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RESUMO 

 

O CADASTRO ÚNICO: UMA INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS SOCIAIS 

Dissertação de mestrado 

Luciana de Farias 

 

Esta dissertação trata da relação do Cadastro Único com os programas sociais do Governo Federal 

brasileiro, partindo da abordagem de que o Cadastro Único é uma tecnologia viva e em constante 

construção, ao mesmo tempo produto e gerador de novos marcos legais e institucionais das políticas 

sociais. Nos estudos sobre políticas sociais, mormente sobre o Bolsa Família, o Cadastro Único para 

Programas Sociais (CadÚnico) torna-se uma caixa-preta, um objeto ainda escassamente explorado e 

efetivamente compreendido. Os poucos estudos que apresentam mais detalhes sobre ele afirmam que é 

apenas uma ferramenta para a focalização dos beneficiários dos programas sociais podendo ser 

também fonte de informação para formulação de políticas públicas. Há uma forte relação entre a 

qualidade de uma base de dados dessa natureza e a gestão dos programas sociais. Se as informações 

forem de qualidade, ou seja, estarem de acordo com os conceitos definidos no formulário, serem 

verídicas e atualizadas, o programa tem grandes chances de alcançar seus objetivos; o inverso também 

é verdadeiro. Não obstante, a elaboração e consolidação do CadÚnico não foi trivial e envolveu uma 

série de relações complexas que levaram tempo para serem consolidadas. Sendo assim, o objetivo 

desta dissertação é interpretar o CadÚnico como uma infraestrutura, isso significa explorar as escolhas 

e relações imbricadas no seu funcionamento. Para isso, foram realizadas entrevistas e pesquisa 

documental compreendendo desde a criação do CadÚnico em 2001 até 2015 tendo como marco 

teórico os Estudos de Infraestrutura. O trabalho conclui que por trás dessa tecnologia aparentemente 

“pronta” e “fechada” há frequentemente disputas, tensões e contradições, principalmente no que se 

refere aos recursos humanos empregados no cadastramento dos beneficiários. Para os estudos sobre 

política científica e tecnológica, em particular, as questões que aqui debatemos mostram o potencial 

que pode ser explorado em termos do aprimoramento de ferramentas de e para a gestão, planejamento, 

implementação e avaliação de políticas públicas. 

 

Palavras-chave: Programa de sustentação de renda; Políticas sociais; Programas sociais; Programa 

Bolsa Família (Brasil). 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE UNIFIED REGISTRY: AN INFRASTRUCTURE FOR SOCIAL PROGRAMS 

 

This dissertation deals with the Unified Registry's relationship with the social programs of the 

Brazilian Federal Government, based on the approach of the Unified Registry as a living technology in 

constant construction, while also a product and generator of new legal and institutional frameworks for 

social policies. In social policy studies, especially on the Bolsa Família, the Unified Registry for 

Social Programs (CadÚnico) has been addressed as a black box, an object still sparsely explored and 

effectively understood. The few studies that present more details about it argue that it is only a tool for 

targeting of social programs that can also be a source of information for public policy formulation. 

There is a strong relationship between the quality of a database of this nature and the management of 

social programs. If the information has quality, that is, if it is in accordance with the concepts defined 

by its form, if it is accurate and up-to-date, the programs are likely to achieve their objectives; The 

reverse is also true. Nevertheless, the development and consolidation of CadÚnico was not trivial and 

demanded a series of complex relationships. Thus, the aim of this dissertation is to interpret the 

CadÚnico as an infrastructure, by exploring the choices and intertwined relationships related to its 

operation. In order to achieve this, the research carried out interviews and documentary analysis, 

ranging from the creation of the Unified Registry in 2001 to 2015 with the Infrastructure Studies as its 

theoretical basis. The research concludes that behind this seemingly "on hand" and "closed" 

technology there are often disputes, tensions and contradictions, particularly as regards the human 

resources employed in the registration of beneficiaries. For studies on science and technology policy, 

in particular, the issues discussed here shows potential issues for further researches in terms of 

enhancement tools and the management, planning, implementation and evaluation of public policies. 

Keywords: Income support program; Social policies; Social programs; Bolsa Família Program 

(Brasil). 
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Introdução 

 

Esta dissertação trata da relação do Cadastro Único com os programas sociais do 

Governo Federal brasileiro, problematizando o entendimento do Cadastro Único como uma 

ferramenta de identificação dos beneficiários desses programas.  

Os programas de transferência de renda condicionada
1
 (PTRC), caracterizados por 

mecanismos de focalização de beneficiários, transferência monetária – independentemente de 

prévia contribuição – articulada com exigências/estímulos de ações de acesso a políticas 

sociais por parte de seus beneficiários impõe a seus formuladores e gestores o desafio de 

cadastrar famílias potencialmente beneficiárias para avaliar a elegibilidade dos mesmos, além 

de gerenciar essas informações em conjunto com sistemas de pagamento de benefícios, 

controle de condicionalidades e avaliação dos programas. Para cumprir com esses desafios as 

Tecnologias da Informação e Comunicação são intensamente aplicadas à gestão desses 

programas e essa é uma dimensão pouco explorada nos estudos sobre programas sociais. No 

Governo Federal existem vários sistemas informatizados para a gestão desses programas, essa 

dissertação abordará especificamente o Cadastro Único, pois essa base de dados 

informatizada é a que fornece informações aos outros sistemas gestores.  

Há uma forte relação entre a qualidade de uma base de dados dessa natureza e a 

gestão dos programas sociais. Se as informações forem de qualidade – informações 

corresponderem exatamente sobre o que foi solicitado, informações completas e verídicas, 

atualizadas – o programa tem grandes chances de alcançar seus objetivos; o inverso também é 

verdadeiro. Aspectos relacionados à administração da informação afetam a qualidade desses 

cadastros e, por conseguinte, a efetividade de seu uso. No entanto, nos estudos sobre os 

PTRCs, mormente sobre o Bolsa Família, o Cadastro Único torna-se uma caixa-preta, um 

objeto ainda escassamente explorado e efetivamente compreendido. Os poucos estudos que 

apresentam mais detalhes sobre ele afirmam que é apenas uma ferramenta para a focalização 

dos beneficiários elegíveis aos programas podendo ser também fonte de informação para 

formulação de estratégias de combate à pobreza e políticas públicas. 

Entre esses trabalhos destaco Fonseca & Roquete (2005) para uma discussão 

sobre a implementação do Programa Bolsa Família (PBF) e a questão do Cadastro Único 

                                                 

1
 Para uma discussão sobre os programas de transferência condiciona e rede de proteção social ver: Silva, 

Yazbek, & Di Giovanni (2012) 
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nesse processo. Esses autores participaram da formulação do desenho do PBF e relatam 

dificuldades enfrentadas no início da implementação desse. Esses autores apresentam as 

dificuldades de criar uma ferramenta que refletisse o que é “família pobre” uma vez que esse 

conceito é complexo e constantemente debatido. 

A dissertação de Silva (2013) apresenta uma discussão sobre o PBF e a 

intersetorialidade das políticas sociais, no qual concordo com o autor que: 

(...) o PBF possui uma função de espécie de “coluna vertebral” da política de 

proteção social implementada pelo governo federal, onde atua como elo de 

coordenação e articulação dos demais programas sociais (“sistema nervoso 

periférico”) às estratégias e prioridades políticas da agenda governamental 

(“sistema nervoso central”). O PBF é entendido, pois, como a porta de 

entrada e auxiliador de uma vasta gama de políticas de desenvolvimento 

social. Assim ele deve e vem sendo amplamente explorado pela academia 

como um laboratório para o estudo de políticas focalizadas e que persigam a 

missão de prover maior integração de políticas públicas. (p.05). 

Silva (2013) destaca o papel do Cadastro Único como um facilitador das relações 

intersetoriais,  mas não faz parte do escopo de seu trabalho uma análise mais detalhada de 

como o Cadastro Único conseguiu superar as barreiras setoriais.  

A tese de Soares (2010) faz uma discussão crítica sobre os sistemas focalizados de 

transferência de renda e apresenta como o papel do Cadastro Único na focalização. Esse 

trabalho aborda detalhes da trajetória do Cadastro Único, mas mais no sentido de 

compreender a ferramenta para verificar se ela é efetiva na focalização do público-alvo dos 

programas sociais e levanta algumas falhas dessa ferramenta ao mesmo que problematiza os 

conceitos de focalização dos programas sociais com comparações a outros sistemas em uso 

em outros países.  

Publicações que tratam especificamente sobre o Cadastro Único são encontradas 

entre as publicações do próprio Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome e do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: sobre o uso do Cadastro nos municípios ver 

Sambiase, Barros & Andrade (2013); sobre a gestão do Cadastro e o PBF ver Colin, Pereira, 

& Gonelli (2013); sobre o Cadastro e o Plano Brasil sem Miséria ver Amaral (2014). São 

publicações mais rasas que apresentam descrições de aspectos do Cadastro e alguns dados 

sobre as informações que ele coleta sem análises ou críticas a essas informações.  

Esse conjunto bibliográfico apresenta detalhes sobre o funcionamento, arranjo 

institucional e a história do Cadastro, mas na perspectiva de que o Cadastro possui um 

objetivo – cadastrar as famílias mais pobres – e avaliam se isso está sendo feito ou não, como 
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é feito e como pode ser melhorado. São questões muito importantes, pois o objetivo dos 

PTRCs é canalizar os recursos para os mais pobres, então os detalhes da implementação e 

gestão desse cadastro assumem grande responsabilidade pelo desempenho dos programas, 

pois as informações coletadas fornecem os subsídios para a seleção de seus beneficiários, 

sobretudo as informações sobre renda, gastos e ativos; estrutura domiciliar; composição 

familiar; escolaridade e inserção no mercado de trabalho. 

Em suma, os programas de transferência de renda condicionada, principalmente o 

Bolsa Família, têm sido objeto de muitos estudos, teses e dissertações, nos quais o Cadastro 

Único é apresentado como uma ferramenta que viabiliza a identificação dos beneficiários do 

Bolsa Família – e outros programas – e que também pode servir para o planejamento de ações 

dos governos federal, estaduais e municipais voltadas para população mais pobre. 

Nesta dissertação, no entanto, o Cadastro Único será interpretado como uma 

infraestrutura, isso significa que serão investigadas as escolhas e relações imbricadas no 

funcionamento do Cadastro. Portanto, esse trabalho busca articular a bibliografia de análise de 

programas sociais com a bibliografia do Estudos de Infraestrutura. 

O Cadastro Único para Programas Sociais, ou CadÚnico, é composto por uma 

série de formulários e um software que, partindo do princípio da gestão descentralizada, os 

municípios utilizam para cadastrar ou atualizar informações sobre a população de baixa renda, 

de acordo com critérios definidos pelo governo federal. Essas informações são inseridas na 

base de dados de que dispõe o Governo Federal para fins de processo de seleção de 

beneficiários para programas sociais de assistência, especialmente os de transferência de 

renda.  

Governos estatuais e prefeituras também fazem uso das informações da base de 

dados do Cadastro para suas ações, assim como também compartilham responsabilidades na 

gestão do CadÚnico junto com o Governo Federal. 

Compete à Caixa Econômica Federal (CAIXA) a responsabilidade pelo software, 

impressão e logística de entrega dos formulários e o processamento da base de dados. Os 

formulários (antigos, “Caderno Azul”, e novos, “Caderno Verde”) coletam tanto informações 

individualizadas quanto familiares e de condições de vida da população pobre do país. Essas 

informações são o substrato que alimenta o Cadastro e que, em essência, criam as condições 

sobre as quais os programas sociais operam.  

O Cadastro Único também serve para qualificar o acompanhamento das famílias 

cadastradas e ensejar seu encaminhamento para outros programas e ações de proteção e 
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promoção social. Dessa forma, o cadastro pode ir além de seu objetivo de servir de ferramenta 

para habilitação, elegibilidade e focalização e assumir uma função mais dinâmica com vistas a 

apoiar a gestão local de uma política social integrada e efetiva no atendimento às necessidades 

da população, em particular a parcela mais vulnerável. 

   Não obstante, a elaboração e consolidação do Cadastro Único para Programas 

Sociais não foi trivial. Questões como a unicidade da informação, que promove a 

identificação adequada de cada indivíduo evitando duplicações e outras inconsistências, além 

de permitir o cruzamento dessas respectivas informações a outros sistemas e programas, 

envolve uma série de relações complexas que levaram tempo para serem consolidadas.  

Esta dissertação parte da abordagem de que o Cadastro Único é mais do que uma 

ferramenta. Dito de outra forma, aqui ele é compreendido como uma tecnologia viva e em 

constante construção, ao mesmo tempo produto e gerador de novos marcos legais e 

institucionais das políticas sociais, e fruto do comprometimento e trabalho dos cadastradores e 

gestores municipais que atuam na ponta dos programas sociais. Esses arranjos e o trabalho de 

muitas pessoas fizeram do Cadastro a principal ferramenta de identificação da população 

pobre do país tornando-se fundamental para o andamento dos programas sociais, essa 

consolidação será denominada neste trabalho como status infraestrutural do CadÚnico.  

No campo dos Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia, os Estudos de 

Infraestrutura (EI) compõem uma corrente inaugurada pelos trabalhos de Tomas Hughes 

(1983, 1987) sobre a história das redes elétricas e o desenvolvimento de grandes sistemas 

tecnológicos. Os conceitos de Hughes ganham notoriedade nos estudos das Infraestrutura de 

Informação no final dos anos 1990, não por acaso, época em que o uso da internet começa a 

se popularizar (STAR & RUHLEDER, 1997; JACKSON, EDWARDS, BOWKER, & 

KNOBEL, 2007; HANSETH & MONTEIRO, 1998). 

Usually perceived as something “just there,” ready-at-hand, completely 

transparent, something upon which something else “runs” or “operates” (a 

system of railroad tracks upon which rail cars run; a computer network 

upon which a research lab operates or disseminates data like the WWW), 

any infrastructure that has been the target topic of activities has probably 

also been the object of passionate debates – for the engineers in charge of 

building the railroad system or for the scientists and technologists in charge 

of developing the network. Related to this taken-for-granted aspect of 

infrastructure, STS speaks of invisible work, complex problems, and the 

challenges of alignment in the face of breakdowns  (Bowker, Baker, 

Millerand, & Ribes, 2010). 
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Buscando recuperar as relações que levaram o Cadastro Único a ter status 

infraestrutural, essa dissertação parte de registros e relatos de sua emergência marcada pela 

disputa entre os órgãos gestores dos programas sociais e a fragmentação das ações dentro do 

contexto das políticas sociais no país, passando pela superação dessa disputa e pela unificação 

dos programas sociais no bojo do Programa Bolsa Família (PBF), momento no qual o 

Cadastro cresceu muito vinculado ao crescimento e a consolidação desse Programa durante os 

anos 2003 a 2008. Por fim, consolidado institucionalmente e com sua plataforma tecnológica 

fortalecida, embora com a persistência de alguns problemas, entre 2008 e 2011 o Cadastro 

Único passa por uma profunda revisão de seu formulário de coleta de dados e de seu software 

que resulta num alargamento de seu escopo incorporando mais programas sociais usuários. 

Essas fases do Cadastro Único serão analisadas em termos de tensões de 

infraestrutura. Essas tensões compreendem disputas de projetos entre suposições daqueles que 

criam e daqueles que usam o cadastro, tensões que envolvem o deslocamento ou a 

incorporação de infraestruturas já existentes (JACKSON, EDWARDS, BOWKER, & 

KNOBEL, 2007). O Cadastro Único tem o objetivo de obter, armazenar e divulgar 

informações e dados, para isso entra em questão como conseguir esses dados? Como 

compartilhar? Como armazenar, preservar e tratar os dados? Como garantir que as 

informações serão usadas? O que vale como informação? E a tensão que vai estar acima de 

todas é a de como um único projeto pode ter ferramentas com a gama e capacidade para 

acomodar as distintas necessidades de dados das várias comunidades clientes dispersas 

geograficamente?  

Buscando atender aos objetivos propostos aqui, além dos elementos recuperados a 

partir da revisão bibliográfica, a pesquisa foi feita a partir de entrevistas e análise documental. 

As entrevistas foram realizadas com atores da equipe do Departamento do Cadastro Único 

(DECAU), da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC), ambos órgãos do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); da Caixa Econômica 

Federal (CAIXA), agente operador do Cadastro Único; membros da Secretaria Nacional de 

Assistência Social (SEAS) no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso que 

trabalharam na formulação e implementação do Cadastro Único em 2001 e 2002, quando este 

foi criado.  

A partir das entrevistas foi possível recuperar algumas decisões e conflitos 

presentes desde a criação do Cadastro em 2001 até os dias atuais. O quadro de identificação 

dos entrevistados pode ser consultado no Apêndice desta dissertação. 
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Para complementar essas informações, que compreendem um período de tempo 

grande, foram coletadas informações de documentos oficiais e relatórios de auditoria (TCU e 

CGU) para recuperar os problemas que ocorreram na implementação do Cadastro Único de 

acordo com sugestões dos próprios entrevistados. Os relatórios do TCU também foram úteis 

para coletar informações sobre o funcionamento do sistema do Cadastro que eu não consegui 

a partir do contato com a CAIXA.  

A seleção dos relatórios levou em conta os períodos em que ocorreram mudanças 

nos marcos legais do Cadastro Único, no software e no formulário. 

Também foram importantes para o trabalho relatórios de avaliação dos Programas 

de Renda Mínima de Campinas e Brasília (NEPP/Unicamp) e do PETI (PUC-SP) para 

recuperar informações sobre esses programas, mais especificamente sobre o período de 

implementação destes. 

Outro documento importante para a pesquisa foi o relatório do Grupo de 

Transição FHC-Lula (2002) concedido pela Professora Ana Fonseca que foi integrante do 

referido grupo. 

Nota-se que as informações foram coletadas por um viés top down, ou seja, 

privilegiou-se as narrativas no âmbito da gestão nacional do Cadastro Único e Programa 

Bolsa Família devido a uma escolha pragmática da pesquisa que considerou as limitações de 

recursos e tempo. 
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Capítulo 1: Articulações Entre os Estudos de Infraestrutura e Análises de Programas 

Sociais 

 

Este Capítulo visa apresentar uma revisão bibliográfica dos Estudos de 

Infraestrutura (EI) e também da Análise de Programas Sociais demonstrando algumas 

articulações entre os conceitos dos EI e a emergência do Cadastro Único. Este Capítulo 

também sintetiza o contexto no qual aflora o debate sobre Programas Sociais no Brasil. 

 

Estudos de Infraestrutura  

 

No campo dos Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia, os Estudos de 

Infraestrutura (EI) compõem uma corrente inaugurada pelos trabalhos de Tomas Hughes 

(1983, 1987) sobre a história das redes elétricas e o desenvolvimento de grandes sistemas 

tecnológicos. Os conceitos de Hughes ganham notoriedade nos estudos das Infraestrutura de 

Informação no final dos anos 1990, não por acaso, época em que o uso da internet começa a 

se popularizar (STAR & RUHLEDER, 1997; JACKSON, EDWARDS, BOWKER, & 

KNOBEL, 2007; HANSETH & MONTEIRO, 1998). 

Muitos conceitos dos estudos de Grandes Sistemas Técnicos (large technical 

systems) se aplicam diretamente para o desenvolvimento de infraestruturas. No entanto, 

Edwards (2003) diferencia as duas perspectivas da seguinte forma:  

The idea of “large technical systems” focuses attention on growth around a 

technological core. By contrast, infrastructures are not merely large systems, 

but sociotechnical institutions. Some infrastructures (such as school systems 

and constitutional legal systems) rely very little on technology (...). 

Furthermore, some kinds of infrastructures—particularly digital information 

infrastructures—can be extended, interconnected, and “repurposed” almost 

infinitely, creating metalevel webworks that no longer fit the mold of a 

technology-centered system. A good example is contemporary “digital 

convergence”, in which radio, television, recorded music, cellular telephony, 

and other media come together  in new systems based on the Internet and 

World Wide Web” (EDWARDS, 2003, p.200). 

Isso posto, nos EI, infraestrutura pode corresponder ao hardware, rede elétrica 

(HUGHES, 1983), linhas de trem, estradas, ou ao conjunto integrado e heterogêneo formado 

por esses componentes; as cyberinfrastructures ou infraestruturas de informação que são os 

sistemas baseados em dados e tecnologias da informação voltadas a criar, disseminar e 

preservar, por exemplo, dados científicos, informação e conhecimento (HANSETH & 
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MONTEIRO, 1998), (JACKSON, EDWARDS, BOWKER, & KNOBEL, 2007); há também a 

possibilidade de conceituar a natureza como infraestrutura, a bacia hidrográfica do Canal do 

Panamá (Carse, 2012), ou outras bacias e rios que servem ao abastecimento de água ou 

energia, ou as florestas que podem melhorar a qualidade do ar, por exemplo.  

Esta dissertação se aproxima dos autores dos Estudos de Infraestrutura que se 

debruçam sobre a análise de grandes sistemas informatizados, as Infraestruturas de 

Informação, esses estudos frequentemente analisam sistemas de compartilhamento de 

conhecimento entre instituições de pesquisa
2
 (Computer-Supported Cooperative Work - 

CSCW). Esses autores assumem que as metodologias tradicionais de desenvolvimento de 

sistemas são frequentemente baseadas em um conjunto de ideias racionalistas e mecanicistas 

sobre os artefatos e a infraestrutura.  

As referidas metodologias tradicionais pressupõem que tarefas devem ser 

automatizadas e bem-estruturadas, a área de atuação bem-compreendida, e que os requisitos 

do sistema podem ser determinados formalmente por uma avaliação das necessidades feita a 

priori. Caso essa metodologia seja seguida corretamente, o sucesso e a aderência ao sistema 

são garantidos; falhas podem ser atribuídas à falta de clareza e organização de ideias ou à 

teimosia do usuário. Não por acaso os manuais de Management Information Systems
3
 

(Sistema de Informações Gerenciais) dedicam boa parte a técnicas de como superar a 

resistência das pessoas que eventualmente farão uso dessas tecnologias (STAR & 

RUHLEDER, 1994). 

 Os autores que estudam as Infraestruturas de Informação estão preocupados em 

como determinados sistemas de informação de larga escala, nos quais são investidas grandes 

quantidades de recursos monetários e humanos, são aderidos por comunidades de usuários 

chegando a possuírem status infraestrutural, ou seja, ser algo sem o qual determinadas 

atividades não fluem (EDWARDS, 2003),   

O Cadastro Único pode ser compreendido como um sistema de informação de 

larga escala, embora seu objetivo seja diferente do compartilhamento e armazenamento de 

                                                 

2
 Ver: (BOWKER & STAR, S.L., 1998); (JACKSON, EDWARDS, BOWKER, & KNOBEL, 2007), (STAR & 

RUHLEDER, K., 1994) (STAR & RUHLEDER, 1996) 
3
 Abordagem para o estudo das necessidades de informação na gestão de uma organização em todos os níveis de 

tomada de decisões operacionais, táticas e estratégicas. Seu objetivo é projetar e implementar procedimentos, 

processos e rotinas que fornecem relatórios detalhados de forma precisa, consistente e em tempo hábil. Em um 

sistema de informações gerenciais, sistemas informatizados modernos, recolhem continuamente dados 

relevantes, tanto de dentro como de fora da organização. Esses dados são, então, processados, integrados e 

armazenados em um banco de dados centralizado, onde são constantemente atualizados e disponibilizados a 

todos os que têm autoridade para acessá-lo, de uma forma que se adapte à sua finalidade. 
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conhecimento científico, a natureza do problema abordado nessa dissertação é a mesma: 

compreender como um sistema tão grande foi aderido por comunidades com características 

diferentes e dispersas geograficamente.  

Além disso, os autores dos EI reconhecem que a tecnologia é política (Winner, 

1980), mas a política das infraestruturas pode ser difícil de se enxergar, pois, comumente, uma 

infraestrutura pode ser definida como um substrato: algo sobre o qual outras coisas andam ou 

operam. Metaforicamente, poderia ser representada como um sistema de trilhos sobre os quais 

vagões correm. Infraestrutura, nesta imagem, é algo construído, conservado e, então, 

submerso em um plano de fundo invisível, mas os EI
 4

 sugerem a conduta de inversão 

infraestrutural, ou seja, recuperar os arranjos da “ordenação do mundo” (world-ordering) 

embutidos nos sistemas que tomamos como concebidos (STAR & RUHLEDER, 1994; 

BOWKER & STAR, 1998). Nessa perspectiva, uma infraestrutura é fundamentalmente e 

sempre uma relação, nunca uma coisa (JEWETT & KING, 1991 apud STAR & RUHLEDER, 

1994, grifo das autoras). 

A “inversão infraestrutural” busca decompor a ênfase em coisas ou pessoas 

como as únicas causas de transformações e foca nas relações infraestruturais. 

Retomando a metáfora dos trilhos de trem a partir da inversão infraestrutural 

as ferrovias não são consideradas somente um meio de passagem dos 

vagões. Considera-se, portanto, a relação entre as ferrovias, os horários dos 

trens e as estruturas burocráticas de gestão. Nessa inversão, as explicações 

históricas tradicionais dão lugar a uma análise que revela como escolhas e 

políticas embutidas nesses sistemas se transformam em componentes 

articulados. O substrato torna-se substância (STAR & RUHLEDER, 1994, 

p.253, grifo das autoras, tradução livre do original em inglês
5
).  

Mais que uma metodologia, os EI sugerem uma imaginação infraestrutural: qualidade 

de pensamento que “prevê o cumprimento de funções ligando sistemas heterogêneos (alguns 

novos, outros ainda a ser construídos), incluindo os atores humanos, instituições e 

procedimentos, movendo-se entre o técnico e o social sempre que necessário para alcançar (e 

revisar) a meta” (JACKSON, et al, 2007, p.6).   

