com “orientações para o acompanhamento das famílias benefi-
ciárias do Programa Bolsa Família no âmbito do Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS)”, no qual o CadÚnico já era apresentado como um 
“instrumento de conhecimento e avaliação das famílias”, dado o seu ob-
jetivo de “identificar todas as famílias em situação de pobreza” do Brasil 
(BRASIL, 2006g, p. 21), aquelas com renda per capta de até meio salário 
mínimo, uma definição importante para a crítica da segmentação operada 
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para fins de pagamento do benefício do Bolsa Família (“baixa renda, po-
bre” e “extremamente pobre”). Segundo o manual, os dados do CadÚnico 
proporcionam às três esferas governamentais “o diagnóstico socioeconô-
mico das famílias cadastradas e a análise das suas maiores necessidades”, 
porque permitem saber “quem são, onde estão e como vivem as famílias 
em situação de pobreza no Brasil”. (BRASIL, 2006g, p. 22) O documento 
dá destaque à etapa de localização das famílias a serem cadastradas, consi-
derando-a como “um processo de seleção prévia” no processo de cadastra-
mento. (BRASIL, 2006g, p. 23) 

Esse é um elemento especialmente relevante para a compreensão dos 
mecanismos utilizados para a construção da pobreza enquanto uma catego-
ria social e das formas de intervenção da Administração Pública sobre ela. 
O IDF, resultante das informações constantes da base de dados do CadÚni-
co, é tomado como um diagnóstico da pobreza no Brasil. Funciona aí uma 
espécie de ciclo retroalimentador, porque a concepção do cadastro se pauta 
num conhecimento prévio do que é a pobreza, e as informações advindas 
dele é que propiciam o conhecimento sobre esse fenômeno. E é justamen-
te à capacidade de gerar conhecimento do CadÚnico que o documento do 
MDS (2006) alude predominantemente: um instrumento que seria capaz 
de ultrapassar “as fronteiras do PBF, e mesmo da Assistência Social”, permi-
tindo a “transferência de informações e comunicabilidade entre os diversos 
sistemas existentes”. (BRASIL, 2006g, p. 24) Um tipo de tecnologia capaz 
de identificar “o grau de vulnerabilidade, necessidades e potencialidades de 
uma família, de um grupo de famílias, ou até de uma comunidade” (BRA-
SIL, 2006g, p. 24); nessa perspectiva, é apresentado o IDF, que aí, diferente 
da proposta original, aparece composto por cinco dimensões: “ausência de 
vulnerabilidade”, “acesso ao conhecimento”, “acesso ao trabalho”, “desen-
volvimento infantil” e “condições habitacionais”, excluiu-se, portanto, a 
variável “disponibilidade de recursos”. O Índice seria calculado pelo MDS 
e disponibilizado aos gestores locais para a formulação de ações específicas.

Também em 2006, Barros, Carvalho e Franco publicaram um novo 
trabalho, Pobreza multidimensional no Brasil, onde o IDF foi apresentado 
nos mesmos moldes da proposta original, contemplando as seis dimensões 
e tendo por base os dados da PNAD-IBGE. Já em setembro de 2008 (a um 
trimestre da publicação do Informe PBF n.º 157, que comunicou aos municí-
pios a instituição do IDF), Barros, Carvalho e Mendonça lançaram o artigo 
“Sobre as utilidades do Cadastro Único”, no qual os autores consideram que 
“em função do seu elevado grau de cobertura da população pobre do país, 
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pela ampla variedade de informações sobre as suas condições de vida, e por 
contar com nome e endereço desta população” o Cadastro Único se destaca 
“entre as mais importantes fontes de informação sobre a população pobre” 
(BARROS; CARVALHO; MENDONÇA, 2008, p. 4) e, em conta disso, o 
CadÚnico é tido como uma alternativa complementar aos censos demográ-
ficos na estimação do grau de carências das famílias pobres nos municípios, 
principalmente porque sua atualização se dá com maior frequência que o 
Censo. (BARROS; CARVALHO; MENDONÇA, 2008) Assim, a varieda-
de de informações constantes do Cadastro Único permite a construção de 
“indicadores de condições de vida”, tendo como parâmetro as seis dimen-
sões formuladas na proposta original do IDF, com uma reformulação dos 
indicadores, reduzindo-os a um total de 41 itens (frente aos 48 da proposta 
inicial).

A partir desses indicadores, os autores desenvolveram um software 
específico que, com base nas informações do CadÚnico, seria utilizado para 
a avaliação das condições de vida das famílias pobres no Brasil, desde o nível 
familiar até o nacional. A operação desse aplicativo se dá por cruzamento de 
dados, os quais são apresentados em formulários detalhados e cujos resul-
tados são acessados tanto em forma de planilha quanto graficamente, em 
modelo “radar”.

Figura 3 - Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF) - Interface do software

Fonte: Adaptada de Barros, Carvalho e Mendonça (2008).

É em referência a esse software que se publica o Informe PBF nº 157, de 
30 de dezembro de 2008, comunicando a sua disponibilização aos municí-
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pios como ferramenta para a formulação de políticas públicas. Não se trata 
mais da divulgação dos resultados, como sugerido em 2006, mas do pró-
prio instrumento para manipulação de acordo com o interesse dos gestores 
municipais.

Já em cinco de janeiro de 2009, o MDS publicou informações sobre os 
primeiros resultados obtidos a partir do IDF para o país, indicando que o 
conhecimento e o acesso ao trabalho representavam as principais carências 
das famílias inscritas no CadÚnico, com índices de 0,36 e 0,21 respectiva-
mente, e, contrariamente, as melhores condições foram identificadas nos 
itens de desenvolvimento infantil (0,93) e habitação (0,73). O item relativo 
à disponibilidade de recursos alcançou 0,42, e o de vulnerabilidade 0,68. A 
média nacional ficou em 0,55. (GARCIA, 2009).

À época da presente pesquisa (2010), o MDS dispunha de uma pági-
na virtual para a sua “Matriz de Informações Sociais”,77 onde oferecia di-
versos recursos para acessar informações variadas de suas bases de dados, 
cujos resultados poderiam ser apresentados de formas igualmente variadas. 
A visualização do mapa de seu “Atlas Social”, construído com base no IDF 
(Figura 4), por exemplo, permite que se tenha uma noção do quadro de dis-
tribuição da pobreza no Brasil no ano em que o IDF foi disponibilizado aos 
municípios (2008) e no ano seguinte (2009), segundo os critérios do Cadas-
tro Único. 

Figura 4 - Distribuição da pobreza no Brasil segundo o IDF por município

77 Através do link: <http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mi2007/home/login.php> qualquer 
cidadão poderia cadastrar- -se, com login e senha, e navegar através do sistema, selecionando 
os dados e gerando os mapas de seu interesse.

Fonte: Matriz de Informação Social - Atlas Social (2010)
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Observe-se que as informações cobrem todo o território nacional, 
como um censo específico da pobreza brasileira. Essas informações pode-
riam ser obtidas para cada município e detalhadas por cada variável compo-
nente do IDF. Com essa nova ferramenta, pretendia-se que o Cadastro Úni-
co subsidiasse o Governo na formulação de políticas públicas específicas, 
como propunha a tese de criação do IDF. 
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