Ao longo da dissertação articularei os seguintes conceitos elaborados por Star & 

Ruhleder (1996) como as dimensões com as quais as infraestruturas emergem: 

                                                 

4
 Orginalmente em inglês Insfrastructures Estudies (IE). 

5
 Texto original: “This inversion de-emphasizes things or people as the only causes of change, and focuses on 

infrastructural relations (e.g. between railroads, timetables, and management structures in bureaucracies). It 

inverts traditional historical explanations and reveals how choices and polities embedded in such systems 

become articulated com- ponents. Substrate becomes substance” (STAR & RUHLEDER, 1994, p.253) 
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 Enraizamento (Embeddedness): Infraestruturas estão “submersas” dentro de outras 

estruturas, arranjos sociais e tecnológicos; 

 Transparência (Transparency): Infraestruturas são transparentes ao uso, no sentido de 

que elas não devem ser reinventadas o tempo todo ou rearranjadas para cada tarefa às 

quais forem requeridas; 

 Alcance ou escopo (Reach or scope): Seu alcance pode ser espacial ou temporal. 

Infraestruturas devem servir a mais de um evento ou prática;  

 Compreendida como membro de uma comunidade (Learned as part of membership): 

Infraestruturas são aquilo que é presumido dos artefatos ou dos arranjos 

organizacionais, são o sine qua non dos membros de uma comunidade de prática 

(grupo de pessoas que se unem em torno de um mesmo tópico ou interesse) (LAVE & 

WENGER, 1992 apud STAR & RUHLEDER, 1996). Sendo assim, estranhos ou 

outsiders encontram na infraestrutura um alvo de atenção para compreenderem essa 

comunidade. Para fazer parte de uma comunidade de prática, novos membros devem 

logo naturalizarem-se com as Infraestruturas. 

 Relações com práticas convencionais (Links with conventions of practice): 

Infraestruturas tanto modelam quanto são modeladas pelas convenções das 

comunidades de prática. O exemplo frequentemente utilizado pela literatura para 

explicar essa dimensão das infraestruturas é o do teclado QWERTY, pois suas 

limitações foram incorporadas da máquina de escrever param o teclado do computador 

apenas por conveniência (BECKER, 1982 apud STAR & RUHLEDER, 1996).   

 Incorporação de padrões (Embodiment of standards): modificadas pelo escopo e 

frequentemente por convenções conflitantes, infraestruturas adquirem transparência 

conectando-se em outras infraestruturas e ferramentas de maneira padronizada.  

 Construídas em uma base pré-instalada (Built on an installed base): Infraestruturas 

não surgem do zero. Elas entram em conflito com a "inércia da base instalada" e 

herdam os pontos fortes e limitações a partir dessa base.  

 Tornam-se visíveis quando “quebram” (Becomes visible upon breakdown): a qualidade 

de ser normalmente invisível é alterada quando as infraestruturas falham (quando o 

servidor cai, ou uma ponte cai, quando não há energia elétrica etc.). Nessa 

circunstância, as infraestruturas saem da invisibilidade e passam a ser evidentes (STAR 

& RUHLEDER, 1996, p.113).   
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As autoras supracitadas afirmam que essas dimensões formam o que pode ser 

chamado de Infraestrutura, que não possui limites ou definições a priori (p.113).  

Em suma, a construção de infraestruturas exige um conjunto de atividades que 

combinam dimensões técnicas, sociais e institucionais. Decisões diárias em termos de design 

de infra-estrutura, desenvolvimento e promulgação de normas envolvem essa combinação. 

Não há correções puramente técnicas ou sociais. A trajetória das escolhas técnicas, sociais e 

organizacionais estabelecidas no presente terão consequências a longo prazo – “a cada novo 

lock-in uma aura de inevitabilidade sobre as escolhas técnicas e organizacionais são 

construídas” (BOWKER, BAKER, MILLERAND, & RIBEs, 2010 p.101).    

Sendo assim, a dissertação apresenta uma análise da trajetória de consolidação do 

Cadastro Único buscando levantar as escolhas e políticas que levaram o Cadastro a ganhar 

status infraestrutural, ou seja, ser uma ferramenta fundamental para que os programas sociais 

do governo federal funcionem. Posto que esta dissertação assume que a natureza dos 

problemas enfrentados na consolidação do Cadastro Único é análoga aos problemas da 

consolidação de grandes softwares de pesquisa colaborativa e que os autores que fazem 

análises desses problemas assumem que: “We cannot do the history of software without doing 

the history of their surrounding organizations” (BOWKER, BAKER, MILLERAND, & 

RIBES, 2010, P. 102), compreender a história das instituições envolvidas na concepção do 

Cadastro Único é crucial para a análise proposta por este trabalho. Portanto, a seguir 

apresento o contexto no qual emerge o debate sobre Programas de Transferência de Renda e 

onde se localiza o problema da focalização nesse debate. Dessa forma, será possível 

compreender a importância de uma ferramenta da natureza do Cadastro Único.   

Além dessa contextualização, este Capítulo apresenta outro ponto importante para 

a compreensão do Cadastro Único como uma Infraestrutura: o que existiu antes de Cadastro. 

Infraestruturas são conceituadas ecologicamente, ou seja, elas são compreendidas a partir de 

sua emergência e persistência – ou falha – ao longo do tempo. Assim, podem ser 

compreendidas de forma análoga a organismos vivos, que sobrevivem, evoluem ou são 

extintos. Sua persistência irá depender de como a infraestrutura emergente irá agregar as 

práticas das diversas comunidades conectadas em torno dela (STAR & RUHLEDER, K., 

1994). Sendo assim, apresentarei também uma síntese dessas práticas que precederam a 

concepção do Cadastro Único. 
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Sistemas de proteção social, programas de transferência de renda e focalização 

 

 Os sistemas de proteção social são formas, às vezes mais, às vezes menos 

institucionalizadas que as sociedades humanas desenvolvem para enfrentar eventuais 

problemas de ordem biológica ou social que coloquem em risco parte ou totalidade de seus 

membros.  Dessa forma, sociedades simples ou complexas, criam instituições que são 

responsáveis por proteção social, tais como a família, as instituições religiosas e até mesmo 

algumas instituições comunitárias. “Entretanto, o que define a proteção social em sociedades 

complexas como a nossa é a sua formidável institucionalização, a ponto de tornar este 

conjunto de atividades um significativo e importante ramo da divisão social do trabalho e da 

economia” (SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2012, p.18). 

Os sistemas de proteção social contemporâneos estruturam-se pelo que pode ser 

chamado de “núcleo duro” do sistema: Saúde, Educação, Previdência, Trabalho e Emprego e 

Assistência Social. É importante ressaltar que esses sistemas não significam respostas diretas 

às carências e necessidades específicas de cada sociedade: 

Muito mais que isso, eles representam formas históricas de consenso 

político, de sucessivas e intermináveis pactuações que, considerando as 

diferenças existentes no interior das sociedades, buscam, incessantemente, 

responder pelo menos três questões: quem será protegido? Como será 

protegido? Quanto de proteção? (SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2012, 

p.19). 

 Existe uma série de teorias de natureza classificatória e comparativa que buscam 

evidenciar a lógica de funcionamento dos sistemas de proteção social a partir de uma análise 

do compromisso da política social com o bem-estar da sociedade e da incorporação de novas 

variáveis (econômicas, políticas e institucionais).  Essas tipologias também são promissoras 

para compreender “as estratégias de desenvolvimento social e das políticas de combate à 

pobreza, que podem ser apoiadas em políticas universais ou em políticas focalizadas, ter 

caráter preventivo ou mais assistencial e ainda estar relacionada ao direito social ou a critérios 

de elegibilidades mais específicos” (Vazquez, 2007, pp. 42-43). 

 Para os objetivos desta dissertação, escolhi apresentar a classificação dos 

modelos de Welfare States proposta por Richard M. Titmuss, professor da London School of 

Economics nas décadas de 1960 e 1970. Para esse autor, o Welfare State é consequência dos 

efeitos do processo de industrialização na sociedade, tais como a divisão do trabalho que torna 

o homem mais individualizado e mais socialmente dependente. O desenvolvimento do 
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Welfare State deve-se ao reconhecimento dos estados de dependência (a infância, a velhice, a 

doença...). Por outro lado, a industrialização traz novas situações de dependência, tais como o 

desemprego, acidentes de trabalho e o subemprego. Consequentemente, amplia-se os serviços 

sociais designados para resolver as necessidades com vias a garantir a sobrevivência de um 

grupo afetado por vicissitudes, sendo que essas necessidades são reconhecidas por toda a 

sociedade (TITMUSS, 1963, p. 39). 

O modelo de classificação de Welfare States do autor supracitado está baseado em 

três categorias: proteção; acesso e status. Essas categorias são combinadas em três modelos 

distintos: 

 Welfare State residual: a proteção é marginal, o acesso é restrito e o status é a 

necessidade. Os serviços sociais são destinados somente àqueles que 

comprovadamente apresentem alguma necessidade e a ação do Estado 

compreende somente o período em que o estado de dependência perdura.  

 Welfare State meritocrático-particularista: a proteção é para uma clientela, o 

acesso é pelo seguro social e o status é o trabalho. O Estado deve assegurar a 

proteção social ligada ao corporativismo ocupacional. Os sistemas de 

previdência social estão associados à ocupação dos assegurados. Sendo assim, 

o acesso aos benefícios está vinculado ao status do trabalho através de 

contribuição previdenciária. 

 Welfare State institucional-redistributivo: a proteção é redistributiva, o acesso é 

universal e o status é a cidadania. Nesse modelo é função do Estado garantir 

direitos sociais a todos os cidadãos, substituindo outras instituições de proteção 

social na garantia de bem-estar. O acesso aos programas sociais é universal, 

assegurando padrões mínimos de renda e serviços sociais financiados pelo 

Estado. 

 

No Brasil, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, prevaleceu o 

segundo modelo de Titmuss, ou seja, o do tipo seguro social, pois o sistema de proteção social 

brasileiro era alicerçado sobre o sistema sindical montado por Getúlio Vargas. Esse modelo 

restringia-se aos trabalhadores sindicalizados, com registro em carteira profissional de 

trabalho, dessa forma, não alcançava os trabalhadores rurais, os profissionais liberais, os 

trabalhadores domésticos. Isso significava que a maior parte da população ficava de fora do 
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sistema (corporativista, extremamente controlado pelo Estado e com baixa participação 

social).  

Na década de 1980, a maioria dos países da América Latina enfrentou uma crise 

econômica severa que se manifestou na redução do Produto Interno Bruno e em taxas de 

inflação e desvalorização das moedas sem precedentes. De acordo com o Panorama Social da 

América Latina, publicação da CEPAL, em 1980 40,5% da população de 19 países
6
 da região 

eram pobres e 18,6% eram indigentes. Em 1990 a pobreza e a extrema pobreza tinham 

crescido, respectivamente, 48,3% e 22,5% (CEPAL, 2014). Durante a crise da década de 

1980, muitos desses países também enfrentaram uma agenda de reformas chamadas de 

Reformas Estruturais, vinculadas ao elevado nível da dívida externa e as exigências dos 

organismos internacionais de financiamento (FMI, BIRD e BID). 

O elevado endividamento viabilizou com que instituições financeiras internacionais, 

tais como o FMI e Banco Mundial, influenciasse nesse processo ao condicionar seus 

empréstimos de ajuste estrutural à reforma nos sistemas de aposentadoria e pensão e por esse 

caminho se converteram em poderosos atores externos em vários países latino-americanos 

extremamente endividados.  

Essas reformas foram executadas de maneiras distintas que podem ser 

classificadas em três modelos: o substitutivo, o paralelo e o misto (MESA-LAGO, 2001). O 

primeiro a executar as reformas foi o Chile em 1981 que implementou um modelo 

substitutivo. Nele, o regime de repartição do setor público é deixado de lado e substituído por 

um regime obrigatoriamente de capitalização gerenciado pelo setor privado. Depois, Bolívia, 

México e El Savador aderiram a esse modelo. No modelo paralelo, adotado no Peru e na 

Colômbia, o sistema público permanece e compete com o sistema privado. No modelo misto, 

há uma integração entre o sistema público e o sistema privado, dando origem a um sistema 

previdenciário complementar. O sistema público oferece uma pensão básica e o privado 

garante uma pensão complementar. Adotado na Argentina, no Uruguai e Costa Rica, esse 

sistema também é o mais próximo do que existe hoje no Brasil. 

Em suma, as alterações introduzidas por essas reformas implicaram em transições: 

da provisão coletiva a provisão individual; do financiamento através de um sistema de 

repartição ou parcialmente financiado para um sistema de capitalização plena; do Estado para 

                                                 

6
 Estimativa correspondente a 19 países da América Latina, incluindo Haiti. Não inclui Cuba. 
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o Mercado como o principal provedor de benefícios. Por fim, a quebra da solidariedade como 

princípio estruturante da proteção social. 

Além do tema das reformas estruturais na América Latina e Caribe, no Brasil estava 

em andamento a Assembleia Constituinte. A Constituição de 1988 introduziu o conceito de 

seguridade social envolvendo Saúde, Previdência Social e Assistência Social, desvinculando 

proteção social da obrigatoriedade de pagamentos ou contribuições. A incorporação da 

assistência como um direito rompe com a cultura do favor, afirmando que mesmo os 

excluídos do mercado de trabalho são cidadãos brasileiros (FONSECA, 2010). 

A noção dos direitos sociais foi materializada na Constituição de 1988 por meio da Lei 

Orgânica de Assistência Social (Loas) que assegurou benefícios assistenciais, denominado 

Benefício por Prestação Continuada, a título individual, no valor de um salário mínimo, a 

todas as pessoas idosas
7
 e às portadoras de deficiência com renda familiar per capita igual ou 

inferior a um quarto do salário mínimo. Apesar de já existir a aposentadoria rural no valor de 

meio salário mínimo e o Renda Mensal Vitalícia8, as transferências de renda que existiam até 

então eram aquelas vinculadas à condição de assalariamento com carteira de trabalho 

assinada9 (FONSECA & ROQUETE, 2005). “Assim, os benefícios não-contributivos, que 

antes eram escassos, além de caracterizadamente emergenciais e in natura – programa do leite 

e a doação de cestas de alimentos [...] –, ganham escala, tomando como referência o salário 

mínimo” (LAVINAS, 2004).  

Finalmente, sobre o conceito de focalização, este passa por uma revisão na década 

de 1980. Nos anos 1970, esse conceito estava associado à ideia de crescimento com 

redistribuição de renda e o eixo da análise era colocado no exame das causas estruturais da 

pobreza. Não se associava focalização como programas para os pobres. 

“Transferências universais e focalizadas não são antagônicas, sempre 

coexistiram nos sistemas de proteção social europeus, porém com 

participação relativa menor para estas últimas, as quais focalizam indivíduos 

e famílias que permanecem pobres mesmo após terem passado por todas as 

outras possibilidades de transferências universais, contributivas ou não” 

(SOARES, 2010, pp. 13-14). 

 No entanto, na América Latina e Caribe, com o empobrecimento resultante do 

ajuste estrutural, foram introduzidas na agenda pública as chamadas Redes Mínimas de 

Proteção Social. Os recursos deviam ser focalizados nos mais pobres para compensar a perda 

                                                 

7
 Com idade acima de 67 anos, reduzida a 65 anos a partir de 2004. 

8
 Que com a Constituição de 1988 foi substituído pelo Benefício de Prestação Continuada. 

9
 Décimo terceiro, férias, aposentadorias, pensões, abono salarial, salário família, auxílio de licença maternidade. 
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de renda e criar empregos. Então no final da década de 1980 surgem a maioria dos Fundos de 

Emergência Social
10

 - FES (depois Fundos de Investimento Social) para lidar com os 

problemas gerados pelos ajustes estruturais (FONSECA, 2010). 

Juntamente às iniciativas dos FES, surgem os Programas de Transferência de Renda 

Condicionada (PTRC) caracterizados por mecanismos de focalização de beneficiários, 

transferência monetária – independentemente de prévia contribuição – articulada com 

exigências/estímulos de ações de acesso a políticas sociais por parte de seus beneficiários. 

Vale destacar que na Europa, programas de transferência de renda não 

contributivos não são novidade, mas estes pertencem aos sistemas de proteção social e vem 

responder à questão do desemprego e da precarização do trabalho. Na França em 1988, a 

Renda Mínima de Inserção, em Luxemburgo Renda Mínima Garantida etc.  

Na América Latina, conforme apresentado anteriormente, os PTRCs respondem à 

crise e aos efeitos das reformas estruturais da década de 1980, tais como a precarização do 

mercado de trabalho, aumento da parcela da população em situação de pobreza e pobreza 

extrema em conjunto com uma rede de proteção social pouco coesa com baixa segurança de 

garantia dos direitos sociais. Mas os PTRCs na América Latina não são substitutivos das 

políticas universais (saúde, educação e alimentação), muitas vezes eles buscam funcionar 

como meio de acesso a esses direitos, como na experiência do Brasil (FONSECA & 

ROQUETE, 2005) 

Então, nesses casos, a focalização passa a estar associada à lógica de eficiência, 

do melhor uso do gasto público ao direcioná-lo diretamente e somente aos mais pobres, os 

PTRs
11

 possuem mecanismos de focalização, com controles, regras, e cuja tecnicidade garante 

a “organização da fila” para recebimento dos benefícios. “O Brasil e os demais países latino-

americanos buscam desenvolver e aperfeiçoar esse tipo de sistema, instituindo cada vez mais 

controles, complexos subsistemas operacionais de gestão e “portas de saída” para essa 

população que acaba de ser incluída” (SOARES, 2010, p. 15).  

O debate sobre os programas de transferência de renda ganha destaque no Brasil em 

1991 com a inserção da temática das políticas de transferência de renda na agenda pública. A 

                                                 

10
 Bolívia (1987), Nicarágua (1990), Chile (1990), Honduras (1990), Venezuela (1990), Panamá (1990), El 

Salvador (1991), Peru (1991), Uruguai (1991), Colômbia (1992), Guatemala (1993), Equador (1993) e Brasil 

(1994) 
11

 PTRs nesta dissertação refere-se a todos os programas de transferência de renda sem prévia contribuição, com 

condicionalidades ou não. 
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primeira proposta foi apresentada ainda naquele ano pelo Senador Eduardo Suplicy
12

 que 

apresentou um Projeto de sua autoria ao Congresso Nacional, propondo a instituição de uma 

Renda Básica de Cidadania
13

 para todos os brasileiros e mesmo para estrangeiros residindo no 

Brasil por cinco ou mais anos.  

Ao mesmo tempo, estava em debate a ideia de articular a garantia de uma renda 

mínima à família que tivesse filhos matriculados na escola. A figura mais proeminente deste 

debate na época era o Professor Cristovam Buarque quando ainda era reitor da Universidade 

de Brasília (1985 a 1989). A pretensão de Buarque era instituir uma política social que, no 

curto prazo, amenizasse a pobreza e, no longo prazo, reduzisse sua reprodução geracional. 

Esse modelo de transferência de renda chamado de Bolsa Escola foi implementado por ele 

quando foi Governador de Brasília (1995 a 1999, filiado ao PT na época) o qual será abordado 

ainda no Capítulo 1. 

Apesar da proposta de Eduardo Suplicy ter sido discutida no Congresso, os 

primeiros PTRs implementados no Brasil foram iniciativas de municípios que eram mais 

parecidas com a proposta do Bolsa Escola de Cristovam Buarque (em um momento posterior, 

apresentaremos em maior detalhe essas primeiras iniciativas). Algumas práticas desses 

Programas estão hoje consolidas pelos PTRs nacionais e, por outro lado, outras foram 

deslocadas, entre outros motivos, pela unificação dos programas sociais e, logo, pelo Cadastro 

Único.  

Em resumo, antes da criação do Cadastro Único, os municípios criaram iniciativas 

de cadastros sociais e ao mesmo tempo em que foi criado o Cadastro Único foram criados 

outros Cadastros no âmbito do governo federal. Esses últimos emergiram no contexto das 

suas competências e atribuições determinadas pelos Programas de Transferência Renda aos 

quais estavam vinculados. Ou seja, existiam diversos programas, cada qual com seu 

respectivo cadastro social.  

                                                 

12
 Senador de 1991 a 2014, três mandatos consecutivos, todos pelo PT.  

13
 O Projeto passou alterações e foi aprovado em 2004: LEI Nº10.835, DE 8 DE JANEIRO DE 2004. [online]. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.835.htm> Acesso em: [09 

jan., 2015]. A lei diz que é direito de todos os brasileiros residentes no País e estrangeiros residentes há pelo 

menos 5 (cinco) anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, receberem, anualmente, um 

benefício monetário. No entanto, essa abrangência deverá ser alcançada em etapas, a critério do Poder 

Executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas da população. Então as ideias de Suplicy, em última 

análise, terminam por esbarrar no que é hoje o Programa Bolsa Família, mas é desse projeto intitulado “Renda 

Básica de Cidadania” que está a origem do nome da Secretaria de Renda de Cidadania que é a secretaria 

responsável pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único.  
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O diferencial da proposta do Cadastro Único é que ele não nasceu vinculado a 

nenhum programa específico, seus formuladores estavam justamente atentos a multiplicação 

de programas sociais que ocorreu entre meados da década de 1990 e início da década de 2000 

no Brasil. Ou seja, o Cadastro nasce de uma ideia ambiciosa de criar um cadastro social 

nacional que evitasse a duplicação de esforços e custos no cadastramento do mesmo público-

alvo para fins muito semelhantes. 

Essa ideia enfrentou, e ainda enfrenta, adversidades de ordens técnicas e políticas 

as quais busquei recuperar nesta dissertação. O debate sobre os PTRCs ainda persiste, ora 

menos ora mais acalorado, na academia, imprensa, sociedade civil e, atualmente há que se 

considerar, nas redes sociais. Por exemplo, na conjuntura atual, discute-se inflação e reajustes 

das bolsas
14

 que costuma ocorrer a cada ano, mas até o presente momento (fevereiro de 2016) 

não foi anunciado reajuste para 2016; também chegou a se discutir uma proposta de corte no 

orçamento
15

 do Programa Bolsa Família, mas não foi aprovado. 

 

Emergência do Cadastro Único 

 

Conforme foi citado no início do Capítulo, toda infraestrutura é construída sobre 

uma base instalada, elas não surgem como algo completamente novo. Os elementos 

constitutivos da infraestrutura emergente competem com a inércia da base instalada e herdam 

os pontos fortes e as limitações dessa base. “Fibras ópticas são instaladas ao longo das velhas 

linhas de estrada de ferro; novos sistemas são projetados para compatibilidade com versões 

anteriores; e não ter em conta essas restrições pode ser fatal ou levar a novos processos de 

desenvolvimento” (MONTEIRO, et al. 1994 apud STAR & RUHLEDER, 1994 – tradução 

livre do original em inglês
16

). Assim, há sempre uma trajetória que, em maior ou menor 

medida, influencia as características da infraestrutura emergente, demarcando seu alcance e 

impondo seus limites. 

                                                 

14
 “Dilma veta reajuste do Bolsa Família para não estourar orçamento de 2016” (O ESTADO DE SÃO PAULO, 

2016b); “Dependência do Bolsa Família aumenta com a crise” (O ESTADO DE SÃO PAULO, 2016a). 
15

 ““Ninguém vai ficar na miséria se cortar um pouco do Bolsa Família” (...) Ricardo Barros [Dep. Federal] 

sugeriu cortar 10 bilhões de reais do principal programa social do Governo” (EL PAIS, 2015); “Relator vai 

propor corte de R$ 10 bi do Bolsa Família no Orçamento 2016” (G1, 2015); “Bolsa Família mudou o Brasil, faz 

bem à economia e está preservado, diz ministra [Teresa Campelo – Desenvolvimento Social]” (PORTAL 

BRASIL, 2016). 
16

 “Optical fibers run along old railroad lines; new systems are designed for backward-compatibility; and failing 

to account for these constraints may be fatal or distorting to new development processes” (Monteiro, et al. 

1994). 
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Tanto o processo de emergência quanto o de manutenção de uma infraestrutura ao 

longo do tempo está sujeito às tensões de infraestrutura: disputa entre projetos, divergências 

entre as suposições daqueles que a criam e daqueles que a usam, e questões que envolvem o 

deslocamento ou a incorporação de infraestruturas já existentes (JACKSON, EDWARDS, 

BOWKER, & KNOBEL, 2007).  

Com o intuito de apresentar a base pré-instalada na qual o Cadastro Único 

emerge, a seguir apresento quais projetos antecederam ao Cadastro Único. 

 

Os primeiros programas de transferência de renda condicionada no Brasil 

 

Antes de apresentar os programas especificamente, cabe ressaltar que o grande 

desafio deles era articular o repasse monetário com condicionalidades que servissem de porta 

de entrada à rede de proteção social configurando-se como direitos de cidadania. A partir 

disso, são levantadas diversas questões para os seus formuladores, gestores, acadêmicos e 

especialistas em políticas públicas.  

De acordo com Fonseca & Roquete (2005), a primeira delas diz respeito 

justamente a ferramenta utilizada para a identificação do público-alvo, ou seja, quais variáveis 

permitem essa seleção. Então, a próxima questão é como estabelecer o que é pobreza. 

“Supondo que cada programa, [...], tenha dois elementos fixos – renda e tempo de 

permanência – é preciso “isolar” os demais de tal modo que torne possível conhecer em 

quanto tempo e com quais características os grupos familiares saem da condição que lhes 

induziu ao acesso” (p.126). 

A terceira questão consiste em como ultrapassar o primeiro eixo dos PTRs – que a 

complementação de renda seja suficiente para o beneficiário superar, durante o tempo de 

permanência, a linha de pobreza definida – através da presença do segundo eixo – os 

programas e políticas destinados a que os beneficiários de fato saiam da condição de pobreza, 

ou seja, as condicionalidades que visam a emancipação dos beneficiários. 

A quarta e quinta questões são sobre aos arranjos institucionais dos PTRs. Estes 

podem ser inseridos em outras políticas e programas, no caso dos Programas de abrangência 

municipal isso é definido no próprio desenho do programa, nos programas nacionais, no caso 

dos países federalistas, isso deve ser feito através de pactos com as instâncias subnacionais 

tendo em vista uma atuação mais abrangente. Dito de outra forma, a questão é, em se tratando 
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de programas e políticas fragmentadas no mesmo território eles serão cegos uns aos outros, ou 

haverá coordenação entre as ações públicas. 

Por fim, decidindo-se pela coordenação, cabe a questão de “como os níveis locais 

têm acesso aos dados sobre os beneficiários, como transformam os dados em informação para 

o planejamento [de políticas] e como isso resulta em melhoria da equidade no plano dos 

territórios” (FONSECA & ROQUETE, 2005, p. 127). 

Isso posto, em 1995 foram lançados programas com as denominações de Renda 

Mínima ou Bolsa Escola nas cidades de Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP) e 

Brasília (DF). Desses programas os mais influentes, nacional e internacionalmente, por serem 

alvo de avaliações de impacto e de servirem de exemplo para a implementação em outras 

cidades, foram o Programa Bolsa Escola do Distrito Federal e o Programa de Garantia de 

Renda Familiar Mínima (PGRFM) de Campinas.  

Além de serem as primeiras experiências, ambas possuíam proximidade com 

universidades. Em Campinas o PGRFM teve influência de pesquisadores da Unicamp que 

produziram relatórios de avaliação acompanhando o processo de implementação do Programa 

(SILVA E SILVA, 1996); (FONSECA & MONTALI, 1996), e o Bolsa Escola de Brasília teve 

suas ideias gestadas entre 1986 e 1989 no Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo da 

Universidade de Brasília (ABRAMOVAY, ANDRADE, & WEISELFISZ, 1998). 

Após a multiplicação de experiências municipais e estaduais de implementação de 

programas de garantia de renda às famílias pobres com crianças e adolescentes, o governo 

federal lançou suas próprias iniciativas: em 1996 o Programa de erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI), como programa piloto; em 1999 o Agente Jovem, uma ‘continuação do PETI 

para os adolescentes de 15 a 17 anos; em 2001 o Programa Nacional de Renda Mínima 

vinculada à educação - "Bolsa Escola", no mesmo ano é criado o Bolsa Renda; no ano 

seguinte o Auxílio Gás e em 2003 o Cartão Alimentação.  

Entretanto, é importante reportar que, para que os programas de transferência de renda 

federais pudessem existir, foi fundamental a regulamentação em 1998:  

 

“[da] legislação que autorizava o Poder Executivo a conceder apoio 

financeiro a programas de renda mínima associados a ações 

socioeducativas instituídos por municípios que não dispusessem de 

recursos financeiros suficientes para financiar integralmente sua 

implementação” (FONSECA E ROQUETE, 2005, p.125). 



35 

 

 

 

A seguir, são apresentados alguns detalhes das primeiras experiências municipais de 

programas de transferência de renda e depois sobre as primeiras experiências federais. 

 

As Primeiras Experiências Municipais 

 

Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM) – Campinas/SP 

 

O Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM) implantado na 

cidade de Campinas em 1995, tratava-se de uma complementação monetária diferencial, 

destinada a famílias pobres residentes em Campinas há, pelo menos, dois anos e com filhos 

menores de 14 anos de idade (CAMPINAS, 1995).   

O PGRFM foi qualificado como pioneiro e inovador, no âmbito das políticas 

sociais no Brasil, por articular o oferecimento de uma complementação monetária de renda a 

famílias em situação de extrema pobreza com as políticas sociais básicas de educação e saúde 

(SILVA E SILVA, 1996). 

A implementação inicial desse Programa desenvolveu-se com um esforço de 

focalização que procurava priorizar o atendimento de famílias em situações de maior risco 

biológico e social, representadas por aquelas que tinham crianças qualificadas como 

desnutridas pela rede municipal de saúde, ou que tinham crianças nas ruas  (CAMPINAS, 

1995). O Quadro 1 abaixo apresenta uma síntese do que era o PGRFM de Campinas em 1995. 
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Quadro 1 - Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM) da Prefeitura 

de Campinas, 1995 

Objetivos Critérios de 

Elegibilidade 

Beneficiário e 

Benefício 

Exigências, duração e 

abrangência 

•Melhorar o estado 

nutricional das 

crianças; 

•Melhorar as 

condições gerais de 

vida das famílias; 

•Oportunizar a 

permanência das 

crianças na escola; 

•Tirar as crianças das 

ruas; 

•Oportunizar maior 

integração familiar e 

participação na 

comunidade. 

•Renda familiar per 

capita mensal inferior a 

R$35,00; 

•Residir no município 

há ao menos dois anos; 

•Filhos de 0 a 14 anos 

em situação de risco. 

Beneficiário: Família 

 

Benefício: 

Complementação 

mensal em valor 

diferencial 

calculado de acordo 

com a renda e a 

composição da 

família
17

 a fim de que a 

renda familiar per 

capita atinja R$35,00 

Exigências: 

•Comparecer às 

reuniões 

socioeducativas 

mensais (educação, 

saúde, orientação 

profissional); 

•Manter os filhos, a 

partir de 7 anos, na 

escola; 

•Levar os filhos ao 

posto de saúde para 

visitas periódicas e 

vacinação; 

Assegurar a não 

permanência dos filhos 

na rua. 

 

Duração:  

Um ano, renovável 

desde que as exigências 

sejam cumpridas e 

conforme critérios a 

serem fixados. 

 

Abrangência: 

Cidade de Campinas 

Fonte: Elaboração própria com base em: Lei nº 8.261 de 06.01.95 e Decreto nº 11.741 de 

1995 Campinas/SP; (SILVA E SILVA, 1996). 

 

Para ter acesso ao PGRFM, as famílias que atendiam aos critérios estabelecidos 

preenchiam uma Ficha de Cadastramento gerido por um sistema informatizado. A ficha 

incluía informações sobre condições de habitação, escolaridade, atividades remuneradas e 

composição das famílias. “(...) segundo os responsáveis, essa ficha permitia obter informações 

que caracterizam o estado de pobreza das postulantes” (SILVA E SILVA, 1996, p. 88). 

Inicialmente, o pagamento era feito por cheque nominal, depois passou a utilizar 

cartão magnético da CAIXA ou Banco do Brasil, preferencialmente no nome da mulher 

responsável pela família. 

                                                 

17
 De R$ 3,00 a R$ 385,00. Mais de 40% das famílias recebiam o valor de R$ 143,00 (Silva, Yazbek, & di 

Giovanni, 2012). 
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O maior impasse do programa deu-se na incompatibilidade entre seus objetivos 

muito amplos – superação da condição de pobreza – e o tempo estipulado para serem 

alcançados, ou seja, o prazo de permanência das famílias no Programa estipulado em um ano 

(SILVA, YAZBEK, & DI GIOVANNI, 2012); (FONSECA & MONTALI, 1996) 

O PGRFM de Campinas ainda existe. Em 1999 ele passou por uma reestruturação 

que alterou de R$ 35,00 para R$ 55,00 o limite da renda familiar per capita do público alvo 

do programa e o período de permanência máximo permitido é de 18 meses, podendo haver a 

prorrogação da concessão do benefício pelo período de até 06 meses, com redução de 50% 

(cinquenta por cento) do valor do benefício. Para receber o benefício as famílias deveriam 

residir no município há quatro anos da data de cadastramento e não mais dois anos 

(CAMPINAS, 1999).  

Atualmente o município conta com o Sistema Integrado de Governança Municipal 

(SIGM) – Cadastro Social do Município. A partir de dezembro de 2015, esse sistema passou a 

incorporar a importação do banco de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal, permitindo integração entre os dados de registro das famílias e indivíduos; 

painel de informações sobre os dados estatísticos referentes aos programas, serviços e 

benefícios; relatório com o perfil das pessoas e famílias atendidas por serviço (CAMPINAS, 

2015)  . 

Então, o PGRFM de Campinas considerado pioneiro e inovador na época de sua 

implementação, atua hoje complementarmente com os programas do governo federal. Vale 

ressaltar sua atual integração das estratégias da assistência social do município com as 

informações do Cadastro Único no sentido de não sobrepor demandas e público-alvo. 

 

Programa de Bolsa Familiar para Educação do Governo de Brasília 

 

O Programa de Bolsa Familiar para Educação do Governo de Brasília, assegurava 

um salário mínimo a cada família carente com filhos de 7 a 14 anos de idade matriculados na 

escola pública, articulando o recebimento do benefício à frequência escolar como condição de 

permanência no Programa. O Quadro 2 abaixo apresenta uma síntese do Bolsa Escola de 

Brasília. 
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Quadro 2 - Programa de Bolsa Familiar para Educação do Governo de Brasília (Bolsa 

Escola), 1995 

Objetivos Critérios de 

Elegibilidade 

Beneficiário e 

Benefício 

Exigências, duração e 

abrangência 

•Conceder bolsa 

familiar para educação; 

•Matricular e manter 

na escola crianças 

carentes de 7 a 14 anos; 

•Atender crianças 

carentes e em precária 

situação familiar; 

•Melhorar as 

condições de vida das 

famílias atendidas. 

•Ter renda familiar de 

até 1/2 salário mínimo; 

•Residir há pelo menos 

5 anos em Brasília; 

•Ter filhos de 7 a 14 

anos; 

•Ter todos os filhos em 

escola pública, com 

frequência de pelo 

menos 90% das aulas; 

•Inscrição dos pais 

desempregados no 

SINE (site nacional de 

empregos). 

Beneficiário: Famílias 

carentes com filhos até 

14 anos em escolas 

públicas. 

 

Benefício: 1 salário 

mínimo mensal
18

. 

Exigências: Frequência 

escolar de 90% dos 

dias letivos. 

 

Duração: 12 meses 

consecutivos, podendo 

ser renovado sempre 

por igual período, por 

liberação da Comissão 

Executiva, através de 

reavaliação da situação 

socioeconômica da 

família beneficiária. 

 

Abrangência: Distrito 

Federal. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Decreto Lei nº 16.270 de 11.01.95; Portaria nº 16 de 

09.02.95 Distrito Federal; (SILVA, YAZBEK, & DI GIOVANNI, 2012, p. 79) 

 

A seleção das famílias era feita por um complexo sistema de pontos. Somatório de 

13 tabelas: 

(...) prioridade de atendimento pela existência de dependentes especiais; 

número de dependentes até 14 anos; situação conjugal; grau de instrução do 

cônjuge; inserção no mercado de trabalho do requerente; grau de instrução 

do cônjuge; inserção no mercado de trabalho do requerente; inserção no 

mercado de trabalho do cônjuge; condição de ocupação da moradia dos 

membros da família; qualidade da moradia; renda familiar per capita; 

quantidade de bens de consumo duráveis; quantidade de bens patrimoniais e 

quantidade de animais de criação (SABOYA & ROCHA, 1998, p. 260) 

As famílias recebiam uma pontuação que variava de valores negativos a positivos. 

As famílias com 140 pontos ou mais eram as selecionadas. De acordo com a avaliação desse 

sistema realizada por Saboya & Rocha (1998), não foi possível determinar como esse limite 

foi fixado.  

  

                                                 

18
 Salário mínimo em 1995: R$ 100,00 
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São privilegiadas na pontuação famílias com dependentes em situação de 

risco
19

, com maior número de dependentes até 14 anos, requerentes sem 

cônjuges com baixo grau de escolaridade, com pior inserção no mercado de 

trabalho, famílias com piores condições de moradia, com poucos bens 

duráveis e patrimoniais, e com menor nível de rendimento (SABOYA & 

ROCHA, 1998, p. 260) 

Outra característica que chamou a atenção dos autores supracitados é que o 

sistema aceitava que as famílias recebessem até 0,7 salários mínimos, embora no decreto do 

Programa o limite fixado era 0,5, além disso, embora esse esquema possuía o potencial de 

considerar a renda como indicador insuficiente para a identificação da pobreza, ele possuía 

algumas incoerências como a contagem de pontos ser dupla quando a família possuía cônjuge.  

O Bolsa Escola era complementado pelo Programa Poupança Escola, objetivando 

reduzir a repetência e a evasão escolar. O Poupança Escola garantia a cada aluno do Bolsa 

Escola um registro contábil que era transformado numa caderneta de poupança no Banco do 

Brasil. Se o aluno concluísse, com sucesso, a 4ª série do 1º Grau poderia sacar a metade do 

saldo e outra metade ao concluir a 8ª série do 1º Grau e o total do saldo poderia ser retirado 

quando concluísse o 2º Grau. Era eliminado do Programa o aluno que reprovasse por duas 

vezes consecutivas (SILVA E SILVA, 1996).  

Enquanto permaneciam em depósito, os recursos do Poupança Escola eram 

utilizados para programas de geração de emprego e renda, especialmente para créditos 

orientados para jovens de 17 a 27 anos de idade (SILVA E SILVA, 1996). 

O Programa Bolsa Escola de Brasília foi idealizado pelo governador Cristovam 

Buarque. Esse governador defendia contundentemente os ideários políticos que sustentavam o 

Programa. Em 1998 ele não é reeleito, seu sucessor, Joaquim Roriz (na época filiado ao 

PMDB), substituiu o Programa Bolsa Escola pelo Programa Renda Minha. O Renda Minha, 

criado em 2001, previa uma transferência monetária de R$45,00 mensais para crianças e 

adolescentes de 06 a 15 anos em situação de extrema pobreza (renda per capita familiar de R$ 

90,00 mensais) mantendo-se a exigência de frequência escolar. Esse programa não utilizava as 

tabelas de pontuação e sim uma ficha cadastral (DISTRITO FEDERAL, 2001).  

O Renda Minha, por sua vez, foi substituído em 2008 pelo Programa Vida Melhor 

que unificou uma série de programas de transferência de renda e de benefícios in natura - 

leite, pão e outros alimentos – utilizando o Cadastro Único como ferramenta de seleção 

(DISTRITO FEDERAL , 2008). Porém, o Vida Melhor foi revogado em 2011.  

                                                 

19
 Famílias com crianças e adolescentes sob medidas de proteção especial, com crianças desnutridas, idosos, 

pessoas com deficiência etc. (Portaria nº16 de 09 de fevereiro de 1995, Distrito Federal). 
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A partir de 2011, o Distrito Federal atua com o Plano DF sem Miséria que 

coordena suas ações em consonância com o Plano Brasil Sem Miséria do governo federal. O 

DF sem miséria concentra estratégias de combate à pobreza extrema, entre elas a ampliação 

da busca ativa para o cadastramento de potenciais beneficiários do Bolsa Família. 

O DF sem Miséria, em 2013, reformulou seu modelo de complementação de 

renda, elevando a linha de extrema pobreza de R$ 100,00 para R$ 140,00 mensais per capita. 

O valor máximo do benefício também foi elevado, para R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), 

acompanhando o salário mínimo. Para o cálculo do valor a ser transferido às famílias, 

considera-se a renda familiar per capita calculada a partir das informações do Cadastro Único 

e da soma de todos os valores transferidos pelo Bolsa Família (DISTRITO FEDERAL, 2013). 

  

Outros programas municipais 

 

 Ainda em 1995 encontravam-se em execução outros programas desta natureza em 

Ribeirão Preto, Boa Vista, Vitória, Salvador, dentre outros. Programas de transferência 

monetária, com variações, haviam sido sancionados e/ou aprovados em vários municípios 

como, por exemplo, Osasco, São José dos Campos, Mococa, Sorocaba, Piracicaba, Rio de 

Janeiro, Campos, Poços de Caldas; e muitos outros encontram-se em tramitação em diversas 

Câmaras Municipais do Estado de São Paulo, bem como de outros estados (SILVA E SILVA, 

1996).  

 Os programas em execução, aprovados, sancionados ou em tramitação possuíam 

vários elementos em comum: dirigiam-se às famílias pobres com crianças menores de 14 anos 

articulando transferência monetária com a exigência de comprometimento destas famílias 

com a educação dos filhos crianças e adolescentes. Também se assemelham por 

complementarem outros programas e/ou atividades já desenvolvidas e por precaverem um 

possível fluxo migratório - Como foi apresentado, Campinas exigia dois anos de moradia no 

município, e no Distrito Federal este prazo era de cinco anos -  (SILVA E SILVA, 1996).  

Apesar das semelhanças destacadas acima, os programas também possuíam 

diferenças relevantes quanto ao público-alvo e a modalidade do benefício (alocação 

diferencial ou fixa), ao cálculo da renda familiar (soma da renda de todos os adultos 

residentes no domicilio ou soma da renda dos pais ou renda do responsável legal).  

Por exemplo, no Distrito Federal todas as famílias que mantinham os seus filhos, 

em idade escolar, matriculados nos estabelecimentos públicos de ensino e cuja renda mensal 
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fosse inferior a R$50,00 per capita tinha direito a uma quantia fixa (bolsa) no valor de um 

salário mínimo. No caso de Campinas, o PGRFM destinava-se, também, às famílias com 

crianças menores de 7 anos e o valor do benefício é diferenciado para que seja atingido o 

valor de RS$ 35,00 per capita. Em outro caso, Ribeirão Preto, o valor do benefício é 

diferenciado, mas a soma das rendas da família, incluindo o valor do benefício, não podia 

ultrapassar R$240,00 (SILVA E SILVA, 1996). 

Vale destacar que em 2001 mais de mil prefeituras haviam adotado algum programa de 

transferência condicional de renda ao modelo dos programas do Distrito Federal e de 

Campinas (LAVINAS, BARBOSA, & TOURINHO, 2001).  

Em síntese, esta subseção buscou apresentar aspectos gerais dos PTRs municipais 

pioneiros no Brasil. Destacou-se às experiências de Campinas e Brasília por serem as 

primeiras implementadas e por isso encontram-se em destaque na literatura sobre PTRs. Nota-

se que esses PTRs foram formulados de acordo com as capacidades de gestão dos municípios. 

O município de Campinas, por exemplo, articulou o repasse financeiro não só com a política 

de educação, mas também com um programa socioeducativo para toda a família. No entanto, 

a maioria dos programas limitavam a permanência das famílias devido a sua própria limitação 

de recursos para ampliar os programas, além da cautela a respeito de uma suposta migração 

de famílias incentivadas pelo benefício.  

Essas experiências foram consideradas exitosas, apesar de suas limitações e 

impasses, e influenciaram a implementação de PTRs federais compartilhando características 

em comum com esses programas, como será apresentado a seguir. 

  

Primeiras experiências federais em Programas de Transferência de Renda 

 

Através da multiplicação das experiências municipais, o debate sobre os programas de 

renda mínima no Brasil passou a ter a sustentação de dois argumentos. Primeiro, a noção – 

bastante razoável, é preciso salientar – que é custoso às famílias pobres manter seus filhos na 

escola. Segundo, o reconhecimento da deficiência da formação educacional como um fator 

limitante para a elevação da renda de futuras gerações, ou seja, nota-se que há um ciclo 

vicioso de reprodução da pobreza.  

Sendo assim, propõe-se que ao compensar financeiramente famílias pobres para 

garantir a ida de seus filhos à escola, criar-se-ia a possibilidade de rompimento do ciclo da 

pobreza. Essa proposta considera a família enquanto unidade beneficiária dos Programas de 
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Transferência de Renda e vincula a transferência monetária com a educação, o que significa 

associar uma política compensatória (transferência monetária) com uma política estruturante 

(educação) (SILVA, 2007). 

Ao mesmo tempo, no Brasil, havia um forte debate em torno da fome e da miséria. 

Nos anos 1993 e 1994, o sociólogo Betinho (Herbert José de Souza) foi uma figura influente 

ao liderar o movimento “Ação de Cidadania Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida” 

(1992/1993).  

Em suma, no início da década de 1990 os Programas de Transferência de Renda 

(PTR), como o Renda de Cidadania de Eduardo Suplicy que não previa nenhuma 

contrapartida por parte dos beneficiários, e os Programas de Transferência de Renda 

Condicionada (PTRC) passam a integrar a agenda pública. Dentre esses dois modelos de 

política de distribuição de renda, o PTRC é o modelo mais consolidado. 

As primeiras iniciativas em PTRCs do governo federal foram: em 1996 o 

Programa de erradicação do Trabalho Infantil (PETI), como programa piloto; em 1999 o 

Agente Jovem, uma continuação do PETI para adolescente de 15 a 17 anos; em 2001 o 

Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à educação - "Bolsa Escola"; no ano seguinte 

o Auxílio Gás e em 2003 o Cartão Alimentação
20

. O Quadro 3, apresentado a seguir, sintetiza 

as características desses programas.  

  

                                                 

20
 Em 2001 também foi criado o Bolsa Renda pelo Ministério da Integração Nacional. O foco desse programa era 

a população atingida pelos efeitos da estiagem na Região Nordeste e no norte do Estado de Minas Gerais e 

possuía caráter provisório, por isso ele não foi incluído no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Programas de Transferência de Renda do Governo Federal Antecedentes ao 

Programa Bolsa Família no período de 1996 a 2003 

Programa/Ano Ministério 

gestor 

Objetivo Valor do repasse 
21

 Cadastramento
22

  

Programa de 

erradicação do 

Trabalho Infantil, 

1996 

Previdência e 

Assistência 

Social 

Famílias com uma 

renda per capita de 

até meio salário 

mínimo com crianças 

em situação de 

trabalho infantil 

Bolsa de R$ 25 por 

criança nas áreas rurais e 

de R$ 40 nas áreas 

urbanas
23

, mais R$20 

por criança que 

participasse da “Jornada 

Ampliada”
24

 

Cadastro do PETI 

Agente Jovem, 

1999 

Previdência e 

Assistência 

Social 

Jovens de 15 a 17 

anos pertencentes a 

famílias com renda 

per capita de até meio 

salário mínimo em 

situação de risco 

social 

Bolsa R$65 mensais por 

jovem 

Cadastro do 

Agente Jovem 

Bolsa Escola, 

2001 

Educação Famílias com crianças 

de 06 a 15 anos com 

renda per capita 

inferior a R$ 90 

R$15 por mês por 

criança de até 15 anos, 

no máximo para três 

crianças 

CADBES 

Bolsa 

Alimentação, 

2001 

Saúde Gestantes, nutrizes e 

crianças de seis meses 

a seis anos e onze 

meses de idade 

pertencentes a 

famílias com renda 

per capita inferior a 

R$ 90 

R$ 15 por beneficiário, 

até o limite de três 

bolsas por família 

beneficiada 

CAD-SUS 

Programa Auxílio-

Gás, 2001 

Minas e Energia Famílias com renda 

per capita inferior a 

meio salário mínimo 

R$ 7,50 por mês, por 

família, pagos 

bimestralmente 

Cadastro único 

Cartão 

Alimentação, 

2003 

Extraordinário de 

Segurança 

Alimentar e 

Combate à Fome 

Famílias com renda 

per capita entre R$ 

50,01 e R$100 sem 

crianças ou 

adolescentes na faixa 

etária de 0 a 15 anos 

R$ 58,00 mensais por 

família 

 

 

Cadastro único 

Fonte: Elaboração própria com base em Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001; Medida provisória nº 

2.213-1, de 30 de agosto de 2001; Medida Provisória nº 2.206-1, de 6 de Setembro de 2001; Decreto 

nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002; Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003; site MDS, Programas 

Remanescentes (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 

2015b); Manual do Peti (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2004, p. 12), 

(CARVALHO, 2004, p. 51), Portaria nº 879 de 03 de dezembro de 2001. 

 

                                                 

21
 Valores da época em que os programas foram criados, sem correções. 

22
 No momento da implementação.  

23 
Municípios com uma população igual ou superior a 250 mil habitantes. 

24
 Atividades socioeducativas no contra turno escolar. 
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A implementação do PETI possui características que se destacam em relação aos 

outros programas, pois ela ocorreu gradualmente e de maneira diversificada. O Programa 

consistia em uma etapa da realização do chamado “Compromisso pela Criança”, firmado 

entre o Governo Federal, os governos estaduais e instituições da sociedade civil, dentre as 

quais representações do empresariado brasileiro. O programa se desenvolveu sob influência 

da OIT, Organização Internacional do Trabalho, instituição coordenadora do Programa 

Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil, direcionado a um grupo de países do qual 

o Brasil faz parte desde o início da década de 1990 (Campos, 1999).  

Sendo assim, em 1996 o PETI foi implantado como um projeto piloto na área das 

carvoarias do Mato Grosso do Sul e em 1997 foi ampliado para os canaviais de Pernambuco e 

para a região do sisal e das pedreiras no estado da Bahia. Entre os critérios para escolher essas 

áreas estava a existência prévia de experiências voltadas à eliminação do trabalho infantil. A 

implementação do PETI ocorria em articulação com as experiências já desenvolvidas em cada 

região. Portanto em cada um desses municípios foram realizados esforços para cadastrar as 

famílias de acordo com as informações sobre a incidência do trabalho infantil levantadas pelas 

ações anteriores ao PETI. 

Portanto, não haviam critérios uniformes para a implementação do Programa, 

especialmente para a seleção de seus beneficiários. Por exemplo, em Pernambuco, pelos 

critérios estabelecidos na época, permitiu-se a inclusão de crianças que não trabalhavam nas 

atividades em questão, mas cujas famílias trabalhavam, conferindo um caráter preventivo ao 

PETI de Pernambuco. Essa heterogeneidade precisou ser ajustada através da publicação de 

várias instruções normativas ao longo da consolidação e expansão do Programa (CAMPOS, 

1999). 

Ainda em 1997, além dos canaviais de Pernambuco e da região sisaleira da Bahia, 

o PETI iniciou o atendimento também aos Estados do Amazonas e Goiás. Em 1998 foi 

implementado na região citrícola de Sergipe, para áreas de garimpo em Rondônia e canaviais 

no litoral fluminense do Rio de Janeiro. A partir de 1999, o Programa teve sua área de 

abrangência ampliada para diversas atividades nos demais Estados do país, bem como 

expandiu-se para novos municípios nos Estados já atendidos. 

Dessa forma, em setembro de 2000 a Secretaria de Estado de Assistência Social 

(SEAS) publica uma portaria que estabelece as diretrizes do PETI, indicando que o Programa 

é destinado às famílias com incidência de trabalho infantil, mas prioritariamente que tenham 

renda per capita de até ½ salário mínimo. O cadastro das famílias foi padronizado por um 
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formulário estabelecido pela SEAS –, órgão no qual se localizará a base de dados nacional do 

programa, o “Sistema Nacional de Informações Gerenciais” (BRASIL, 2000) . 

A implantação do Sistema Nacional de Informações Gerenciais difere-se em relação 

aos demais programas por apoiar-se na relação do Governo Federal diretamente com a esfera 

estadual e não a municipal, como é o caso do Bolsa Escola e do Bolsa Alimentação, assim, a 

Assistência Social no estado que se responsabiliza por validar e encaminhar ao Governo 

Federal (SEAS) os cadastros dos beneficiários e por realizar o diagnóstico socioeconômico 

das áreas priorizadas (BRASIL, 2000). Embora o município seja o responsável por cadastrar 

as famílias beneficiárias, inclusive inserindo “critérios complementares” no processo de 

seleção, viabilizando assim o “Cadastro de Informações Municipais”, que alimentará o 

Sistema Nacional, é à instância estadual que seus dados serão remetidos e é a esse nível que 

seus eventuais problemas serão solucionados. 

Na maioria dos casos o cadastramento das crianças era feito com base na declaração 

das famílias. Quando o programa se ampliou para mais estados deixou-se de ter como critério 

para sua implementação a existência de ações contra o trabalho infantil anteriores ao PETI.   

Em relação ao pagamento da bolsa do PETI, chamada “Criança Cidadã”, este era feito 

pelo município, até 2001 o pagamento era em espécie, depois passou a ser por cartão 

magnético. 

A implementação do PETI foi alvo de uma auditoria do TCU em 2001 com vistas a 

acompanhar a expansão do Programa. Essa auditoria entendeu o aspecto heterogêneo da 

implementação do Programa como uma implementação sem critérios rígidos de seleção de 

beneficiários resultando em casos de interferência política na contemplação das bolsas; 

ocorrência de crianças incluídas no PETI devido à situação de baixa renda de suas famílias, 

ou até mesmo por serem portadores de alguma deficiência física, prejudicando o foco do 

programa (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2001). Essas informações foram 

confirmadas pelo Entrevistado B. que trabalhava na SEAS nessa época e complementou 

dizendo que as famílias relataram casos de concessão de bolsas em troca de votos. 

Dito de outra forma, em alguns municípios o PETI teve seus objetivos distorcidos. O 

Programa possuía critérios flexíveis de seleção com a finalidade de adaptar-se à realidade 

local, pois o trabalho infantil é um tema complexo e sensível. Porém alguns políticos se 

aproveitaram disso para exercer influência política ao selecionar crianças beneficiárias com 

base em critérios de favorecimento que não tinham a ver com a condição de ocorrência 

trabalho infantil na família. 
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No entanto, durante a auditoria supracitada foi publicada uma portaria que instituiu 

que o Cadastro Único seria utilizado pelo PETI com vistas a solucionar o problema da falta de 

critérios padronizados na seleção das famílias promovendo a racionalização e a unificação dos 

diversos bancos de dados existentes até então (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2001).  

A respeito dos demais programas listados no Quadro 4, o pagamento das bolsas era 

feito pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) através de um cartão magnético, ou seja, direto 

do Governo Federal para o beneficiário. Cada bolsa estava associada a um cartão, de modo 

que, caso uma família recebesse mais de uma bolsa, ela teria mais de um cartão. Às famílias 

que recebiam o PETI era vedada a participação no Bolsa Escola. O recebimento desses 

benefícios estava sujeito à comprovação de insuficiência de renda, sendo, portanto means-

test
25

.  Todos esses programas definiam a família
26

 como unidade beneficiária. Além disso, 

eles têm em comum determinadas contrapartidas, como frequência escolar de crianças e 

adolescentes, retirada destes de situações de trabalho degradantes, acompanhamento do 

calendário de vacinas de crianças de 0 a 6 anos de idade e acompanhamento médico de 

gestantes e nutrizes (BRASIL, 2001c; BRASIL, 2001b; BRASIL, 2001d; BRASIL, 2001a; 

BRASIL, 2002; BRASIL, 2003).  

Nota-se, portanto, a influência dos PTRCs de Campinas e de Brasília no que diz 

respeito a articulação entre transferência de renda e condicionalidades e a definição de família 

como unidade beneficiária. Outra prática que foi consolidada é a do valor do benefício ser 

fixo. O valor do Bolsa Escola e Bolsa Alimentação eram fixados nacionalmente, variáveis de 

acordo com o número de filhos da família. Enquanto o Auxílio Gás, e Cartão Alimentação tem 

um valor fixo único por família, não considerando o número de membros desta. Diferente do 

caso de Campinas, por exemplo, que pagava um valor diferencial calculado caso a caso.  

Outro ponto relevante que diferencia os programas federais dos municipais é quanto a 

não limitação de um período máximo de permanência nesses programas, ainda que o Bolsa 

Escola e Bolsa Alimentação vinculassem o valor de acordo com o número de pessoas 

elegíveis na família e limitavam a quantidade destas para no máximo três crianças por família.  

A prática de estabelecer um tempo mínimo de residência no município para a 

concessão do benefício, evidentemente, não existia nos programas federais. 

                                                 

25
 Sujeito à comprovação de insuficiência de renda aguda. 

26
 Unidade nuclear formada pelos pais e filhos, ainda que eventualmente possa ser ampliada por outros 

indivíduos com parentesco, que forme grupo doméstico vivendo sob a mesma moradia e que se mantenha 

economicamente com renda dos próprios membros (BRASIL, 2001c; BRASIL, 2001b; BRASIL, 2001d; 

BRASIL, 2002; BRASIL, 2003. 
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Havia, portanto, várias ferramentas de cadastramento, as maiores eram as do Bolsa 

Escola (CADBES), a do Bolsa Alimentação (CAD-SUS) e o Cadastro Único para os demais 

programas do governo federal. Se o município possuía um programa próprio, existia ainda 

mais um cadastro. No entanto, os critérios de seleção das famílias, mesmo com seus registros 

de beneficiários centralizados, ainda eram em parte flexíveis, pois os programas delegavam às 

instâncias municipais a tarefa de estabelecerem fichas de cadastro ou questionários. 

 No caso do Bolsa Escola, a CAIXA era responsável pelo fornecimento da 

infraestrutura necessária à organização e manutenção do cadastro nacional de beneficiários; o 

desenvolvimento dos sistemas de processamento de dados; além da organização e operação da 

logística de pagamento dos benefícios. Foi esse sistema que deu origem ao Sistema do 

Cadastro Único. 

Porém, a decisão sobre quem deveria receber ou não o benefício do Bolsa Escola era 

de responsabilidade do conselho de controle social, composto por membros do poder público 

e da sociedade civil conforme previsto no decreto do Programa. Dentre as suas atribuições, 

esse conselho deveria aprovar a relação das famílias cadastradas pelo Município para 

receberem o benefício. Além disso, a concessão das bolsas não poderia exceder o estimado 

pelos indicadores socioeconômicos adotados pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2001c).  

Dito de outra forma, embora a CAIXA atuasse na operação do cadastro, a base de 

dados estava sob o poder da gestão municipal que tinha autonomia para definir quais famílias 

seriam beneficiadas, bem como aquelas que seriam excluídas. No decreto que instituiu o 

Bolsa Escola não está especificado o formulário utilizado para o cadastramento, mas, segundo 

informações do Entrevistado H., que trabalhou no Ministério da Educação de 2002 a 2004, 

este formulário ficava a critério dos municípios, o que ficava na base nacional era uma 

espécie de ficha bancária que identificava mãe e três filhos, que era o limite de filhos que 

recebiam o benefício, não tinha toda a composição familiar nem informações 

socioeconômicas. 

No caso do Bolsa Alimentação, as famílias eram incluídas no CADBAL pelo Sistema 

de Informações da Bolsa-Alimentação - SBA, desenvolvido pelo Departamento de 

Informática do SUS – DATASUS. A transferência dos dados do município para a base 

nacional do SBA era feita por meio da internet ou via BBS
27

. No entanto, como o pagamento 

                                                 

27
 O Bulletin Board System (BBS) é um software, que permite a ligação (conexão) via telefone a um sistema 

através do seu computador e interagir com ele, tal como hoje se faz com a internet. Foi um serviço vinculado às 

redes de correio utilizado entre o final da década de 1970 e meados de 1990. No Brasil o serviço era 
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era feito pela CAIXA por cartão magnético, a família já era identificada pelo NIS 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

 O processo de seleção, inscrição, renovação e desligamento dos beneficiários 

ficou sob a coordenação das secretarias municipais de saúde, às quais coube também, dentre 

outras atribuições, implantar e manter atualizados os dados do Sistema de Informações do 

Programa Bolsa Alimentação. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde recomendou às 

secretarias municipais que estabelecessem parcerias com a Pastoral da Criança em favor da 

identificação das famílias em maior risco nutricional, considerando a natureza e o grau de 

cobertura das atividades dessa organização religiosa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

Porém, esse processo de seleção entrou em conflito com a estratégia adotada pelo 

Programa Cartão Alimentação (PCA) – já no governo Lula dentro do contexto do Fome Zero 

– que foi implementado utilizando o Cadastro Único como ferramenta de cadastramento, mas, 

seguindo a prática do BA e BE, que por sua vez a herdaram dos PTRCs municipais, a seleção 

dos beneficiários do PCA ficava a critério de um comitê gestor. 

Na experiência do PCA, o comitê gestor era constituído com dois terços da 

sociedade (igrejas, sindicatos, associações) e um terço do poder público governamental. “Os 

membros dos comitês, instalados em municípios de pequeno porte, muitas vezes foram eleitos 

em assembleias com grande comparecimento. Esses comitês eram formados, em geral, por 

nove membros, incluindo um representante do governo do estado e um da prefeitura” 

(FONSECA & ROQUETE, 2005, p. 134). 

Os comitês deliberavam sobre a seleção dos beneficiários da seguinte forma: 

recebiam a relação de famílias beneficiárias e informavam ao Ministério Extraordinário da 

Segurança Alimentar (MESA) quem podia, ou não, receber a bolsa e, em alguns casos, 

controlavam os gastos realizados pelos titulares do benefício. Este último aspecto do comitê é 

problemático, conforme demonstram Fonseca & Roquete (2005): 

O controle dos gastos, pelo comitê gestor, aparece como exercício de poder 

e, ainda, como manifesta capacidade de deliberação, como na fala de D. 

Auxiliadora, membro do comitê gestor do Ceará: “nós temos o controle do 

cadastro desde quando o beneficiário recebeu pela primeira vez, assim como 

as notas de compras organizadas numa ficha. As pessoas estão conscientes 

da atuação do Comitê e, por medo de serem cortadas do programa, estão 

entregando pontualmente seus recibos. São poucas as famílias que não 

colaboram”, ela explica (p.135). 

                                                                                                                                                         

disponibilizado pela Rede Brasileira de TeleInformática (RBT), criada em 1992. A popularidade dos BBSs 

decresceu muito com a massificação da internet 
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Ana Fonseca e Claudio Roquete, que participaram da formulação do PBF, na 

publicação supracitada, entendiam esse controle como uma humilhação aos pobres: “Aliás, na 

nossa experiência quase sempre os pobres têm de demonstrar, na ordem moral, que são 

pessoas de bem. Eles estão sempre sob suspeição como se existisse uma doença moral na 

pobreza” (2005, p. 135). Porém, o ministro José Graziano (MESA) defendia a atuação dos 

comitês gestores por estarem impulsionando a demanda por alimentos e, ao mesmo tempo, 

incentivando a agricultura familiar.  

Os comitês, por sua vez, achavam que estavam “limpando o cadastro”, excluindo 

quem não precisava e/ou não devia estar recebendo, e, ao mesmo tempo, tinha a atribuição, e 

reivindicavam, a substituição das famílias “excluídas” por outras mais necessitadas.  

Mas a atuação desse comitê gestor se chocava com as instâncias gestoras do Bolsa 

Alimentação e do Bolsa Escola. O comitê do PCA esbarrava no teto máximo para a inclusão 

no Programa que acompanhava as famílias beneficiárias desses outros dois programas, mas 

essas famílias estavam inseridas em outra institucionalidade e em outros compromissos 

(FONSECA & ROQUETE, 2005). 

Retomando que o Bolsa alimentação funcionava sob responsabilidade do 

Conselho Municipal de Saúde e o Bolsa Escola possuía um Conselho de Controle Social, 

conforme foi explicado anteriormente, utilizavam os cadastros sociais desses programas 

apenas para fins de registros dos beneficiários de forma que a exclusão da família não tinha o 

efeito desejado porque a prefeitura, MS e o MEC não tomavam conhecimento. Todavia, o que 

era invisível passou a ser visto quando o PCA passou a conceder a bolsa de R$ 50,00 reais 

mantendo os benefícios do BA e BE. “Os comitês gestores, com justa razão, sentiram-se 

desautorizados” (FONSECA & ROQUETE, 2005, p. 137). 

Em suma, em 2001, o governo federal começa a atuar com uma nova geração de 

políticas públicas, enquanto o movimento de implementação de Programas de Renda Mínima 

e Bolsa Escola nos municípios que começou em 1995 não parou. Em 2001, mais de mil 

prefeituras haviam adotado algum PTRC ao modelo dos programas do Distrito Federal e de 

Campinas (LAVINAS, BARBOSA, & TOURINHO, 2001). 

A conclusão desta subseção, que buscou apresentar o terreno no qual emerge o 

Cadastro Único, é a seguinte: Embora em 2001 o Cadastro Único já havia sido instituído e seu 

decreto determinava que a partir de 15 de setembro daquele ano esse Cadastro seria de uso 

obrigatório dos órgãos da administração pública federal, como condição imprescindível à 

“concessão de programas focalizados […] de caráter permanente” (BRASIL, 2001b), o que 
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havia entre 2001 e 2003 era um cenário de pulverização de recursos; elevado custo 

administrativo; superposição de público-alvo; competição entre ministérios; ausência de 

coordenação e de perspectiva intersetorial no combate à pobreza e desigualdade; falta de 

articulação entre os programas do governo federal com os programas similares municipais e 

estaduais; fragilidades e incompreensões acerca do cadastro único (FONSECA & ROQUETE, 

2005). 

Nesse contexto, afirmam Fonseca & Roquete (2005), prevaleceu a concorrência 

interburocrática tanto entre os programas no âmbito federal como na relação desses 

programas com os programas similares nas esferas estaduais e municipais resultado em um 

elevado custo-meio para a operacionalização de todos esses programas.  

Os gestores públicos não estavam preparados para as demandas desse novo modelo de 

política pública. Certamente alguns aspectos eram novidades inclusive para seus 

formuladores, pois as informações a respeito dos cadastramentos eram frequentemente 

incoerentes, quando não escassas. Em 2002, ao mesmo tempo em que o Cadastro Único 

estava em implementação, ocorreu uma verdadeira “corrida às bolsas” - os municípios 

trabalharam muito para dar conta de incluir os cidadãos requerentes dos benefícios - e os 

recursos materiais e humanos muitas vezes não foram suficientes para a realização de 

múltiplos cadastramentos, o que acabou comprometendo a efetividade e a eficiência dos 

programas de transferência renda (FONSECA & ROQUETE, Proteção Social e Programas de 

Transferência de renda: o Bolsa-Família, 2005).  

Como ocorreu a implementação do Cadastro frente a esse cenário e como isso afetou 

os programas de transferência de renda federais implementados entre 1996 e 2003 será 

abordado na próxima subseção. 

 

Formulação do Cadastro Único 

 

O primeiro marco institucional da criação do Cadastro Único foi elaborado pela 

Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS) alocada no Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS) do governo de FHC. O Cadastro Único foi idealizado por essa 

secretaria que coordenava o PETI e o Agente Jovem.  

A ideia da SEAS era construir um Cadastro Único que servisse a todos os 

programas sociais do governo federal, uma vez que atendiam ao mesmo público e possuíam 

objetivos complementares, mas ações sobrepostas que na ponta, nos municípios, terminavam 
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por ser concorrentes dada a capacidade limitada dos municípios em termos de recursos 

financeiros, estruturais e de recursos humanos. 

As necessidades tanto de fixar critérios nos processos de seleção dos programas 

quanto a de possuir componentes personalizáveis que atendessem as ambições das áreas da 

saúde, educação e inclusão social foram igualmente fortes. O processo de desenvolvimento do 

Cadastro se tornou um esforço para reunir comunidades que possuíam práticas e abordagens 

diferentes para problemas da mesma natureza.  

Então, parlamentares, a CAIXA, os designers do sistema de informação e os 

usuários -  que neste caso são tanto os gestores nas esferas federal, estaduais e municipais, 

quanto os cidadãos beneficiários e solicitantes dos programas - enfrentaram dois tipos de 

desafios no desenvolvimento do sistema: persuadir sobre a unificação das diferentes 

ambições, práticas, tecnologias e competências; e acompanhar as mudanças ocasionadas pelo 

crescimento da internet e do uso do cartão magnético, considerando que no ano de 2001 isso 

era uma novidade para todos e em muitos lugares do país. 

Utilizando uma metáfora de Star & Ruhleder (1996) para descrever a elaboração 

de um Computer-Supported Cooperative Work em meados da década de 1990, desenvolver o 

Cadastro Único nesse contexto foi: “como construir o barco que você está dentro enquanto 

ainda está projetando o sistema de navegação e competindo em uma corrida de barcos com 

adversários obstinados, com uma linha de chegada em constante mudança” (p.112 – tradução 

livre do original em inglês, grifo das autoras). 

A legislação do Cadastro Único saiu em um decreto publicado em Julho de 2001 

(BRASIL, 2001b) que basicamente institui o formulário do cadastro, conhecido como 

Caderno Azul, que aliás estava em anexo ao referido decreto. Não obstante, sua 

operacionalização só foi iniciada em dezembro de 2002. A implementação do Cadastro Único 

pode ser sintetizada nas etapas descritas no Quadro 4 a seguir: 
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Quadro 4 - Trajetória Inicial do Cadastro Único 
Mês/ano Etapa 

Julho de 2001 Institui-se o formulário de cadastramento. 

Setembro de 2001 Cria-se um Grupo de Trabalho Interministerial para operacionalizá-lo
28

 

Dezembro de 2001 Firma-se um contrato com a Caixa para desenvolver e operar o sistema 

Janeiro de 2002 O Cadastro Único entra em operação pelas prefeituras 

Fonte: Elaboração própria com base em (FONSECA & ROQUETE, 2005, pp. 139-140) 

 

Como pode ser observado, o Cadastro não acompanhou a criação do Bolsa Escola, 

em abril de 2001, que criou seu próprio cadastro, e do Bolsa Alimentação, que, embora criado 

posteriormente (em setembro de 2001), também optou por criar um cadastro próprio. Dessa 

forma, a SEAS entrou em disputa com o MS e o MEC que coordenavam o Bolsa Alimentação 

e Bolsa Escola respectivamente, para a unificação desses cadastros.  

A disputa foi árdua, pois ambos os ministérios não queriam abrir mãos de seus 

cadastros e, portanto, de suas influências enquanto os responsáveis de seus respectivos 

programas de transferência de renda. Em entrevista com agentes que acompanharam esse 

processo (A. B. e I.), conclui-se que a maior dificuldade se deu na reação dos Ministros Paulo 

Renato (Educação) e José Serra (Saúde) que foram contra a unificação, pois entendiam os 

cadastros como vitrines eleitorais já que ambos eram pré-candidatos a Presidente. 

Por fim, a SEAS conseguiu vencer a disputa argumentando pela unificação das 

bases de dados, de modo que os programas Bolsa Renda e Auxílio Gás, ambos criados no 

final de 2001, passaram a utilizar o Cadastro Único como ferramenta cadastral.  

Porém, o conflito maior deu-se na unificação, em 2002, dos cartões através do 

Cartão do Cidadão. O Presidente FHC chegou a lançar o Cartão entregando para um conjunto 

de Famílias em Campo Grande, bairro do Rio de Janeiro, mas a SEAS não teve força de 

garantir a unificação de fato (Entrevistados B. e I.). 

  

                                                 

28
 O Grupo de Trabalho tinha o objetivo de articular, orientar e dar apoio técnico aos municípios participantes 

dos diversos programas sociais do governo federal, para o desenvolvimento integrado da sistemática de coleta de 

dados e informações com vistas ao Cadastramento Único. Esse Grupo era composto por Casa Civil da 

Presidência da República; Ministério da Saúde; Ministério da Previdência e Assistência Social; Ministério da 

Educação; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Secretaria de Estado da Assistência Social; e Caixa 

Econômica Federal (BRASIL, 2001). Esse Grupo de Trabalho foi extinto com o Decreto 6.135 de 2007 que 

substituiu o Decreto 3.877 (BRASIL, 2007). 
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Os primeiros formulários do Cadastro Único: o Caderno Azul 

 

A primeira grande tensão de plano de fundo do Cadastro Único reflete a própria 

polêmica a respeito das políticas sociais:  

Para os que entendem as políticas sociais como algo residual, trata-se 

fundamentalmente de focalizar ao máximo a sua abrangência. Para os que 

entendem as políticas sociais como um direito, trata-se de retratar todas as 

faces da pobreza e confrontá-las com diversas políticas públicas, permitindo 

a avaliação do que cada ente governamental faz ou planeja fazer para dar 

conta da dívida social brasileira (FONSECA & ROQUETE, 2005, p. 141). 

 

Um dos grandes desafios da construção de uma estratégia de unificação cadastral 

passou, portanto, pela questão de formular o que seria levantado como informação para o 

cadastro, dito de outra forma, que variáveis definiriam o público-alvo.  

Este processo foi feito a partir de reuniões com ministérios e secretarias que 

seriam os clientes das informações coletadas, segundo os Entrevistados A. e B. (gestores que 

participaram desse processo desde o desenho até a implementação municipal de Programas 

Sociais entre 2001 e 2002), esse processo não levou em conta a participação das gestões 

municipais. 

A principal dificuldade desse processo foi conciliar as demandas apresentadas por 

todas as áreas que contemplam as políticas sociais (saúde, educação, assistência e previdência 

social). O Cadastro ficaria enorme se todos os interesses fossem contemplados. O 

Entrevistado I., que acompanhou as reuniões junto a Secretária Wanda Engel (SEAS), citou o 

exemplo da área da Saúde Bucal que insistiu em incluir perguntas sobre as cáries das crianças. 

Era uma informação irrelevante para alguns, mas para essa área não.  

Por fim, concluiu-se por formulários mais abrangentes do que o que existia para o 

Bolsa Escola e Bolsa Alimentação. Havia um formulário principal de duas páginas e de 

formatação simples que solicitava informações sobre a composição da família e característica 

do domicílio (local onde a pessoa recebia atendimento de saúde; endereço; tipo de localidade 

do domicílio; situação de domicílio; tipo de domicilio; tipo de abastecimento e tratamento de 

água; tipo de iluminação; escoamento sanitário; destino do lixo), e um outro formulário de 

identificação de pessoa que perguntava basicamente nome, raça, estado civil, qualificação 

escolar e profissional, despesas da família. Sendo que agora todos os membros da família 

eram identificados. Havia também um formulário para identificação do Agricultor Familiar, 



54 

 

 

 

mas que não estava em anexo ao decreto e eu não consegui recuperar quando ele foi 

implantado.  

Na Figura 1 abaixo, a título de ilustração, um fragmento do formulário 

implementado em 2002 pela SEAS. O formulário completo pode ser consultado no Anexo 1 

desta dissertação. 

 

Figura 1 - Fragmento do formulário do Cadastro Único (Caderno Azul) utilizado de 

2002 a 2014
29

 

 

Fonte: Formulário de Cadastramento Único de Beneficiários dos Programas do Governo 

Federal em anexo no DECRETO Nº 3.877, DE 24 DE JULHO DE 2001. 

 

O referido decreto, além de instituir o formulário, definiu que a Caixa seria 

responsável pelo processamento de dados e atribuir um número de identificação que 

garantisse a unicidade e a integração das informações.  

                                                 

29
 Um novo formulário, “Caderno Verde”, foi implantado em 2011 de maneira gradual, portanto entre 2011 e 

2014 os formulários “Caderno Azul” e “Caderno Verde” coexistiram. O Capítulo 3 apresentará mais informações 

sobre o formulário “Caderno Verde”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.877-2001?OpenDocument
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As bases de dados do Bolsa Escola (BE) e do Bolsa Alimentação (BA), quando 

unificadas no Cadastro Único, eram bases que serviam só para identificar quem recebia os 

benefícios. Por exemplo: o BE era pago para no máximo 3 crianças, se a família tinha mais de 

três filhos elas ficavam invisíveis. Então após a unificação dessas bases as famílias eram 

incluídas por um formulário um pouco mais completo e as famílias que iam atualizando 

completavam as informações que faltavam. Por isso haviam dois tipos de formulário, um para 

inserção de novos beneficiários e outro para complementação de cadastro do Bolsa Escola que 

foi possível porque também era a CAIXA que operacionalizava, mas no caso do Bolsa 

Alimentação as famílias foram sendo cadastradas aos poucos. 

O caráter sintético do Decreto nº 3.877/2001 se mostrará problemático quando da 

operacionalização do Cadastro Único, pois o formulário visava a uniformização de conceitos 

utilizados pelos programas sociais, mas ainda não haviam sido determinadas diretrizes quanto 

ao estabelecimento de uniformidade à coleta de dados, fundamentais para a captação 

qualitativa das informações.  

 Mas antes mesmo da implementação do Cadastro nos municípios, reconhecendo 

as deficiências do decreto supracitado, em outubro de 2001 publicou-se um novo decreto. 

Esse é um documento não numerado, identificado apenas como Decreto de 24 de outubro de 

2001, cuja função foi de regulamentação de um item específico: a forma de articulação dos 

órgãos federais em sua relação com os municípios, para fins de viabilização do processo de 

cadastramento. No novo documento criou-se um “Grupo de Trabalho” para “articular, orientar 

e dar apoio técnico aos Municípios” na “sistemática de coleta de dados” do Cadastro Único, 

para que a mesma se desse de forma integrada. 

A composição desse Grupo de Trabalho, de acordo com o Decreto supracitado, era 

a seguinte: Casa Civil, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Assistência Social, 

Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Estado da 

Assistência Social e Caixa Econômica Federal. A presença do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário sugere que daí pode ter surgido o cadastro do Agricultor Familiar. Mas outro 

elemento que chama a atenção, do ponto de vista institucional, é a citação da Secretaria de 

Estado da Assistência Social (SEAS) que era um órgão do MPAS, o qual já fora citado como 

partícipe do grupo. Além disso, competia à SEAS a coordenação do Grupo de Trabalho.  

O decreto de 24 de outubro de 2001 também definiu a SEAS como fonte dos 

recursos para suprir as despesas com o processamento dos dados (o que significava pagar as 

despesas com a CAIXA). A Secretaria de Assistência Social gozava de status de ministério 
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(Secretaria de Estado), mas essas atribuições também indicavam a tentativa de centralização 

da gestão dos cadastros dos programas sociais de transferência de renda, o que se daria nas 

dependências dessa Secretaria. 

 

O Software do Cadastro Único 

 

Com o formulário pronto, faltava operacionalizar o cadastramento das famílias. 

Com a unificação dos cadastramentos, foi definido na legislação que a CAIXA seria o agente 

operador do Cadastro Único, assim como era do Bolsa Escola. Isso significa que o banco 

público era, e ainda é, responsável pela elaboração e manutenção do software e do banco de 

dados do Cadastro. Esta foi uma decisão arbitrária dos formuladores do Cadastro, não houve 

nenhuma espécie de licitação. Muito embora cogitou-se utilizar o Banco do Brasil como 

agente dos pagamentos e a Dataprev como agente operador do cadastro. 

A opção pela Dataprev foi a primeira cogitada, pois os serviços de registro de 

pessoas e famílias, não é o core business da CAIXA.  

Há outras importantes empresas do governo que têm registros historicamente 

gerenciados e soluções de tecnologia da informação para as políticas 

públicas e de fiscalidade. Os mais importantes são a Empresa de Tecnologia 

e Informação da Previdência Social (DATAPREV), vinculado ao Ministério 

da Previdência Social, que administra prestações contributivas da segurança 

social, e Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), 

especializado em tributação e contabilidade governamental nacional 

(MOSTAFA & SÁTYRO, 2014, p. 4. tradução livre do original em inglês). 

A Dataprev chegou a desenvolver um projeto piloto em algumas cidades de 

Sergipe com um software elaborado pela empresa, mas não consegui recuperar detalhes sobre 

esse projeto.  

As empresas, CAIXA e Dataprev, de certa forma competiram sobre o 

processamento de dados e desenvolvimento de sistemas para o Cadastro Único, mas ter a 

CAIXA como agente operacional significava eliminar os custos de transação entre gestão de 

dados e pagamento. Isso certamente fez a CAIXA mais competitiva (Mostafa & Sátyro, 

2014). 

A decisão pela CAIXA também considerou o histórico de parcerias entre o banco 

e o governo federal. Essa nova parceria foi firmada em contrato renovado a cada três anos. A 

CAIXA possui a responsabilidade de armazenar os dados e transmiti-los ao governo federal 

periodicamente, além de atender os usuários do cadastro (gestores nacionais, locais e 
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beneficiários) a respeito de dúvidas e problemas no software do Cadastro. Entretanto, o 

software em si é confeccionado por uma empresa subcontratada pela CAIXA. 

Sobre o dito software, também chamado de Sistema do Cadastro Único, consiste 

em outra grande tensão da infraestrutura. No momento de sua elaboração, 2001, informática e 

internet não faziam parte da realidade da maioria das gestões municipais do país. O cadastro 

deveria servir a todos os 5.565 munícipios
30

, então, na época foram desenvolvidos dois 

aplicativos: um que servia para o preenchimento das informações off-line e outro que enviava 

essas informações pela internet em algum ponto de acesso do município ou levando a 

informação em meio magnético (CD, disquete) para o gerente da CAIXA no município, 

segundo o Entrevistado B. que realizou a capacitação de gestores em alguns municípios. Era 

um sistema análogo com o que existe hoje para declarar imposto de renda. Na verdade, entre 

2001 e 2002 existiram 5 versões do sistema, sendo a última a implementada nos munícipios – 

e que teve suporte até 2005
31

 com alterações (5.2, 5.3 etc.), conforme o Quadro 5. 

Portanto, haviam 5.565 bases locais que não se comunicavam entre si, não era 

possível um cadastro ser transferido de um município a outro, caso fosse necessário o cadastro 

no município de origem deveria ser excluído e isso era feito a partir de telefonemas entre os 

gestores do município de origem e de destino ou, frequentemente, a família acabava se 

cadastrando uma vez em cada município e recebia o benefício em duplicidade (Entrevistados 

B. que participou da implementação municipal do Cadastro Único em 2001 e 2002, e D. 

Analista de Sistemas consultor do Departamento do Cadastro Único desde 2002). 

 

  

                                                 

30 
O Brasil possui 5.570 municípios, sendo destes 5 criados em 1º de janeiro de 2013. IBGE (2014). Disponível 

em: <http://7a12.ibge.gov.br/voce-sabia/curiosidades/municipios-novos> Acesso em: [24 jan. 2016]. 
31

 Em 2009 ainda haviam 3 municípios utilizando a versão 5 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E COMBATE À FOME, 2008b) 
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Quadro 5 – Primeiras Versões do Sistema do Cadastro Único 

Versões/Ano Características 

1, 2, 3 e 4 

2001 - 2003 

•Versões teste da CAIXA; 

•Aproveitou-se o cadastro do Bolsa Escola; 

•Off-line; 

•Formulários Caderno Azul; 

•Funções: Inclusão; 

•Base local; 

•Monousuário. 

5 

2003-2005 

 

•Foi colocado em uso nacionalmente; 

•Off-line  

•Funções: Inclusão, alteração e exclusão de dados 

•Formulários Caderno Azul; 

•Monousuário. 

Fonte: elaboração própria baseado nas entrevistas 

 

A característica do sistema como monousuário também possuía implicações sobre 

a duplicidade de cadastrados, além da não conectividade entre os municípios, pois, na prática, 

os municípios de grande porte não operavam com apenas um computador, logo havia mais de 

uma base de dados por município.  Era inviável apenas um computador dar conta da demanda 

de cadastramento, então os gestores municipais dividiam a base fazendo várias cópias da base 

municipal e instalando-as em diferentes computadores. 

Por exemplo, um município poderia ter 15 computadores com a base municipal e 

determinar que no computador 1 eram cadastradas famílias cujo responsável familiar tinha a 

inicial do nome A a C; no 2, D a F, e assim por diante.  Essa prática causava muita 

duplicidade de cadastros (Entrevistado D. Analista de Sistemas consultor do Departamento do 

Cadastro Único desde 2002). 

Todo o processo de confecção dos softwares até a versão 5 foi feito sem a 

participação da SEAS e dos municípios na homologação do sistema, ele era feito 

exclusivamente pela CAIXA. 

Além disso, muitos municípios não possuíam computador para a tarefa de digitar 

as informações do formulário no aplicativo e contratavam empresas para isso. O sistema, 

combinado com a formatação do formulário e com a falta de orientações mais precisas aos 

cadastradores, permitia muitas inconsistências na entrada dos dados como erros de digitação e 

inclusão incorreta de informações, inclusive ocorrências de palavrões em alguns campos 

(Entrevistado D.).  

Mas o principal problema da operacionalização do software incidiu sobre a 

unicidade de cadastros levando a ocorrência de cadastros repetidos, principalmente para as 
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crianças, e a geração de vários números de identificação do beneficiário para a mesma pessoa 

a cada novo cadastramento, conforme será discutido a seguir. 

 

O número de identificação 

 

A atribuição de um número de identificação único é fundamental para um cadastro 

social dessa natureza, pois ele permite não só que seja feita a ligação entre as informações 

contidas com outros cadastros sociais, outros sistemas e programas, como também permite 

relacionar indivíduos à suas respectivas famílias e domicílios (e de certificar que esses 

indivíduos não estejam ligados a mais de uma família ou domicílio). No entanto, a escolha do 

NIS como o número de identificação dos beneficiários demonstra uma outra característica 

infraestrutural do Cadastro Único. 

As infraestruturas se relacionam com práticas convenientes, ou lock-ins, tanto 

criando novas convenções, quanto possuem aspectos que são moldados por práticas 

convenientes da base pré-instalada. O exemplo sempre citado na literatura é o do teclado 

QWERTY que foi aderido por gerações de datilógrafos e suas limitações são herdadas pelo 

teclado de computador e, daí por diante, pelo design de móveis de computador etc. (STAR & 

RUHLEDER, 1996). 

A maneira como foi definido o número de identificação das pessoas cadastradas 

no CadÚnico é um exemplo de como a CAIXA incorporou suas conveniências no processo de 

cadastramento dos beneficiários de programas sociais. 

Isso posto, há que ressaltar que atribuir um número de identificação para o 

CadÚnico é superar o inconveniente de que no Brasil há muitos documentos de identificação 

e os componentes de uma família podem ter apenas alguns ou nenhum tipo de documento de 

identificação – no ato do cadastramento é exigido ao menos a certidão de nascimento de todos 

os membros da família. Entretanto, os formuladores do Cadastro, junto a seu agente operador, 

criaram um número de identificação para fins de cadastramento e recebimento de benefícios: 

o Número de Identificação Social (NIS).  

Na verdade, o NIS foi elaborado por um mecanismo adotado pelo programa Bolsa 

Escola.  Conforme abordado anteriormente, no BE a CAIXA procedia a identificação dos 

beneficiários atribuindo-lhes um NIS. No Cadastro Único, esse número seria a chave de 

unicidade e integração do cadastro para todos os programas de transferência de renda, no 

intuito de impor racionalidade ao cadastramento realizado pelos órgãos em questão.  
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No decreto que regulamentou o Programa Bolsa Escola a implementação supunha 

um Cadastro Nacional de Beneficiários, no qual para cada registro estaria associado a uma 

numeração padronizada. Para isso, a CAIXA deveria cruzar os dados dos beneficiários do 

programa com as bases do PIS (Programa de Integração Social), do PASEP (Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público) e do CI (Contribuinte Individual), e a 

localização nesses registros seria utilizada como “código de identificação” dos beneficiários. 

Nos casos em que não houvesse registro nessas bases de dados era atribuído um novo registro 

que deveria ser gerado de acordo com os conceitos e critérios básicos utilizados para o 

cadastramento no PIS. Portanto – do ponto de vista da codificação –, o NIS do Cadastro 

Único é um equivalente do cadastro do PIS (Entrevistado E.). 

No entanto, o PIS e NIS são conceitualmente diferentes. O primeiro constitui um 

programa específico dotado de cadastro específico dos seus participantes, os quais fazem jus a 

uma bonificação monetária periodicamente referente à relação de emprego, seguida da renda 

do trabalho. Por outro lado, o NIS representa um código de identificação individual, 

padronizado de acordo com os critérios utilizados para cadastrar os participantes do PIS, mas 

para servir de mecanismo de entrada para o registro de potenciais beneficiários de programas 

sociais que eram pagos através da CAIXA, cuja referência principal é a renda familiar per 

capita, seguida de aspectos sociodemográficos das pessoas cadastradas e que não prevê 

contribuição por parte do beneficiário.  

Portanto, o PIS e o NIS analisados em termos de seus públicos-alvo e os fins que 

os originaram, conclui-se que há entre o PIS e NIS uma distinção conceitual e, ao mesmo 

tempo, uma assimilação técnica. 

Mas, mesmo com um critério definido, as características do software e da 

implementação do Cadastro Único resultaram em muitos problemas a respeito da unicidade 

das informações, conforme será abordado na seção seguinte, mas antes é preciso compreender 

alguns aspectos da complexidade da integração das bases de dados e das possibilidades de 

gestão integrada das políticas sociais, ainda levando em conta que a consolidação de 

infraestruturas emergentes dependem de como ela irá interagir com as infraestruturas já 

consolidadas e que estas impõem práticas convenientes, ou lock-ins à nova infraestrutura.  

No Brasil, os programas sociais do governo federal nas áreas de assistência social, 

previdência, saúde e trabalho estão apoiados em informações de identificação de pessoas 

organizadas principalmente em cinco cadastros distintos, a saber: Base PIS (CAIXA), Base 

PASEP (Banco do Brasil), Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Ministério da 



61 

 

 

 

Previdência Social), Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde – CADSUS 

(Ministério da Saúde) e Sistema de Informações Sociais – SIISO (CAIXA) . Cada um desses 

cadastros foi criado e é gerenciado no contexto das suas competências e atribuições 

determinadas pelas políticas sociais a que estão vinculados (BARTHOLO, 2008 apud 

SOARES, 2010). O Quadro 6 traz detalhes dessas bases de dados. 
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Quadro 6 - Cadastros de informações sobre identificação de pessoas usados nos programas sociais federais 
Base Gestor Descrição/Objetivos Forma de Cadastramento Usos 

SIPIS - Sistema do 

Programa de 

Integração Social 

CAIXA Promover a integração do empregado com o 

desenvolvimento da empresa. O trabalhador 

recebe um número de inscrição, que possibilitará 

consulta e saques dos benefícios sociais 

administrados pela CAIXA. 

Pelo empregador, no primeiro contrato de 

trabalho com carteira assinada. A inscrição 

é feita apenas uma vez e o número será 

solicitado a cada novo emprego. O número 

do PIS pode ser encontrado na Carteira de 

Trabalho, no comprovante de inscrição ou 

ainda no Cartão do Cidadão. 

Pagamento de abono salarial, no valor de 1 salário 

mínimo (SM), é disponível ao trabalhador que 

esteja cadastrado há pelo menos 5 anos; tenha 

ganho no ano-base média mensal de até 2 SM; 

tenha trabalhado no mínimo 30 dias no ano 

anterior; esteja relacionado corretamente na RAIS 

do ano-base anterior ao pagamento. 

PASEP - 

Programa de 

Formação do 

Patrimônio do 

Servidor Público 

Banco do 

Brasil 

Até 1988 permitiu a formação de um patrimônio 

individual ao servidor, atualizado anualmente e 

que gera rendimentos ao participante até que ele 

esteja habilitado ao saque do principal. Com a 

extinção dos créditos em contas individuais, o 

cadastramento manteve-se obrigatório para 

habilitação ao recebimento do seguro-desemprego 

e ao abono salarial; informação na RAIS e no 

CAGED; e recolhimento dos trabalhadores 

regidos pela CLT. 

Cada trabalhador deverá ser inscrito 

somente uma vez, sendo obrigatório no ato 

de sua primeira admissão. Para evitar a 

duplicidade, o contratador deverá verificar 

se o servidor já é inscrito no PIS-Pasep. 

Caso ele já o seja, deve-se anotar nos 

registros do número de inscrição para a 

prestação de informações. 

Todo participante do Pasep cadastrado até 

04.10.1988 e cuja conta apresente saldo no início 

de cada exercício (30.06 de cada ano) tem direito 

ao saque dos rendimentos de sua conta individual. 

As regras para o abono salarial à partir de 1989 

são iguais às do PIS 

CNIS - Cadastro 

Nacional de 

Informações 

Sociais 

DATAPREV Base de dados nacional que contém informações 

cadastrais de trabalhadores empregados e 

contribuintes individuais, empregadores, vínculos 

empregatícios e remunerações. 

Importação de informações das seguintes 

fontes de dados: PIS; FGTS; PASEP; 

Cadastro e Base de Recolhimentos de 

Contribuintes Individuais do MPS; Base de 

Arrecadação Previdenciária; CEI - Cadastro 

Específico do INSS; RAIS e CAGED 

(MTE) e dados da Receita Federal. 

Manter informações sobre trabalhadores e 

estabelecimentos; inibir fraudes e desvios na 

concessão de benefícios previdenciários e 

trabalhistas mediante o cruzamento das 

informações administradas pelos vários sistemas 

governamentais; contribuir para a integração das 

informações administradas por outras instituições 

governamentais no âmbito da seguridade social. 

CADSUS - 

Sistema de 

Cadastramento de 

usuários do SUS 

DATASUS O Sistema de cadastramento de Usuários do 

Sistema Único de Saúde permite a geração do 

Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) com um 

número nacional de identificação, que facilita a 

gestão do Sistema e permite a construção de um 

banco de dados para diagnóstico, avaliação, 

planejamento e programação das ações de saúde. 

Importação de informações das seguintes 

fontes de dados: PIS; FGTS; PASEP; 

Cadastro e Base de Recolhimentos de 

Contribuintes Individuais do MPS; Base de 

Arrecadação Previdenciária; CEI - Cadastro 

Específico do INSS; RAIS e CAGED 

(MTE) e dados da Receita 

Vinculação dos procedimentos executados no 

âmbito do SUS ao usuário, ao profissional que os 

realizou e a unidade de saúde onde foram 

realizados; Identificação imediata do usuário 

(histórico); Permite a integração a outros sistemas 

de informação; Também utilizado em programas 

de agente comunitários de Saúde e Saúde da 

Família. 

SIISO - Sistema 

de Informações 

Sociais 

CAIXA Base unificada de dados cadastrais dos cidadãos e 

de compor a base corporativa de dados sociais da 

CAIXA, utilizada e atualizada pelo CadÚnico e 

por outros sistemas como, por exemplo, o SIPIS 

Importação de informações das seguintes 

fontes de dados: PIS, CADSUS, Cadastro 

Único 

Atribuição de NIS. 

Fonte: SOARES (2010) p. 235. 
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 No ato da inscrição no Cadastro Único são exigidos documentos de identificação 

de todos os membros da família, são aceitos: certidões de nascimento e casamento, 

identidade, CPF, carteira de trabalho e título de eleitor. Destes, apenas o CPF é emitido 

nacionalmente, sendo os demais de competência estadual. Tais identificadores são 

relacionados ao número da família, previamente criado e impresso no Formulário Principal, 

Figura 2, para, mais adiante, cada membro familiar receber o seu NIS pela CAIXA. Portanto, 

o NIS é utilizado para identificar cada indivíduo na base SIISO e garantir a regra de unicidade 

dos registros de pessoas no sistema. 

Para isso, o Siiso mantém um controle sobre o histórico de conversões de 

NIS, conhecido como “tabela de elos”. Um exemplo de conversão de NIS 

ocorre quando é identificado, na base do Siiso, mais de um cadastro para um 

indivíduo, o que ocasiona a existência de dois ou mais NIS ativos atribuídos 

a uma mesma pessoa. Isso pode ocorrer devido ao cadastramento múltiplo 

dessa pessoa em um mesmo sistema, com dados cadastrais diferentes, ou em 

sistemas diferentes integrados ao Siiso (ex.: CadÚnico, Sipis). Nesse caso, 

ocorre o processo de conversão do NIS devido à ocorrência de duplicidade, 

sendo que o NIS mais recente é considerado convertido para o NIS mais 

antigo (considerado o NIS ativo). Esse controle é necessário para que não se 

perca o histórico de ocorrências para cada NIS. Periodicamente, a CAIXA 

executa rotinas de verificação de duplicidades cadastrais na base do Siiso, o 

que repercute em alterações na tabela de elos (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2009). 

Figura 2 - Campo do Formulário Principal (Caderno Azul) que identifica os membros 

da família 

 

Fonte: Formulário Principal de Cadastramento Único de Beneficiários dos Programas do 

Governo Federal em anexo no DECRETO Nº 3.877, DE 24 DE JULHO DE 2001 

 

Vale ressaltar, conforme Wood & Firmino (2010) chamam a atenção referindo-se 

ao Bolsa Família, mas também vale para o Cadastro Único, essa é uma “maneira do Estado 

brasileiro adquirir dados pessoais e identificar pessoas normalmente excluídas de formas 

tradicionais (como o CPF) de identificação e classificação social” (WOOD & FIRMINO, 

2010, p. 260). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.877-2001?OpenDocument
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Porém, essa arquitetura do NIS sozinha não evitou que, devido a características 

operacionais do cadastramento das famílias tais como o software do Cadastro e a forma como 

se deu os primeiros cadastramentos, houvessem falhas na identificação das famílias na 

implementação do Cadastro Único que serão abordadas a seguir. 

Essa descrição um tanto exaustiva dos aspectos técnicos da unificação das 

informações se faz necessária para salientar o quão importante é para os Programas Sociais de 

estratégia focalizada “acertar o alvo”. Conforme foi apresentado anteriormente, a focalização 

de Programas de Transferência de renda foi uma estratégia difundida na América Latina nas 

últimas décadas como uma resposta a restrições fiscais e a mudanças políticas, de maneira a 

imprimir efetividade aos programas voltados para a redução da pobreza – só deverá receber 

auxílio quem realmente precisa. A focalização relaciona-se diretamente com a questão da 

identificação dos beneficiários, portanto os instrumentos utilizados para selecionar e 

classificar os indivíduos que atendem aos critérios de entrada nos programas sociais são um 

ponto crucial desses programas. Na transição entre o Governo FHC-Lula conflitos 

relacionados ao Cadastro Único e a efetividade da focalização desse instrumento ganharam 

terreno, conforme será abordado oportunamente.  

 

Implementação do Cadastro nos municípios 

 

 Conforme abordado no início deste Capítulo, a abordagem descentralizada dos 

PTRs federais era uma novidade, bem como o uso de sistemas de informação e internet para a 

realização das atividades relacionadas aos objetivos ambiciosos desses programas.  

No período de 2002 o Cadastro Único estava vinculado ao Departamento de 

Desenvolvimento de Informações Sociais, da Secretaria de Planejamento e Avaliação do 

extinto Ministério da Assistência e Previdência Social e contava somente com 08 técnicos 

para atender as demandas dos municípios (Entrevistado B. - Participou da implementação 

municipal do cadastro único em 2002). 

A operacionalização dos critérios de unicidade foi uma das questões mais 

complexas, pois a primeira versão do aplicativo do Sistema do Cadastro Único só permitia 

inclusão das informações, não havia como atualizar e os municípios não conseguiam acessar 

suas próprias informações.  

Nesta versão, cada computador era um terminal autônomo, ou seja, não estava em 

rede, se o município tivesse mais de um computador para cadastrar as informações eles não 
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“conversavam” entre si e, como não era um sistema conectado à internet, o município não 

podia acessar as informações de outros municípios para verificar, por exemplo, se a família já 

estava cadastrada em outro lugar.  

A CAIXA verificava periodicamente junto à base do NIS a unicidade dos 

cadastramentos, conforme explicado na seção anterior. Mas ainda assim, devido suas 

características operacionais, era recorrente uma família com mais de um NIS e duas famílias 

com o mesmo NIS, pois as famílias eram cadastradas mais de uma vez no mesmo município 

ou uma vez em dois municípios diferentes. E isso era a CAIXA que verificava depois que as 

informações eram enviadas. Ainda assim, alguns benefícios acabavam sendo concedidos 

duplicados ou indevidamente (Entrevistado C. - Ocupa função de direção e assessoramento 

superior no Departamento do Cadastro Único desde 2008).  

Essa etapa ocorreu sem maiores testes, capacitação e retorno adequado aos 

municípios. “E, o mais importante, sem que se configurasse como política de Estado que, 

como tal, teria de passar por algum pacto federativo, por discussões republicanas sobre as 

metas e por normas claras e integradas de identificação social” (FONSECA & ROQUETE, 

2005, p.140).   

Houve algum tipo de treinamento de cadastradores e gestores de acordo com o 

Entrevistado B. (que inclusive foi responsável pelo treinamento em alguns municípios), o 

maior problema, além da falta de computadores e infraestrutura adequada, era a falta de 

recursos humanos. O treinamento ocorreu com a ida de um funcionário da SEAS e de um 

técnico da CAIXA em municípios selecionados de cada estado capacitando outros instrutores, 

não só sobre a operacionalização do sistema e do preenchimento do formulário, mas também 

da importância do trabalho. Porém, como era algo novo para muitos municípios, estes não 

possuíam um contingente fixo de pessoas designadas para as tarefas; e como o sistema foi 

implementado sem testes, muitos problemas começaram a aparecer quando ele foi botado em 

prática.  

Os Entrevistados A. (participou da formulação do Programa Bolsa Família) e B. 

comentam também que os estados não foram incluídos nesse processo. O Entrevistado B. 

afirma que se eles fossem incluídos, poderiam cooperar com a capacitação dos municípios, 

por exemplo dispondo de técnicos treinados nos estados para auxiliar os municípios. 

 O resultado dessa implementação foi alvo de uma auditoria do Tribunal de Contas 

da União (TCU) entre julho e outubro de 2002, de acordo com o relatório dessa auditoria, ela 

ocorreu devido à crescente importância que o Governo Federal começava a atribuir aos PTRs 
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e a eficácia destes estava atrelada à qualidade do Cadastro. O objetivo da avaliação do TCU 

era garantir a confiabilidade dos dados utilizados pelos programas sociais reconhecendo as 

dificuldades que os municípios vinham enfrentando na chamada “corrida às bolsas” – 

processo no qual os municípios trabalhavam para cadastrar os beneficiários de acordo com as 

metas propostas pelo governo federal. No momento da avaliação o Cadastro continha 

informações de alguns beneficiários do Bolsa Escola e do Bolsa Alimentação (alguns 

municípios haviam aderido à transição do CADBES e do CADBAL para o Cadastro Único) e 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e do Agente Jovem. Os principais 

problemas encontrados pelo TCU, além do problema do critério de unicidade já mencionado, 

foram os seguintes: 

 Focalização do público-alvo: Embora estabelecido que as famílias deveriam 

comprovar seus rendimentos, na prática não havia mecanismos de verificação dos 

rendimentos declarados no cadastramento, o que permitia que famílias que não 

pertenciam ao público-alvo recebessem o pagamento de benefícios por conta das 

omissões de suas rendas declaradas.  

 Manutenção do Cadastro Único: Não havia uma sistemática definida para a 

atualização e manutenção da base de dados.  

 Condições operacionais dos municípios para a realização do cadastramento: A 

Secretaria de Estado para a Assistência Social (SEAS) (Secretaria do Governo FHC, 

substituída pelo MPAS), orientou que os municípios deveriam cadastrar as famílias até 

outubro de 2002 para receber o repasse de recursos do governo federal pela “Rede de 

Proteção Social
32

”. Porém, o TCU projetou
33

 que somente cinco Estados iriam cumprir 

essa meta. Os motivos do atraso no cadastramento, eram falta de documentação das 

famílias, insuficiência de recursos humanos para o cadastramento, deficiências de 

treinamento e capacitação dos cadastradores, dificuldade no envio de informações dos 

municípios para a CAIXA, dificuldade de acesso às famílias.   

 Gerenciamento do cadastro: o nível municipal do gerenciamento do Cadastro ficou 

comprometido porque não houve um diálogo entre os municípios, o estado e a união, 

sobre os instrumentos e ações referentes ao Cadastro Único; não houve um teste 

piloto; não havia um manual de instruções para os procedimentos de cadastramento e 

gerenciamento; as orientações não eram coesas. O gerenciamento também foi 

                                                 

32
 Nome da estratégia do Governo FCH que incluía os programas de transferência de renda do período. 

33
 Ver tabela na página 12 do relatório (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2003). 
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comprometido pela pouca divulgação do serviço telefônico da CAIXA destinado ao 

atendimento dos gestores. O cadastro era feito por um formulário impresso e depois 

digitado na base de dados, mas foram enviados menos formulários que o necessário 

aos municípios. O treinamento dos agentes envolvidos no cadastramento também não 

foi adequado (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2003). 

 Neste momento, o TCU não encontrou elementos que fornecessem uma avaliação 

dos efeitos do Cadastro Único nas políticas sociais, mas identificou uma aderência dos 

municípios à iniciativa. Não era viável aos municípios operar e gerenciar mais de uma base de 

dados devido a limitações de recursos humanos, no entanto, as possibilidades que o Cadastro 

Único poderia vir a oferecer eram muito desejáveis pelos gestores municipais. De acordo com 

esse relatório e os Entrevistados A. e B. que acompanharam esse processo do ponto vista do 

governo federal e dos municípios, os gestores municipais concordavam que a identificação 

socioeconômica das famílias mais pobres favoreceria o planejamento e a implementação de 

ações destinadas a esta população, ainda que os municípios, até então, não tinham acesso a 

seus próprios dados, eles apenas enviavam à CAIXA via o software o Cadastro, mas não 

conseguiam obter as próprias informações.  

Esse consenso entre os gestores da ponta do processo de cadastramento é crucial 

para a continuidade do projeto do Cadastro Único, pois sem a participação dos municípios que 

são aqueles que trabalham diretamente com os beneficiários, incluindo as informações que 

compõe a base unificada, essa infraestrutura não existiria. Esse apoio é crucial na 

continuidade do Cadastro, ainda mais considerando que muitos municípios possuíam 

iniciativas próprias de PTRs e, consequentemente, seus próprios cadastros sociais que foram 

ignorados pelo Governo Federal no desenho do Cadastro Único. Dessa forma, o Cadastro 

passou a contar com 5.565 aliados na disputa pela unificação das informações contra os 

ministros que não desejavam que esse projeto chegasse a cabo.  

 

Considerações preliminares 

 

O Capítulo 1 buscou apresentar conceitos básicos do plano de fundo político no 

qual se insere o delicado tema da focalização de programas de transferência de renda. A 

estratégia de ações para os pobres, ou os mais pobres, implica na criação de mecanismos 

sofisticados que se servem de tecnologias para alcançar seus objetivos. 
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Foi exposto que a implementação desses mecanismos ocorreu primeiramente por 

iniciativa de municípios na segunda metade da década de 1990. Essas iniciativas 

sedimentaram um modelo de programa de transferência com as seguintes características: a) a 

família era a unidade beneficiária; b) possuíam critérios de focalização direcionados ao que o 

município avaliava como mais vulneráveis (os critérios podiam incluir, além de um corte de 

renda per capita, demarcações demográficas, condição nutricional de crianças, número de 

dependentes); c) transferências monetárias fixadas ou diferenciais equivalentes ao que se 

entendia como mínimo necessário para que as famílias superassem a condição de pobreza; d) 

imposição de critérios e condições para a permanência no programa (frequência escolar dos 

filhos na rede de ensino fundamental;  retirada das crianças das situações de trabalho; 

acompanhamento vacinal das crianças de 0-6, acompanhamento das gestantes e nutrizes, etc). 

Entre 1996 e 2002, o governo federal lança programas análogos aos PTRCs 

municipais, os programas como o Bolsa-Escola, Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil e Bolsa-Alimentação, executados, respectivamente, pelo Ministério da Educação, da 

Previdência e Assistência Social e Ministério da Saúde. Cada programa tinha um gerente, que 

é de um ministério ou de uma secretaria de estado, e não há canal de comunicação entre eles. 

Como estes eram implementados de forma descentralizada, terminaram por sobrecarregar os 

municípios devido à falta de orientações e de critérios objetivos para o cadastramento dos 

beneficiários e a capacidade destes em atender a uma quantidade crescente de demandas sem 

o devido preparo e apoio. Isso acabou comprometendo a qualificação da coleta de 

informações que, por conseguinte, comprometeu a execução dos programas sociais.  

A concepção de um cadastramento único para todos os programas visava 

desafogar os municípios centralizando as atividades de cadastramento de beneficiários em 

uma única ferramenta, bem como racionalizar esse processo estabelecendo critérios uniformes 

à coleta de dados. O Cadastro Único contribuiu para a fixação de um formulário de 

cadastramento, mas não conseguiu finalizar o objetivo de superar interesses setoriais dos 

ministérios responsáveis pelos PTRs ao convencê-los a unificar o processo de cadastramento, 

as bases de dados dos inscritos nos Programas e os cartões para pagamento das bolsas. 

Porém, esse projeto logrou definir um número de identificação único para fins de 

recebimento de benefícios sociais através da parceria com a CAIXA como agente operador do 

sistema e do processamento e armazenamento dos dados do Cadastro que por sua vez 

incorporou algumas de suas práticas convenientes à CAIXA nesse processo.   
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Mas o processo no qual se deu a implementação desse projeto não conseguiu 

cumprir plenamente com seus objetivos. Até o final de 2002 o Cadastro Único não conseguiu 

unificar as bases de dados dos PTRCs do governo federal em execução, a cobertura dos 

Programas não avançou, havia muitos problemas relacionados a qualidade dos dados 

coletados pelos municípios e isso comprometia a concessão dos benefícios. Vale ressaltar que 

os PTRCs eram executados sem qualquer articulação com os Programas municipais, quando 

haviam. 

Em termos institucionais, os PTRs do governo federal e o Cadastro Único 

definiam as seguintes responsabilidades: ao governo federal cabia definir os critérios de 

seleção dos beneficiários e o pagamento das bolsas; a CAIXA era responsável pelo Cadastro 

Único e pela logística de pagamento (emissão de cartão magnético, atendimento nas agências 

e correspondentes bancários); aos municípios cabia cadastrar os potenciais beneficiários; a 

responsabilidade dos estados não estava ainda bem definida, pois, como foi apresentado, 

ainda não havia nenhum tipo de pacto efetivo entre o Governo Federal e os demais entes 

federativos no sentido de organizar a gestão das informações. 

Em suma, até 2003 o Cadastro Único era mais um conjunto de formulários do que 

uma infraestrutura, pois ele ainda não atingiu uma extensão em seu escopo conforme 

pretendia (todos os programas sociais do governo federal) embora estivesse caminhando para 

isso. Conforme será apresentado a seguir, o aumento de sua extensão irá ocorrer juntamente 

com profundas mudanças organizacionais.  Os formulários serviam mais como um registro 

dos beneficiários, pois a seleção dos beneficiários ficava a cargo de conselhos ou comitês 

locais que, por mais que utilizassem formulários padrão, imprimiam suas práticas locais na 

coleta das informações sobretudo porque careciam de orientações e capacitações mais 

consistentes. 

De acordo com Star & Ruhleder (1996) uma infraestrutura ocorre quando a tensão 

entre o local e o global é resolvida. Isto é, quando as práticas locais são propiciadas por uma 

tecnologia de maior escala, que pode então ser utilizada de forma natural, “sempre-à-mão”. 

Isso ocorre conforme variações locais vão sendo envolvidas em mudanças organizacionais. 

Por fim, vale ressaltar que essas considerações levam em conta que em 2003 

muda a administração federal. O Cartão Alimentação, implementado pelo governo Lula, 

utilizava o Cadastro Único e também esbaravam nos problemas identificados pela auditoria 

do TCU (2003). Não obstante, logo da vitória de Lula no pleito de 2002, cogitava-se um 

projeto de unificação dos programas sociais que deu origem ao Programa Bolsa Família, neste 
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processo foi discutido a continuidade ou não do Cadastro Único como será abordado no 

Capítulo 2. 
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Capítulo 2 – O Cadastro Único é o Cadastro do Bolsa Família: A Unificação dos 

Programas de Transferência de Renda do Governo Federal e o Escopo da Infraestrutura 

  

 Partindo da identificação dos constrangimentos atinentes ao cenário de 

sobreposição de programas sociais para o mesmo público-alvo, elevados custos de meio e 

concorrência interburocrática, iniciou-se o desenho do Programa Bolsa Família, neste 

momento ainda sob a coordenação da Casa Civil da Presidência, formando um Grupo de 

Trabalho Interministerial do qual fizeram parte o Ministério da Saúde (MS), o Ministério da 

Educação (MEC), o Ministério da Assistência Social (MAS), Ministério Extraordinário de 

Segurança Alimentar (Mesa), Ministério de Minas e Energia, Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) e CAIXA; subgrupos temáticos: desenho, avaliação e 

monitoramento e estratégia de implementação; cadastro; e financiamento. O trabalho desse 

GT incluiu reuniões com governadores e secretários estaduais e prefeitos (FONSECA & 

ROQUETE, 2005).  

O GT tinha como subsídio para as discussões o relatório: “Diagnóstico dos 

programas sociais que transferem recursos monetários, independentemente de prévia 

contribuição
34

” que foi elaborado pelo Grupo de Transição
35

 FHC-Lula em 2002 no qual há as 

seguintes considerações sobre os PTRCs criados entre 2001 e 2002: 

(...) os programas têm como características: a superposição de públicos alvo; 

a competição entre as instituições governamentais; um custo administrativo 

no que concerne aos ministérios e secretarias envolvidos e ao agente 

bancário (CAIXA); a pulverização dos recursos públicos; a desvinculação de 

outras políticas que possam funcionar como porta de saída e, muitas vezes, 

tratamento diferenciado para o mesmo público alvo (GRUPO DE 

TRANSIÇÃO FHC-LULA, 2002, p. 14) 

  

 Com o intuito de superar esse quadro, esse documento faz recomendações a 

respeito dos PTRs e do Cadastro Único. Sobre os Programas as recomendações eram a 

padronização da renda familiar per capita para efeitos de ingresso nos programas; atualizar o 

público-alvo potencial dos programas a partir dos dados do CENSO de 2000, pois a definição 

                                                 

34
 Os benefícios de prestação continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Renda Mensal 

Vitalícia e a Previdência Rural não estão incluídos.  
35

 Após a vitória de Lula para a Presidência em 2002, um arranjo político entre o Governo FHC e a aliança 

vencedora (PT-PL) permitiu a constituição de um governo de transição (Medida Provisório nº 76), no qual uma 

equipe formada por membros do PT e por colaboradores da campanha de Lula, assumiu a responsabilidade de 

apresentar um diagnóstico dos órgãos do Executivo e dos problemas e condições para enfrentá-los nas principais 

áreas do governo federal.  
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do público-alvo do Bolsa Escola foi definida com base no CENSO de 1991, então estava 

defasada; e unificação dos cartões.  

Sobre o Cadastro Único o diagnóstico era o seguinte: 

O Cadastro Único é uma ferramenta importante para o planejamento de 

políticas, para a identificação da abrangência e distribuição dos 

beneficiários, para o exame dos impactos dos programas e para a integração 

das diversas ações.  O governo federal já tem esse cadastro que, no entanto, 

apresenta diversas inadequações.  

Foi a Caixa Econômica Federal que desenvolveu o software do CadÚnico e 

este é bizarro (GRUPO DE TRANSIÇÃO FHC-LULA, 2002 – grifo meu). 

 De acordo com esse relatório e com as informações do consultor do Decau 

Entrevistado D., todos os aplicativos (Entrada e Complementação de Dados, Importação 

Cadastral, Conectividade, Cadastramento Único etc.) foram desenvolvidos para prefeituras de 

porte reduzido, que precisavam enviar algo como 5.000 famílias ao Cadastramento Único.  

Como o Cadastro Único foi implementado quando já haviam cadastrados de 

outros programas sendo utilizados (considerando aqui os programas municipais e federais), a 

CAIXA criou um aplicativo de Importação Cadastral, que deveria permitir a importação direta 

de dados de outras bases, mas ela rejeitava todos os membros de uma família caso encontrava 

apenas um campo específico, de um cidadão específico, que esteja fora do padrão, por 

exemplo, os CPFs iniciados com o algarismo zero e municípios com CEP iniciado com o 

algarismo zero. 

Isso afetou principalmente os municípios de grande porte – que contavam com 

programas de renda mínima municipais – a tomarem duas atitudes: contratar empresas e 

refazer seus cadastros, convocando, novamente, as famílias; implantar o programa federal, e 

conviver com dois programas e dois cadastros (o municipal e o federal)  (GRUPO DE 

TRANSIÇÃO FHC-LULA, 2002), (Entrevistados A. membro do grupo de transição e B. 

membro da SEAS no governo FHC que participou da implementação do CadÚnico nos 

municípios em 2001). 

O relatório supracitado também faz menção, às já citadas, falta do módulo de 

manutenção e atualização do cadastro e falta de retorno das informações aos municípios que 

não tinham qualquer forma de consultar ou visualizar as informações enviadas. 

Outro problema surgiu no cruzamento dos dados do Cadastro com os sistemas de 

pagamento dos PTRs e de controles de condicionalidades. No caso do SIBES - Sistema Bolsa 

Escola - o aplicativo desenvolvido e mantido pela Caixa com a finalidade de gerenciar o 
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pagamento dos benefícios desse programa, até maio de 2002, também armazenava o cadastro 

do programa Bolsa Escola que era naquele momento o maior de todos os programas de renda 

mínima.  Quando o cadastramento de novos beneficiários passou a ser realizado pelo Cadastro 

Único, o Cadastro do programa Bolsa Escola foi 'quebrado' – uma parte estava no SIBES e 

outra parte no CadÚnico. O resultado foi a existência de cadastros duplicados, pois as famílias 

que já recebiam o programa Bolsa Escola (e constavam no SIBES) estavam se cadastrando no 

CadÚnico para terem acesso aos demais benefícios do governo federal. 

    

Vale apresentar algumas sugestões presentes no Diagnóstico em relação ao 

Cadastro Único: 

A consolidação do CadÚnico: É necessário elaborar um Projeto de Lei que 

torne definitivo o cadastramento único, pois o mesmo é regido por decreto 

(Decreto nº 3.877 de 24 de junho de 2001). Já existe uma proposta de PL em 

tramitação nos Ministérios interessados em fazer uso do Cadastro;  

Rever o formulário que alimenta o CadÚnico:  Está em curso, também, 

revisão do formulário.  É fundamental torná-lo uma ferramenta do 

planejamento local e nacional; 

(...) 

Revisão do papel da CEF como agente operador e pagador: O contrato com a 

Caixa Econômica Federal – que vence em 27/dez/2002 –, deve ser revisto 

para o aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento das informações e 

redução de custos. Deve-se considerar também a possibilidade de se utilizar 

outros agentes operadores; 

(...) 

Validação do Cadastro Único: Há muita especulação acerca da qualidade das 

informações e há necessidade de se identificar meios de validá-las. O último 

Censo pode trazer elementos para a realização desse trabalho; 

Deverá retornar ao município a base de dados enviada ao Cadastramento 

Único, de modo que o mesmo tenha elementos para o planejamento de suas 

ações (GRUPO DE TRANSIÇÃO FHC-LULA, 2002, pp. 15-16) 

 

De fato, conforme comentado no Capítulo 1, o Decreto nº 3.877 de 24 de junho de 

2001 não era adequado às ambições do Cadastro, mas ainda não há uma lei que versa sobre 

ele, o que mudou foi que em 2007 foi instituído outro decreto, Decreto nº 6.135, de 26 de 

Junho de 2007, que apresenta definições mais precisas a respeito do Cadastro que foi um 

avanço em termos institucionais. 
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Sobre a possibilidade da CAIXA deixar de ser o agente operador, eu questionei a 

todos os entrevistados e eles me disseram que a revisão da CAIXA como agente operador 

nunca foi levada a cabo. A relação entre Cadastro Único e CAIXA ainda é contratual pelo 

prazo de três anos, depois passou para dois, mas os entrevistados desconhecem se houve 

intenção de mudar o agente operador. 

A chamada validação do Cadastro foi estabelecida no desenho do PBF através da 

instituição de metas de cobertura do Programa Bolsa Família baseadas na identificação do 

número de habitantes dentro do perfil do Programa de acordo com o CENSO – os chamados 

mapas da pobreza.  

A questão do acesso aos dados para os municípios também foi resolvida de 

maneira mais imediata com a implantação de uma nova versão do software do Cadastro Único 

que também incluía módulos de manutenção e atualização de dados. A nova versão do sistema 

do Cadastro será abordada com mais detalhes na subseção seguinte. 

Por último, em relação a revisão do formulário, essa revisão só foi ocorrer de fato 

a partir de 2005 sendo finalizada em 2008. 

Isso posto, para fins do desenho do PBF foi decido pela continuidade da família 

como unidade beneficiária e das condicionalidades relacionadas à educação e saúde do Bolsa 

Escola e Bolsa Alimentação. Outras decisões importantes foram tomadas: 

 

Em relação ao cartão: 

 Não emitir novos cartões com o nome Bolsa Família para reduzir custos 

operacionais e eventuais dificuldades dos beneficiários e do agente operador na 

distribuição, conferindo racionalidade no uso dos recursos públicos. Sendo assim, 

a família poderia escolher em qual cartão dos programas anteriores ela receberia o 

PBF; 

 O novo cartão teria espaço para o símbolo do município e do estado e seria, ele 

próprio, a corporificação do pacto federativo. 

Por onde começar a implementação? 

 Com as famílias que já estavam no Cadastro Único; 

 Assumir os compromissos da implementação do Programa Cartão-Alimentação, 

ou seja, maior ênfase nas regiões do semiárido nordestino; 

População foco 



75 

 

 

 

 Classificar as famílias em duas classes de renda familiar per capita: Até R$ 50,00 

(pobreza extrema) e maior que R$ 50,00 até R$ 100,00 (pobreza). Essa decisão 

levou em conta os limites de renda fixados pelos dois principais programas BE e 

BA de R$ 90,00 e R$ 100,00
36

 respectivamente. Logo, em tese, não haveriam 

famílias incluídas nesses programas com renda familiar per capita maior que R$ 

100,00, então o PBF conseguiria abranger todos os beneficiários dos programas 

BE e BA; 

 A renda da família seria autodeclarada, ou seja, não haveria exigência de 

comprovantes. 

Valor das bolsas 

 Piso de R$50,00 e o teto de R$95 para o primeiro grupo de famílias e de R$15,00 e 

R$45,00 para o segundo grupo, tendo em vista não diminuir o valor médio 

recebido pelos beneficiários dos programas anteriores (FONSECA & ROQUETE, 

2005, pp. 144-145). 

 

Outra decisão importante foi deixar o PETI e o Agente Jovem de fora dessa etapa de 

unificação, porque o índice de cadastramento desses programas no Cadastro Único era muito 

baixo e haviam especificidades desses programas que dificultavam a operacionalização em 

conjunto com o PBF, pois esses programas não tinham limite de número de bolsas por família 

e no caso do PETI haviam duas bolsas vinculadas, a do PETI e da “Jornada Ampliada” e 

ainda o recorte urbano e rural. Neste caso o PBF reduziria muito o valor médio dessas bolsas 

indo contra o princípio do direito adquirido.  

 Dentre essas decisões, a dimensão geográfica do Cartão Alimentação (prioridade 

na região nordeste) como ponto de partida da migração para o PBF e a não realização de 

novos cadastramentos teve uma consequência esperada: em 2004 as capitais e regiões 

metropolitanas concentravam mais de 27% das famílias pobres no Brasil e apenas 18% dessas 

famílias haviam sido incorporadas ao PBF. Para cobrir essa defasagem do Cadastro “a Câmara 

de Política Social e o Presidente da República aprovaram a expansão do Programa para a meta 

de 2004 de 6,5 milhões de famílias, nas capitais e regiões metropolitanas (...)” (FONSECA & 

ROQUETE, 2005, p. 145)  

                                                 

36
 Não sei dizer como essas faixas de renda foram escolhidas, se se basearam em algum estudo, mas a do BE 

corresponde a meio salário-mínimo da época que era igual a R$ 180,00 (Medida Provisória 2194-5 de março de 

2001), logo, a do BA corresponde a um pouco mais que meio salário-mínimo.  
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Essa meta ambiciosa, de 3,6 milhões em dezembro de 2003 para 6,5 milhões em 

dezembro de 2004 foi cumprida paulatinamente: 

A migração no sentido da unificação dos programas no PBF em 2003 foi de 

2.818.590 famílias e assim, em outubro de 2003 e dezembro de 2004, o 

número de famílias que saiu dos demais Programas foi de 8.647.592. 

Nota-se, porém, que tal contingente ao ingressar no PBF se transformou em 

4.893.763 famílias, pois cada família estava, em média, em 1,8 Programa 

(FONSECA & ROQUETE, 2005, p. 147).  

 

Nota-se que a maior prioridade do PBF nesse momento era a ultrapassagem da 

abordagem setorial dos programas anteriores através da articulação em diversos ministérios, 

diversas áreas do governo (intersetorialidade) e do governo federal com estadual e municipal 

(descentralização) ambos aspectos não tem precedentes em termos de política social no Brasil. 

Diferente dos programas anteriores, o PBF só foi implementado após a pactuação com todos 

os estados (FONSECA & ROQUETE, 2005, p. 147). 

Nesse processo, após a criação do MDS em janeiro de 2004, o Cadastro Único e o 

Programa Bolsa Família passam a integrar a mesma estrutura organizacional, sob a 

responsabilidade da Secretaria Nacional de Renda e de Cidadania (SENARC) com seus 3 

(três) Departamentos: Gestão do Programa de Transferência de Renda, Operação e de 

Cadastro Único. Desde então, sob a perspectiva orçamentária, o CadÚnico passou a ser 

considerado uma ação do aludido programa de governo. 

Neste processo o Cadastro Único foi praticamente mantido como estava, o 

software mudou, mas o formulário não. Como havia o ímpeto de implementar o PBF e 

cumprir com suas metas de cobertura, dificilmente seria possível ao mesmo tempo uma 

mudança muito expressiva no formulário. Com a unificação dos Programas o Cadastro Único 

aumentou expressivamente seu escopo o que exige ajustes em sua configuração para dar conta 

dos problemas apresentados pelo TCU em 2003 e de novos problemas. Esse aumento em 

escala exige a tomada de decisões e de escolhas em relação a suas variáveis, ao tipo de 

tecnologia em uso, ao seu formulário, a capacitação dos cadastradores etc., mas esses 

processos são complexos e só tiveram início por volta de 2005. 

Ainda assim, todo esse esforço conferiu maior extensão ao escopo Cadastro 

Único. Infraestruturas possuem extensão espacial ou temporal, elas devem alcançar mais que 

um único evento ou uma prática local. Com a escolha pela continuidade do Cadastro por parte 

dos formuladores do PBF, ele deixou de ser só um formulário, um projeto implementado de 
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maneira incipiente e fragmentada que poderia ter acabado junto com o mandato de FHC, ou 

com o fim da Secretaria de Estado de Assistência Social, que criou o Cadastro; agora ele 

definitivamente deslocou os cadastros anteriores do BE e BA e atingiu dimensão nacional 

aumentando a cobertura de beneficiários por todo o país, ainda que isso tenha ocorrido sob a 

dimensão de um único programa social.  

 No entanto, essa escolha, uma vez tomada, teve de ser defendida pelo MDS agora 

não mais dos interesses setoriais dos ministérios, mas da opinião pública. As limitações da 

implementação do Cadastro reconhecidamente interferiram na concessão das bolsas, na 

ampliação dos programas recém-criados e depois unificados. De acordo com o Entrevistado 

A., que participou do Grupo de Transição FHC-Lula e da formulação do PBF, a mídia de 

massa frequentemente apresentava casos de pessoas que recebiam benefícios indevidamente 

ou de pessoas que deveriam receber, estavam cadastradas, mas ainda aguardavam os cartões.  

O Entrevistado A. citou especificamente um artigo do jornalista Ali Kamel 

publicado no jornal “O Globo” em 2004 – quanto ele era diretor executivo desse jornal – 

intitulado: "Encontramos os pobres errados?", no qual Kamel faz uma comparação entre os 

dados do Cadastro Único e da PNAD a respeito de contrastes entre porcentagens de pessoas 

dentro do perfil do cadastro identificadas pela Pesquisa e da porcentagem que estava dentro 

do Cadastro e questiona os custos operacionais do mesmo sugerindo que o IBGE deveria ser 

responsável pelo cadastramento.  

Os prefeitos podem estar cadastrando, na melhor das hipóteses, os pobres de 

sua base eleitoral; na hipótese mais realista, podem estar cadastrando a sua 

base eleitoral menos afortunada, pobre, mas não os mais pobres a que se 

destinam os programas sociais. No segundo caso, como acontece sempre, 

aqueles entre os menos afortunados mais bem equipados, intelectual e 

economicamente, acham mais rapidamente os meios para se cadastrar; os 

mais desequipados não encontram o caminho das pedras (KAMEL, 2004). 

Os autores Fonseca & Roquete (2005) em publicação que relata a vivência destes 

nos bastidores dos primeiros anos do PBF, afirmam que antes da transição de governo não se 

discutia sobre o Cadastro Único ou outros cadastros sociais do país. Pelo contrário, o governo 

FHC apresentava o Cadastro como uma radiografia confiável sobre os pobres, fato que “não 

se mostraria real tanto no quantitativo de famílias cadastradas quanto na qualidade dos dados” 

(p.139). 

Essa desconfiança também estava relacionada ao fato do Programa Bolsa Família 

não exigir comprovação de renda às famílias. Exigir ou não exigir a comprovação de renda 

são escolhas que igualmente possuem vantagens e desvantagens. 
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Os mecanismos conhecidos como means testing são os que fazem a avaliação da 

família ou indivíduo para a verificação da situação de pobreza dos mesmos por meio da 

comprovação da renda monetária ou em função de características observáveis altamente 

correlacionadas com a pobreza (proxy means testing ou teste de elegibilidade 

multidimensional). No primeiro caso, embora a comprovação de renda monetária possa 

permitir uma focalização aparentemente eficaz, seu uso para fins de elegibilidade dos 

programas sociais apresenta custos em termos de desincentivo ao trabalho, estigmatização e 

elevados esforços e custos administrativos para mensurar com propriedade a renda das 

famílias e/ou indivíduos (BARR, 2004).  

No contexto brasileiro há ainda outro problema, que é o alto grau de 

informalização do mercado de trabalho e, por conseguinte, da dificuldade de comprovação de 

renda por parte dos potenciais beneficiários, levando inclusive a estes auferirem rendimentos 

sazonais. Neste caso a orientação é que as famílias declarem o que elas normalmente ganham, 

não o que receberam no último mês (Entrevistado G. - Desde 2014 ocupa função de direção e 

assessoramento superior no Departamento do Cadastro Único). 

No caso do uso da verificação da renda por teste de elegibilidade 

multidimensional, a população-alvo do programa é definida a partir de indicadores que sejam 

altamente correlacionados com a pobreza (baixa escolaridade, déficit de determinados bens 

duráveis, moradias precárias etc.). Muitas vezes, tais indicadores são agrupados em um único 

indicador ou índice multidimencional de pobreza, por meio de metodologias diversas e pesos 

diferenciados para cada dimensão utilizada – como no caso do Bolsa Escola de Brasília que 

utilizava pontuação para selecionar os beneficiários. Sendo que o desenho desses indicadores 

almeja o estabelecimento de variáveis que estejam fora do controle do indivíduo, de forma a 

minimizar desincentivos, e que sejam de fácil observação, para agilizar a administração do 

Programa (CASTAÑEDA & LINDERT, 2005).  

 Além da verificação means testing existe a verificação workfare. Essa modalidade 

visa combater ao chamado “efeito preguiça”. Nesse caso a proteção social não considera as 

necessidades, mas sim o merecimento atribuído aos que se comportam dentro de uma 

determinada ética. Essa prática pressupões que somente acessarão o programa aqueles que 

realmente não conseguem uma ocupação com melhor remuneração. Estados Unidos, 

Inglaterra e Holanda são exemplos de países que adotaram esse tipo de esquema. No entanto, 

a verificação workfare possui altos custos de inconveniência, como a formação de filas para 
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recebimento, tempo de espera e comprovação da situação de vulnerabilidade que rompe com 

critérios de privacidade (BARR, 2004).  

No caso do Programa Bolsa Família que, embora o Formulário do Cadastro Único 

recolha variáveis socioeconômicas (condições de moradia, escolaridade etc.), o que define o 

público-alvo é a renda familiar per capita e esta não é verificada. A opção pelo Teste de 

Renda Não-Verificada é mais barata que as outras e é a alternativa mais viável, 

particularmente em situações nas quais são necessárias decisões rápidas. Neste caso, a 

precisão da focalização pode ser razoável, pois está combinada com a focalização geográfica, 

ou seja, não é menos eficiente que os outros dois tipos de verificação. Por outro lado, essa 

prática é considerada de baixa transparência e, por isso, gera mais desconfiança considerada 

como um incentivo à subdeclaração de renda (Castañeda & Lindert, 2005). 

A autodeclaração também é aplicada para todas as informações do formulário e 

isso possui implicações importantes para a atualização das informações, principalmente da 

escola das crianças e do posto de saúde que a família frequenta, embora o Sistema Presença 

do MEC e o Datasus do MS também possua essas informações e tecnicamente poderia 

atualizar automaticamente. Por exemplo, se uma família muda de endereço e 

consequentemente as crianças mudam de escola, essas informações devem ser atualizadas 

pelo beneficiário para fins do controle da condicionalidade da frequência escolar, no ato da 

atualização do nome da escola e endereço da família todas as outras informações são 

atualizadas. De acordo com o Entrevistado G. a média de atualização das informações do 

CadÚnico é de 13 meses. 

Então, os formuladores do Programa Bolsa Família tinham duas questões a 

responder para a opinião pública. A primeira sobre o mecanismo de focalização utilizar a 

renda autodeclarada e a segunda sobre a profissionalização dos cadastradores.  

O entrevistado A., que participou da formulação do PBF, reconhece que o 

indicador de renda é fraco, pois a pobreza não se manifesta exclusivamente pela renda. Mas 

essa foi a opção dos formuladores, pois não houve um consenso sobre um possível ranking ou 

escala de pobreza. Embora foi analisado o sistema de pontuação utilizado no Bolsa Escola de 

Brasília e também em 2003 foi organizado em Brasília um Seminário Internacional sobre 

Indicadores Multidimensionais da Pobreza. Na época não havia meios de operacionalizar esse 

tipo de verificação, principalmente porque eles consideravam que a pobreza varia de acordo 

com a região, então no momento da formulação do PBF, foi decidido continuar pelo indicador 

de renda, assim como já era feito nos programas anteriores.  
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Como foi apresentado, o corte de renda do PBF, (duas classes de renda familiar 

per capita: Até R$ 50,00 pobreza extrema e maior que R$ 50,00 até R$ 100,00 pobreza) foi 

decidido levando em conta os limites de renda fixados pelos dois principais programas BE e 

BA de R$ 90,00 e R$ 100,00 respectivamente de modo que o PBF conseguiria abranger todos 

os beneficiários dos programas BE e BA.  

O Entrevistado H. trabalhou no MEC com o Bolsa Escola em 2002 e explicou 

que, como não existe uma linha de pobreza única e oficial para o Brasil, utilizou-se a 

comparação de estudos de cestas de alimentos que geralmente ficavam em torno de ¼ de 

salário mínimo, então definia-se como linha de pobreza o dobro da cesta de alimentos (meio 

salário mínimo). No entanto, o tema da linha pobreza é uma discussão permanente e vai ser 

retomada em 2005 nas discussões sobre o novo formulário do Cadastro Único e em 2011 na 

formulação do Plano Brasil Sem Miséria, mas que também optou por seguir com a 

classificação vigente. Essas discussões serão abordadas mais adiante. 

Outra decisão importante tomada na formulação do PBF, foi a de retirar dos 

comitês gestores a competência e a responsabilidade pela seleção das famílias.  

Então, no desenho do Bolsa Família, ficou decidido que a gestão do Programa 

seria pública e governamental e que o conselho de controle social (ou outra denominação) 

seguiria as normas dos demais conselhos, ou seja, a paridade. 

A decisão por não delegar as deliberações acerca de um programa realizado com 

recursos públicos a outro ente que não fosse do governo federal também favorece as funções 

de controle interno (CGU) e externo (TCU) e do Ministério Público (MPU). Pois, de outra 

forma, a responsabilidade em caso de inclusões indevidas segundo denúncias poderia cair 

somente aos comitês gestores (FONSECA & ROQUETE, 2005). 

Em relação a questão sobre se os municípios são a opção adequada para realizar o 

cadastramento foi decidido que, embora as reconhecidas fragilidades do Cadastro em relação 

ao apoio do governo para as prefeituras, estabelecimento de regras claras para o processo de 

cadastramento, processo de fiscalização do cadastramento, necessidade de melhorias no 

formulário e no sistema; decidiu-se manter os municípios como responsáveis pelo 

cadastramento. “(...) retirar da esfera governamental a tarefa do cadastramento seria abrir mão 

de envolver todos os entes governamentais na missão de erradicar a miséria e diminuir a 

desigualdade social, entregando tal tarefa às mãos caritativas e privadas, embora engajadas” 

(FONSECA & ROQUETE, 2005, p. 141).   
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No momento da formulação do Bolsa Família, o Cadastro Único ainda era 

considerado um desafio aberto para os gestores, técnicos e pesquisadores e carecia de 

propostas para reverter os problemas identificados. No intuito de promover o levantamento e 

o debate de propostas, foi realizado em 2003 o I Seminário Nacional do Cadastro Único que 

reuniu gestores federais, estaduais e municipais. A consequência mais imediata desse 

seminário foi a constituição de coordenações unificadas de cadastramento nos estados e 

municípios. Outras medidas para melhorias do cadastramento foram conquistadas 

paulatinamente, conforme será apresentado a seguir.  

 

Sistema do Cadastro Único Versão 6 

 

 Conforme foi apresentado até aqui, com a unificação dos programas sociais, o 

Cadastro Único cresceu muito tendo como único programa usuário o Programa Bolsa Família, 

embora ele devesse servir a outros programas sociais. Com o intuito de resolver os problemas 

apresentados na implementação do Cadastro, a CAIXA produziu outro sistema: a versão 6 que 

foi implementada em setembro de 2005. Essa versão era mais completa e permitia a inclusão, 

atualização e exclusão de cadastros. O Quadro 7 apresenta características gerais do sistema. 

 

Quadro 7 – Sistema do Cadastro Único versão 6.0 até 6.05 

Versão /Ano Características 

6.0 até 6.5 

2005 - 2011 

Sistema off-line 

Formulário Caderno Azul 

Funções: inclusão, atualização, exclusão 

Cliente-servidor 

Cada município tem sua própria base 

Arquivo de retorno ao município 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas 

 

 A inclusão da função de atualização é muito importante, pois os programas 

focalizados partem do princípio de que os benefícios e políticas colaborem para que as 

famílias superem a condição de pobreza ou pobreza extrema, ou seja, são em tese de caráter 

transitório. Além disso, o PBF exige que as famílias atualizem seus cadastros a cada 02 anos, 

dessa forma, a partir das informações do Cadastro é possível determinar se a família ainda 

está dentro do perfil do programa, além de obter dados como a escola que as crianças estudam 

e o posto de saúde que atende a família em caso de mudança de endereço. Essas informações 
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são cruciais ao acompanhamento das condicionalidades que é feito pelo Sistema de 

Condicionalidades. 

 Finalmente, a partir da Versão 6, o Cadastro passou a operar com a função cliente-

servidor, o que eliminou a prática de replicar a base municipal, mas ela ainda funcionava a 

partir de um módulo off-line e com o envio das informações pelo Conectividade Social. Dessa 

forma, o problema da duplicidade devido às famílias que possuíam cadastro em mais de um 

município continuava a ser frequente.  

 A Versão 6 também teve a novidade de contar com a participação de municípios 

na sua elaboração através da prática de municípios pilotos. Os gestores municipais testavam o 

sistema e retornavam os problemas e suas sugestões para a CAIXA. A partir dessa versão a 

CAIXA também passou a enviar aos municípios um arquivo com informações sobre os dados 

que lhes foram enviados, apontando informações incorretas ou inconsistentes, cadastros que 

deveriam ser atualizados, cadastros duplicados etc. (Entrevistado D.). 

 Mudanças institucionais também influenciaram o funcionamento do Cadastro 

Único logo após a implementação da nova versão do software. Conforme já mencionado, em 

2007 o Cadastro passou a ser gerido por um novo decreto. Após a edição do Decreto nº 6.135, 

de 26 de junho de 2007, foram estabelecidos critérios para cadastramento e manutenção de 

famílias no sistema, tais como a exigência de renda familiar per capita de até meio salário 

mínimo ou renda total de até três salários mínimos, a informação de pelo menos um 

documento civil para cada membro familiar e a necessidade de atualização dos dados a cada 

dois anos. 

 Nota-se, portanto, que o decreto supracitado permite o cadastramento de famílias 

que possuem renda per capita acima do que o Bolsa Família atende, isso ocorre porque o 

Cadastro pode ser utilizado por outros programas sociais, inclusive estaduais e municipais 

para fins de planejamento de seleção de público-alvo para políticas sociais e o planejamento 

de outras políticas públicas.  

Segundo as entrevistas, o estabelecimento do período de 2 anos para a atualização 

do cadastro foi escolhido arbitrariamente. 

Conforme mencionado, a base de dados nacional do CadÚnico é alimentada e 

atualizada pelas prefeituras por meio do encaminhamento de arquivos gerados a partir do 

sistema CadÚnico Off-line, responsável pela operacionalização do Cadastro Único e pela 

manutenção das bases de dados que contemplam as informações das famílias nos municípios. 
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O sincronismo entre a base de dados da CAIXA e dos municípios ocorre por meio 

da geração, exportação e importação de arquivos de dados pelo CadÚnico Offline. O envio 

desses arquivos à CAIXA e a recepção dos respectivos arquivos processados no Siiso são 

realizados periodicamente por meio do Sistema Conectividade Social (Conectividade). Este 

utiliza a internet para as operações de transferência desses arquivos e garante a segurança e a 

integridade dos dados pelo uso de criptografia e assinatura digital (CAIXA, 2008 apud 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2009). 

O processo descrito abaixo é apresentado na Figura 3.  

Os arquivos enviados pelas prefeituras são processados no mainframe37 da 

CAIXA por meio de rotinas batch38 e programas específicos. Essas rotinas e 

programas são responsáveis por atualizar, inserir e/ou excluir novos registros 

na base de dados Siiso, e ainda produzir os arquivos de retorno como 

resultado desse processamento. Esses arquivos são recepcionados pelos 

municípios por meio do Sistema Conectividade e, posteriormente, 

importados pelo CadÚnico Off-line para atualização das suas bases locais. 

Em caso de rejeição de registros previamente enviados, também são 

retornados os códigos de motivos de rejeição correspondentes. 

Normalmente, os arquivos de retorno contêm os Números de Identificação 

Social (NIS) atribuídos às pessoas cadastradas no CadÚnico, seguidos dos 

demais dados pessoais cadastrados no Siiso. Cabe destacar que os dados 

retornados não necessariamente correspondem aos enviados, uma vez que as 

informações da pessoa podem ser alteradas por outros sistemas integrados à 

base do Siiso (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2009). 

 

  

                                                 

37
 Computador com grande capacidade de processamento e armazenamento que processa dados de forma 

centralizada e apresenta interface pouco amigável com os usuários. 
38

 Modo de processamento de dados no qual os dados de entrada são coletados em grupos, ou lotes, e 

periodicamente processados em sequência sem a interação do usuário com o sistema durante a execução das 

tarefas. 



84 

 

 

 

Figura 3 - Arquitetura do Cadastro Único / Siiso 

 

 

 

Fonte: (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2009) 
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Esses detalhes técnicos e o aprimoramento dos mesmos, promovem maior 

robustez ao Cadastro Único ao proporcionarem maior sincronismo dessas informações entre 

municípios e Governo Federal, logo menos informações duplicadas e inconsistentes. Dessa 

forma o Cadastro torna-se uma fonte de informação de maior credibilidade perante os gestores 

federais e municipais. Esse ganho em credibilidade irá refletir no número crescente de 

programas que passaram a utilizar o Cadastro Único como fonte de informações.  

Eliminada a participação dos comitês e conselhos gestores na seleção dos 

beneficiários, esse processo passou a realizar-se por meio de uma sequência de atividades 

executadas pela CAIXA e pela SENARC com o objetivo de definir quais famílias ingressarão 

no programa. Após o cadastramento das famílias nos municípios, ocorre mensalmente a 

“etapa de habilitação” pela CAIXA, que consiste em uma extração de dados de famílias da 

base do CadÚnico nacional, em conformidade com as regras de elegibilidade que consistem 

em estar dentro da faixa de renda estabelecida para pobreza e pobreza extrema e estar em dia 

com as condicionalidades. 

A inclusão da família no PBF para a concessão de benefícios é feita 

exclusivamente entre as famílias cadastradas no Cadastro Único. Entretanto, estar cadastrado 

não resulta na imediata concessão do benefício pelo PBF, pois isso depende da 

disponibilidade de recursos do governo federal e do cronograma de expansão do Programa e 

também da situação do registro no Cadastro Único – conforme apresentado anteriormente, o 

cadastro pode não ser validado se a CAIXA encontrar inconsistências nas informações. 

De acordo com o material de treinamento dos cadastradores elaborado pela Senarc 

em parceria com o IBGE, a orientação sobre a demora na concessão de benefícios é a de que 

ela é feita de maneira impessoal, por meio de um sistema informatizado. As famílias 

constantes do Cadastro Único em cada município são priorizadas segundo o critério da renda 

familiar per capita, da menor para a maior renda (SECRETARIA NACIONAL DE RENDA 

DE CIDADANIA. Vídeo: o Bolsa Familia e Cadastro Unico - Capacitação de Gestores 

Técnicos, 2009). Como existem cotas para cada município, nos municípios com as cotas já 

cumpridas, uma família pode esperar meses após o cadastramento sem saber se ou quando 

será contemplada com o benefício, não existe um prazo mínimo ou máximo para a concessão.  

A Senarc afirma que não limita novas concessões de benefícios a Municípios com 

taxas elevadas de cobertura.  Tanto que o PBF atendeu, em 2013, 102,53% do público alvo 

estimado do país, pois existe uma variação do percentual de cobertura da população nos 

municípios, com 9% deles com taxa de cobertura menor que 75% e com 9,5% dos municípios 
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com taxas superiores a 120%. Porém, como há um limite orçamentário para o PBF, estes dois 

grupos devem ser trabalhados pela área responsável pelo Cadastro Único para corrigir suas 

distorções (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2013). 

Os municípios não acompanham o andamento dessas etapas. A última notícia que 

eles têm sobre as famílias por eles cadastradas está no Arquivo-Retorno enviado pela CAIXA 

no início do processo.  A orientação no treinamento do cadastrador é dizer aos requerentes que 

“a seleção das famílias é feita de forma objetiva e automatizada” (SECRETARIA 

NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA, 2009).  

A Senarc utiliza um sistema para geração dos cenários de concessão por 

município, - o Sistema de Concessão de Benefícios - responsável por gerar o arquivo com as 

novas cotas concedidas para ser encaminhado à CAIXA. Por fim, ocorre a operacionalização 

da concessão de benefícios do PBF pela CAIXA, conforme as cotas estabelecidas pela Senarc 

durante a etapa de seleção. 

Portanto, a concessão dos benefícios do Bolsa Família obedece a sequência das 

etapas: cadastramento, habilitação e elegibilidade, e concessão. Esse processo envolve uma 

relação de troca de informações entre o MDS e a CAIXA, mas a base de dados nacional é 

muito grande e não é facilmente processada, por isso existe um cronograma de extração da 

base de dados do Cadastro Único estabelecido entre esses dois órgãos. Uma vez por mês a 

CAIXA envia um arquivo com a base nacional completa para o MDS. Portanto, a folha de 

pagamento do programa Bolsa Família e programas remanescentes gerada pela CAIXA para 

um determinado mês baseia-se, na verdade, nos dados do CadÚnico de dois meses anteriores. 

Por exemplo, a folha de pagamento do mês de fevereiro é baseada nos dados do CadÚnico de 

dezembro, e assim por diante. Então, mesmo que o requerente de um benefício esteja 

habilitado para a concessão do benefício dentro do cronograma de expansão da Senarc, ele irá 

esperar no mínimo dois meses para o recebimento da primeira bolsa. 

Antes da liberação dos pagamentos, a CAIXA também executa mensalmente uma 

rotina de auditoria na folha de benefícios, com vistas a bloquear e cancelar benefícios em 

desconformidade com os critérios dos programas. Essa rotina envolve o 

bloqueio/cancelamento de benefícios cujos responsáveis legais das famílias não se encontram 

no CadÚnico, o cancelamento devido à renda familiar per capita ser superior aos limites 

estabelecidos, o bloqueio devido ao responsável legal constar com duplicidade de crianças 

(quando uma mesma criança consta na base do CadÚnico em mais de uma família), ou 

cancelamento por duplicidade cadastral. O arquivo resultante dessa rotina é utilizado para 
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alimentar o Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC). Os benefícios disponibilizados na 

situação de bloqueados podem ser desbloqueados pelos municípios, após a devida 

regularização da situação da família e do motivo que deu origem ao bloqueio, por meio do 

SIBEC. 

A partir de 2006, a Senarc também passou a realizar verificações periódicas 

através do cruzamento de dados do Cadastro Único com a base de dados da Relação Anual de 

Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), visando assegurar maior qualificação das informações.  

Além da verificação de rotina realizada pela CAIXA e pela Senarc, para fins de 

auditoria externa (TCU), é possível cruzar os dados do Cadastro Único com: o Cadastro 

Nacional de Informações Sociais (CNIS), do Ministério da Previdência Social (MPS); o 

Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), do Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran); e a base de dados de eleitos e suplentes do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE); Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (Sisobi), Sistema Único de Benefícios 

(SUB), ambos mantidos pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 

(Dataprev) e a base do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal (TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO, 2009). 

 Apesar da afirmação de que a seleção dos beneficiários é objetiva e informatizada 

e não existir mais a prática dos conselhos gestores, não há como afirmar que essa seleção está 

totalmente livre de subjetividade, pois a base na qual a prática de cadastrar potenciais usuários 

de programas sociais foi consolidada é a base dos primeiros programas de transferência de 

renda, aqueles municipais que tinham conselhos municipais e que tinham parcerias de igrejas 

ou outras lideranças locais, inclusive lideranças políticas. O Entrevistado C, que ocupa função 

de direção e assessoramento superior no Departamento do Cadastro Único, quando 

questionado sobre o trabalho dos cadastradores nos municípios respondeu o seguinte: “os 

municípios amam o Cadastro, eles amam. A gente tem uma militância, a gente tem esse ganho 

em capital social” (grifo meu).  

Então, o Cadastro Único de certa forma depende muito dessa dita militância, 

principalmente em municípios pequenos, logo ele não está isento do olhar subjetivo dos 

cadastradores. Isso pode significar situações nas quais as pessoas que trabalham com o 

Cadastro conhecem os moradores e vão atrás de quem elas acham que precisam mais por 

critérios que nem sempre são os direcionados pelo Governo Federal. Mas também há casos 

em que essas relações subjetivas são aquelas clientelistas tão marcantes no PETI, conforme 
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apresentadas no Capítulo 1. Por isso as auditorias do TCU e as auditorias de rotina da CAIXA 

são tão importantes. 

 

Novos marcos legais do Cadastro Único e apoio financeiro do Governo Federal aos 

municípios 

 

Em 2006, diante da necessidade de atualizar as informações cadastrais de toda a 

base de dados do Cadastro Único, reconhecendo que muitos municípios não contavam com 

recursos suficientes para as atividades que a gestão do Bolsa Família exigia, o governo federal 

lançou o Índice de Gestão Descentralizada (IGD). Esse índice visa medir a qualidade da 

gestão local do PBF, tanto dos estados quanto dos municípios. O índice varia entre zero e 1. 

Quanto mais próximo de 1, melhor o resultado da avaliação da gestão.  

Com base nesse indicador, o MDS calcula o valor dos recursos financeiros que 

serão repassados do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Estadual de 

Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social para fins da gestão do PBF. 

Dessa forma, o governo federal co-financia a gestão local do Programa e do Cadastro Único. 

O IGD também visa ser uma ferramenta de aferição de qualidade da Gestão do PBF e do 

Cadastro Único, considerando como critérios: a validade e a atualização dos cadastros, bem 

como o acompanhamento das condicionalidades de saúde e de educação. Existem dois tipos 

de IGD, o Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) e o Índice de Gestão 

Descentralizada Estadual (IGD-E) (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

2014).  

 Em 2007 foi elaborada uma nova legislação, outro decreto para normatizar as 

orientações e procedimentos relacionados ao cadastro (BRASIL, 2007). Em seguida, 2008, 

também foi lançada a portaria 376 que define detalhes dos procedimentos de gestão do 

Cadastro Único. Dessa forma, o processo de gestão do CadÚnico pode ser sintetizado 

conforme a Figura 4: 
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Figura 4 - Processo de Gestão do Cadastro Único (2004 a 2011) 

 

 

  

Capacitação dos entrevistadores 
(feita com “instrutor multiplicador” capacitado pela Senarc 

e manuais elaborados e disponibilizados pela CAIXA 

[sistema] e Senarc [abordagem e preenchimento do 

formulário]) 

Coleta 
(Visitas domiciliares, postos ou mutirões) 

Entrada de dados 
Digitação (app off-line), extração dos arquivos e 

transmissão à CAIXA (Conectividade Social online) 

Processamento 
(Atribuição do NIS, rotina de verificações, e extração de 

arquivo-retorno) 

Análise do Arquivo-Retorno  

(Importação para base off-line, correções, reenvio) 

Extração de um espelho da base nacional  

(Envio à SENARC) 

Validação 

(Processamento da base, avaliação dos cadastros [lista 

beneficiários], indicadores e cálculo do IGD) 

Planejamento do cadastramento 
(Identificar famílias e definir procedimentos) 

Solicitação de formulários ao MDS 
(Caderno Azul, Agricultor Familiar e avulsos) 

Legenda: 

            Prefeitura 

 Caixa 

  Senarc 

Fonte: Elaboração 

própria com base 

em (BRASIL, 

2007) e 

(MINISTÉRIO 

DO 

DESENVOLVIM

ENTO SOCIAL E 

COMBATE À 

FOME, 2008a) e 

entrevistas. 
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 Além das instituições envolvidas nos processos descritos na figura acima, as 

referidas legislações definiam competências aos estados, visando também incentivar que este 

utilizasse as informações do Cadastro Único para o planejamento de suas ações. Aos governos 

estaduais competia apoiar e estimular o cadastramento pelos Municípios; promover o uso do 

Cadastro, em articulação com a União e os Municípios.  

 

Problemas que persistiram e novos problemas 

 

Mesmo com as mudanças institucionais e de melhorias no sistema do Cadastro 

Único, alguns problemas em relação a sua efetividade persistiram. De acordo com entrevistas 

com membros do Departamento do Cadastro Único e de informações de um relatório de 

Auditoria nos Sistemas do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

realizado pelo Tribunal de Contas da União no primeiro semestre de 2008, durante o período 

de 2004 a 2008.  

Essa auditoria foi feita pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia do TCU que 

existe desde 2002. Essa secretaria avalia especificamente a utilização de Tecnologias da 

Informação aplicadas à gestão pública. A auditoria citada nesta dissertação foi uma auditoria 

de rotina que levantou os seguintes problemas: 

 Registros de pessoas com mais de um NIS ativo (já se utilizando a “tabela de 

elos”), com possibilidade de recebimento simultâneo de mais de um benefício; 

 Também foram encontrados 1.879.065 registros ativos de pessoas com mais de 

uma ocorrência na tabela de pessoas com o mesmo NIS ativo, mesmo nome, 

mesmo nome da mãe e mesma data de nascimento.  

 Uso de CPFs e títulos de eleitores inválidos como, por exemplo, o CPF 

“00000000191” e o título de eleitor “0000000001007”; 

 Indícios de inconsistências entre as bases municipais e nacional do CadÚnico 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2009; Entrevistados C., D., e G.). 

 

Sobre o primeiro item, constatou-se que a maioria dos registros em duplicidade 

encontrados apresentavam o mesmo nome e o mesmo número de documento (CPF e/ou título 

de eleitor), mas datas de nascimento diferentes. Contudo, como a rotina de unicidade cadastral 

da CAIXA também comparava as datas de nascimento, ela considerava que esses registros 

pertenciam a pessoas diferentes, deixando de lhes atribuir um mesmo NIS. Essa falha é 
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decorrente da decisão da CAIXA, à época da criação do cadastramento, de integrar os dados 

do CadÚnico ao seu sistema corporativo Siiso, uma infraestrutura utilizada por outros 

sistemas da instituição; ou seja, uma prática conveniente que impunha restrições para criação 

de novos critérios para o indicador de unicidade. Qualquer modificação para aperfeiçoar os 

critérios de unicidade traz consequências aos demais sistemas corporativos da CAIXA. 

 Sobre o problema de pessoas com o mesmo NIS ativo, mesmo nome, mesmo 

nome da mãe e mesma data de nascimento, ou seja, pessoas incluídas em mais de uma 

família, ocorria porque mesmo com a implantação do banco de dados cliente-servidor, os 

municípios não estavam conectados, então uma família se cadastrava mais de uma vez, mas 

em municípios diferentes. No caso do arquivo retorno acusar essa duplicidade, a transferência 

só era feita quando o município de origem excluísse o cadastro da sua base. Isso era feito 

através de telefonemas entre os gestores dos municípios (Entrevistados C., cargo de diretoria, 

e D., consultoria do Decau) 

Sobre os CPFs e títulos de eleitor inválidos, isso ocorre porque não há uma crítica 

na entrada dos dados no sistema 6.05, ou seja, ele aceita qualquer formato de numeração 

inserida não havendo nenhum tipo de verificação no momento da digitação do campo no 

sistema. 

A consistência entre as bases de dados municipais (bases locais) e a base de dados 

nacional (base CAIXA) do CadÚnico é a mais problemática, pois tem relação direta com a 

efetividade dos programas sociais que usam o referido cadastro, uma vez que informações 

divergentes comprometem os resultados de procedimentos básicos para operacionalização 

desses programas. A não-seleção de famílias porque o valor da renda informado no município 

não foi refletido na base nacional e o pagamento de benefícios com valores não condizentes 

com a situação cadastral da família são exemplos de situações que podem ocorrer em 

consequência de descompasso entre as bases municipais (5.570 bases) e a nacional.  

A sincronia entre as bases de dados locais e nacional, bem como a possibilidade 

de importar famílias de um município a outro – verificar se o NIS informado já está 

cadastrado, ou ainda pelo CPF verificar se a pessoa já possui NIS –, estabelecer críticas de 

entradas de dados para CPFs, título de eleitor e CEPs não eram possíveis devido ao sistema 

ser off-line. Porém, não havia a possibilidade de implantar um sistema online, pois o Cadastro 

Único deve servir a todos os municípios e nem todos possuem condições, materiais, 

infraestruturais ou sequer possuem a oferta de serviço de internet em determinadas regiões.  
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Em relação ao cruzamento da base de dados do Cadastro Único, pelo TCU, com 

os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Registro Nacional de Veículos 

Automotores (Renavam); e a base de dados de eleitos e suplentes do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE); Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (Sisobi) e o Sistema Único de 

Benefícios (SUB), verificou-se as seguintes ocorrências: 

 Indício de existência de pessoas falecidas cadastradas no CadÚnico recebendo 

benefícios (muitas famílias de uma pessoa só); 

 Indício de registro de famílias com patrimônio incompatível com a situação 

declarada no CadÚnico (patrimônio quer dizer veículos); 

 Indício de subdeclaração de renda no CadÚnico; 

 Indício de existência de políticos eleitos e suplentes cadastrados no CadÚnico e 

beneficiários do Programa Bolsa Família (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

2009).  

 

O TCU sugere que esses cruzamentos façam parte das rotinas de verificações 

feitas pela CAIXA, de modo a garantir a consistência e integridade das informações.  

Vale ressaltar outras quatro observações relevantes do TCU, uma a respeito da 

segurança da informação no Cadastro e outras três sobre o contrato MDS e CAIXA. 

 

 Inexistência de políticas de segurança da informação formalmente definidas no 

âmbito do MDS; 

 Durante a análise do contrato MDS/CAIXA, constatou-se a inexistência de 

indicadores de acordo de nível de serviço (ANS) de integridade, fidedignidade e 

conformidade dos dados do CadÚnico encaminhados ao MDS e mantidos pelos 

municípios; 

 Verificou-se ainda que, apesar de existir um fluxograma de trabalho para 

atendimento a novas solicitações, definido no ANS integrante do contrato, não 

existem indicadores que meçam e acompanhem a execução das demandas de TI 

efetuadas à CAIXA para manutenção dos sistemas que dão suporte ao CadÚnico e 

pagamento de benefícios, nem aferição sobre as entregas e atrasos das demandas. 

Também não existem regras que estabeleçam os tempos máximos aceitáveis para 

respostas da CAIXA ao longo das etapas desse fluxograma; 
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 No contrato firmado entre a CAIXA e o MDS não há individualização dos custos 

associados à operacionalização do CadÚnico e do PBF (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2009).  

 

Primeiro, sobre o contrato entre a CAIXA e o MDS, tive acesso ao último contrato 

(2013-2015) e ele seguia essas recomendações. No entanto, nas entrevistas foi relatado que 

mesmo com o estabelecimento de mais critérios de avaliação e da aplicação de multas, a 

relação com a CAIXA nem sempre é amistosa. Os entrevistados C. e G. relataram, por 

exemplo, que mesmo com a criação de um sistema de novas solicitações, nem sempre a 

CAIXA apresenta um fluxograma de trabalho para atendimento dessas, ou quando apresenta 

não os cumpre.  

Não obstante, em geral, o relacionamento com a CAIXA tem sido uma via de mão 

dupla. Gradualmente, o MDS aprendeu a demonstrar as evidências de eventuais problemas 

que afetam a administração de entrada de dados, processamento e benefício. O ministério 

também aprendeu a apresentar sugestões que têm mais a ver com as capacidades e soluções 

tecnológicas da CAIXA, bem como priorizar demandas e se comunicando de forma a evitar 

uma sobrecarga de demandas para os técnicos da CAIXA. Por sua vez, a CAIXA desenvolveu 

paulatinamente a capacidade de interagir com os gestores de política social, seja a nível local 

ou nacional, absorvendo as demandas de uma forma mais oportuna do que antes 

(Entrevistados C. D. e G. membros do Decau; Mostafa & Sátyro, 2014). 

Nota-se que esses problemas que persistiram remontam a características da 

infraestrutura anterior. A relação do Cadastro Único com o agente operador foi baseada mais 

em conveniências que em critérios de eficiência conferindo à CAIXA bastante autonomia e 

discricionariedade em relação aos dados, pois aos técnicos da CAIXA cabiam a expertise em 

tecnologia que era um conhecimento alheio aos gestores de políticas públicas. Então mesmo 

que contratualmente a CAIXA deva responder por eventuais descumprimentos de demandas, 

foi relatado pelo Entrevistado G., consultor do Decau, que em alguns casos o que a Senarc 

reporta como falha no sistema a CAIXA não admite.  

A questão das falhas de unicidade e de informações inconsistentes é atribuído a 

transição do sistema off-line para online que só foi concluída em 2014, então alguns dados são 

da base antiga e ainda não foram atualizados.  

No entanto, a respeito da existência de pessoas cadastradas e que não estão no 

perfil dos programas sociais é algo que sempre vai existir nos sistemas focalizados, pois não 
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existe focalização perfeita. São os “falsos ruivos” ilustrados por Barr (2004): se somente os 

ruivos são pobres e todos os ruivos são pobres, a focalização sobre os ruivos pode ser perfeita, 

sem vazão. Todavia, deve-se também assumir, nesse caso, que não haja qualquer tecnologia 

que permita ao indivíduo pintar o cabelo de ruivo. 

Porém, há outra questão que desde a implementação do CadÚnico é um problema 

que afeta a qualidade dos dados: os recursos humanos. Desde 2002 quando o Cadastro Único 

foi implementado, ele tinha o problema da falta de recursos humanos nos municípios. Depois 

disso foi elaborado uma série de modificações a fim de melhorar o Cadastro Único em termos 

de marcos legais e mudanças no sistema, nenhuma das auditorias consultadas para essa 

dissertação fizeram recomendações a respeito dos recursos humanos empregados no 

cadastramento. A única mudança voltada especificamente para a gestão local foi a da criação 

do IGD em 2005 criado muito em prol do Bolsa Família.  

 

Aumento do escopo do Cadastro Único 

 

Infraestruturas, por sua vez, também personificam padrões (embodiment of 

standards). Modificadas pelo seu escopo, infraestruturas se consolidam conectando-se 

paulatinamente em outras infraestruturas e ferramentas impondo também alguns padrões 

(STAR & RUHLEDER, 1996). O Cadastro Único até 2001 era apenas um formulário, mas os 

conceitos desse formulário devem refletir os conceitos de família, família pobre, família 

extremamente pobre, renda, gastos, domicílio etc. dos programas sociais que atendem. 

Quando o PBF passa a utilizar o formulário do Cadastro Único para a seleção dos 

beneficiários, esses conceitos vão sendo sedimentados cada vez mais na medida em que a 

cobertura do PBF aumenta e essa programa vai se fortalecendo politicamente. No decorrer 

dos anos, outros programas de grande cobertura, por exemplo o Tarifa Social de Energia 

elétrica, passaram a utilizar o Cadastro Único, consequentemente passaram a compartilhar os 

conceitos do PBF. 

O Programa Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda 

condicionada do mundo. Esse programa conseguiu se consolidar pautando seu objetivo de 

construir uma estratégia intersetorial em políticas sociais e alcançar uma cobertura extensa 

focalizada nos mais pobres, graças ao Cadastro Único que, por sua vez, não teria alcançado a 

devida extensão e consolidação nos municípios se não tivesse o apoio político e financeiro do 
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Programa. Vale retomar que a relação estreita entre o CadÚnico e o PBF está refletida na 

perspectiva sob a qual o CadÚnico é considerado uma ação do Bolsa Família.  

Essa questão chegou a ser debatida em 2005 no âmbito da reformulação do 

formulário do Cadastro. Numa reunião em que estavam presentes representantes do MDS, 

IPEA e IBGE:  

“Discutiu-se inicialmente se o Cadastro Único é um cadastro de exclusivo do 

PBF ou é um cadastro de usuários de usuários de programas sociais em 

geral. Chegou-se conclusão de que, apesar do Cadastro ter uma interface 

primordial com o PBF, ele é mais amplo que este programa” (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2007, Nota técnica de 

elaboração do Formulário do Cadastro Único, reunião realizada no Rio de 

Janeiro, 19 de nov. 2005.).  

De fato, entre a criação do PBF (2004) e final do segundo mandato do presidente 

Lula (2010), apesar da persistência de alguns problemas relacionados ao software do cadastro, 

consequentemente a desconfiança em relação à efetividade da focalização do Bolsa Família, 

os municípios aderiram ao projeto, bem como o governo federal conseguiu consolidar o PBF 

politicamente. Nesse período ensaiou-se ampliar o uso do Cadastro Único para outros 

programas sociais do Governo Federal. A partir de 2005, mais intensamente após 2007, o 

Cadastro foi ampliando seu escopo para além do Programa Bolsa Família. 

Por exemplo, a Tarifa Social de Energia Elétrica, criada em 2002, determina 

descontos na conta de energia elétrica para domicílios enquadrados na Subclasse Residencial 

Baixa Renda, composta por domicílios que apresentam consumo de até 220 kwh/mês, 

divididos em duas faixas: a) os domicílios com consumo de até 80 kwh/mês, atendidos por 

sistema monofásico ou equivalente, serão beneficiados pelo desconto da tarifa social, 

independentemente das condições socioeconômicas de seus proprietários ou moradores; b) os 

domicílios com consumo entre 80 e 220 kWh/mês (ou o limite máximo regional), para serem 

classificadas na subclasse, devem observar os critérios de enquadramento definidos pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio da Resolução nº 485, que determina 

que as famílias devem atender a uma das seguintes condições: i) ser beneficiárias do 

Programa Bolsa Família ou de Programas Remanescentes; ii) estar inscritas no CadÚnico com 

o perfil elegível ao PBF; e iii) famílias ainda não inscritas no CadÚnico, mas que declaram 

integrar o perfil de renda elegível ao PBF (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E COMBATE À FOME, 2008b). 

Apesar de a Aneel, por meio de diversas resoluções, ter determinado que os 

consumidores devessem comprovar que se enquadravam nos critérios supracitados, além da 
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faixa de consumo mensal, até o início do ano de 2005, poucos consumidores haviam feito tal 

comprovação. Além disso, a comprovação da inscrição ocorre pelo registro do NIS, sem a 

análise da renda registrada no Cadastro Único, o que abre espaço para a ocorrência de 

irregularidades. 

Em 2005, a Aneel havia fixado a data de 28 de fevereiro de 2006 para que os 

consumidores cujas residências se enquadrassem na faixa de 80 a 220 kWh, 

e cumprissem os critérios por ela definidos, fizessem a comprovação de sua 

inscrição no CadÚnico. Esse prazo, porém, foi prorrogado para fevereiro de 

2007, por dois motivos: i) o MME e a Aneel necessitavam ter acesso aos 

resultados de consultoria contratada para definir mecanismos de 

aprimoramento da concessão da tarifa social de energia elétrica; ii) os 

municípios, por estarem em pleno processo de atualização cadastral, 

poderiam ficar sobrecarregados caso tivessem de registrar também os 

beneficiários da tarifa social no CadÚnico (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2008b, p. 24) 

No entanto, mesmo após várias discussões e tentativas de negociação entre o 

MDS, o Ministério de Minas e Energia (MME), da Casa Civil da Presidência da República, da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia Elétrica (Abradee); ficou mantida a prática de autodeclaração por parte dos 

requerentes da Tarifa Social, ou seja, não foram definidos os procedimentos para a articulação 

entre o Cadastro Único e as concessionárias.  

Além disso, em outubro de 2008, foi instituído um decreto que prevê a isenção de 

pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos, realizados no âmbito do Poder 

Executivo Federal impõem aos candidatos de baixa renda que desejem a isenção da taxa a 

inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Neste caso vale o 

critério de família de baixa renda do Cadastro Único e não do Bolsa Família (renda familiar 

mensal per capita de até meio salário mínimo; ou renda familiar mensal de até três salários 

mínimos) (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 

2008b). 

Outra ação do governo federal que fez uso do Cadastro Único neste mesmo ano 

foi o Programa Cisternas que existe desde 2003. Em 2008, foi feita uma estimativa da 

demanda por cisternas no semi-árido brasileiro utilizando-se a base de dados do CadÚnico, 

uma vez que o Cadastro tem cobertura elevada na Região Nordeste, em especial no semi-

árido. Por outro lado, esse levantamento constatou que apenas 66,49% das famílias 

beneficiadas pelas cisternas que estavam inseridas no Cadastro Único naquele ano 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2008b). 
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 Uma iniciativa interessante deu-se na parceria entre o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) e o MDS por meio de acordo de cooperação técnica firmado em 2005. Os 

dois Ministérios definiram fluxos para a troca de arquivos e comparação de bases a fim de 

identificar se os cidadãos resgatados do trabalho análogo à condição de trabalho escravo pelo 

MTE, nas ações de fiscalização, encontram-se inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e se 

eram beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2008b). 

Por fim, outro ponto relevante do escopo do Cadastro Único é o de que ter o 

Registro Civil de Nascimento é um dos pré-requisitos para que uma pessoa possa ser 

cadastrada. Dessa maneira ações de emissão de registro civil de nascimento e de 

documentação básica são amplamente incentivadas por este Ministério juntamente com os 

gestores municipais e coordenações estaduais. 

 

Considerações preliminares 

 

No Capítulo 2 buscou-se apresentar como o Cadastro Único deixou de ser apenas 

um formulário e, como toda infraestrutura, de acordo com Star & Ruhleder (1996) deve ter 

alcance e escopo. Sendo assim, o CadÚnico alcançou a sua dimensão prevista, de ser um 

cadastro nacional para programas sociais, muito atrelado ao Programa Bolsa Família.  

Esse crescimento exigiu uma série de aperfeiçoamentos técnicos e institucionais 

que levados a cabo tiveram que incorporar práticas convencionais, ou lock-ins, principalmente 

no que diz respeito da atribuição do NIS aos cadastrados.  

Essa relação estreita entre o PBF e o Cadastro permite afirmar que ele adquiriu 

outra característica que lhe vai conferir status infraestrutural: o enraizamento. Infraestruturas 

estão "afundadas" dentro de outras estruturas, arranjos sociais e tecnologias. Até o ponto 

analisado aqui, não dá mais para dissociar Bolsa Família do Cadastro Único, por outro lado, o 

Programa Bolsa Família também estreitou as relações entre a CAIXA e o CadÚnico. 

No entanto, as limitações do software off-line ainda implicavam na qualidade das 

informações coletadas pelos Cadastro Único e também ainda havia um esforço por parte do 

MDS e da Senarc em explicar seu funcionamento, em incentivar seu uso por outros programas 

sociais, inclusive impedir que outros ministérios criassem inicitivas próprias. Por exemplo, no 

caso da Tarifa Social de energia elétrica que vai atribuir NIS a seus beneficiários sem que eles 

estejam devidamente inseridos no CadÚnico. Por outro lado, o próprio MDS não tem 
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condições de suprir a demanda de cadastrar esse público quando ele entra em conflito com o 

periódo de atualização de cadastros para o Programa Bolsa Família.  

Nesse Capítulo também foi aprensentada a ideia de que infraestruturas 

personificam padrões que são impostos a outras infraestruturas conectadas. Além dos padrões 

operacionias (processo de cadastramento, processamento de dados pela CAIXA, relação 

CAIXA e MDS), o Cadastro padroniza os conceitos de família, renda e pobreza que são 

compartilhados pelos programas sociais. No Capítulo 3 esses conceitos serão discutidos a 

partir da análise da revisão do formulário do Cadastro Único realizada entre 2005 e 2008. 
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Capítulo 3 – Status infraestrutural: O Cadastro Único revisado e operado por um 

sistema online 

  

 Durante todo o processo que compreendeu a criação do Programa Bolsa Família 

até o final do segundo mandato do Presidente Lula, estava em andamento uma revisão do 

formulário do Cadastro Único. Esse ciclo ocorreu entre 2005 e 2008, no mesmo sentido, o 

Sistema do Cadastro Único deveria mudar para refletir o novo formulário, então a CAIXA 

propôs que esse sistema fosse operacionalizado online ao menos nos municípios com acesso à 

internet. A formulação desse sistema ocorreu entre 2007 e 2009. 

 A elaboração do novo formulário parte da observação, tanto do MDS quanto dos 

gestores municipais, também das recomendações do I Seminário do Cadastro Único, de que 

alguns quesitos coletados pelo formulário criado em 2001 estavam em desuso e outros 

careciam de qualificação da informação.  

A informação de qualidade é aquela que reflete exatamente o que o campo do 

formulário requer de forma verídica e que seja atualizada periodicamente. Mas para isso, os 

campos devem possuir interpretações unívocas, ou o mais próximo possível disso. Por 

exemplo, no Caderno Azul família e domicílio se confundiam, essa confusão possui 

implicação no cadastro de famílias conviventes.  

O conceito de família compartilhado pelos programas sociais BE e BA era: 

“considera-se família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que 

com ela possuam laços de parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo 

teto e mantendo sua economia pela contribuição de seus membros” (BRASIL, 2001a; 

BRASIL, 2001c – grifos meus). O PBF ampliou esse conceito incluindo membros agregados: 

“Unidade Nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços 

de parentesco ou afinidade, que conforme grupo doméstico, vivendo sobre o mesmo teto e 

que se mantém pela contribuição de seus membros. (BRASIL, 2006 – grifos meus).  

A questão principal diz respeito a como identificar duas famílias que moram na 

mesma casa evitando fraudes de famílias que se dividem para receber mais benefícios. Dessa 

forma, no Caderno Verde, nova versão do formulário, foram incluídas as perguntas: “Quantas 

pessoas moram no seu domicilio? ” e “Quantas famílias moram no seu domicílio?”. Sendo o 

conceito de morador: “a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele 

residia na data da entrevista, ou embora ausente na data da entrevista, tem o domicílio como 

residência habitual; e está internada ou abrigada em hospital, casa de saúde, asilo ou em outro 
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estabelecimento similar por menos de 12 meses” (MDS, FORMULÁRIO PRINCIPAL DE 

CADASTRAMENTO – “CADERNO VERDE”).   

 O MDS também identificou a demanda por comparar as informações do Cadastro 

às informações de outros institutos de pesquisa do país, mas as informações do formulário 

antigo não estavam padronizadas com os conceitos e variáveis utilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, então isso foi adequado no novo formulário (Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2007). 

Como descreveremos ao longo deste Capítulo, o processo de preparação do 

formulário e do novo software foi longo e conflituoso no sentido de que mais uma vez os 

interesses dos usuários das informações do Cadastro Único foram debatidos. 

 

Os Formulários do Caderno Verde 

 

A elaboração do novo formulário, ou dos novos formulários, ocorreu entre 

setembro de 2005 e setembro de 2008. A revisão foi feita a partir de reuniões e oficinas 

realizadas nesse período com a participação de vários ministérios parceiros do MDS, 

acadêmicos, especialistas, pesquisadores e gestores estaduais e municipais do Cadastro Único. 

Esses atores também participaram de Grupos de Trabalho voltados a discutir temas mais 

complexos como “Deficiências”, “Educação” e “Trabalho e rendimento”. O processo também 

contou com a realização de uma consulta pública (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E COMBATE À FOME, 2007 – Nota técnica de elaboração do Formulário do 

Cadastro Único). O resultado desse processo foi um formulário principal e dois 

suplementares
39

.  

O formulário principal: 

“(...) é o instrumento básico de coleta de informações para o Cadastro Único, 

que permite a identificação do domicílio e da família e cada um de seus 

componentes. Neste formulário, é possível listar até 12 moradores do 

domicílio e cadastrar 6 de seus componentes. Esse formulário está 

estruturado em 10 blocos: Bloco 1 – Identificação e Controle; Bloco 2 – 

Características do Domicílio; Bloco 3 – Família; Bloco 4 – Identificação da 

Pessoa; Bloco 5 – Documentos; Bloco 6 – Pessoas com Deficiência; Bloco 7 

– Escolaridade; Bloco 8 – Trabalho e Remuneração; Bloco 9 – Responsável 

pela Unidade Familiar (RF); Bloco 10 – Marcação Livre para o município 

                                                 

39
 Os formulários estão disponíveis no link: < http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/bolsa-

familia/cadastro-unico/gestor/formularios-do-cadastro>. 
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[ocorrência de trabalho infantil na família] (Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, 2015d) 

 Os formulários suplementares são o Formulário Suplementar 1 que pergunta sobre 

a vinculação da família a programas e serviços oferecidos pelo Governo Federal. E o 

Formulário Suplementar 2 que deve ser preenchido somente para as pessoas que se encontram 

em situação de rua. 

 Além desses formulários suplementares, o novo formulário identificava 12 grupos 

tradicionais e específicos
40

 devido a demanda dos próprios movimentos dessas populações 

junto à Secretaria Nacional de Assistência Social (Entrevistado F. - ocupa função de direção e 

assessoramento superior no Departamento do Cadastro Único), no Caderno Azul havia apenas 

a identificação de famílias indígenas no campo raça/cor.  

A formatação do formulário, bem como o treinamento dos cadastradores foi 

elaborada entre Senarc e IBGE, este sugeriu que fossem feitos de forma análoga ao processo 

do CENSO. Abaixo, na Figura 5, a título de ilustração um fragmento do novo formulário que 

pode ser consultado na íntegra no Anexo II desta dissertação. 

  

                                                 

40
 A saber: As famílias indígenas e quilombolas são identificadas no formulário principal e o cadastrador deve 

seguir a codificação fornecida pelo MDS que mapeou as etnias indígenas junto com a FUNAI e também os 

quilombos. Os outros 10 grupos considerados são família: cigana; extrativista; de pescadores artesanais; 

pertencente à comunidade de terreiro; ribeirinha; agricultores familiares; assentada da reforma agrária; 

beneficiária do programa crédito fundiário; acampada; atingida por empreendimentos de infraestrutura; de preso 

no sistema carcerário; de catadores de material reciclável. 
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Figura 5 – Fragmento do Formulário Principal de Cadastramento “Caderno Verde” 

 

Fonte: Formulário principal de cadastramento “Caderno Verde”. 

  

Recuperei algumas informações da elaboração desse formulário a partir da Nota 

técnica de elaboração do Formulário do Cadastro Único cedida pelo Entrevistado C. que 

ocupa função de direção e assessoramento superior no Departamento do Cadastro Único. 

Infelizmente, esse documento contém apenas os resumos das reuniões que ocorreram ao longo 

de 2005 e 2007 e da consulta pública e pré-teste do questionário realizados em 2008.  

Nessas reuniões foi muito discutido o conceito de família, conforme abordado 

anteriormente, e também o conceitos de renda que servem para eleger os beneficiários do 

PBF, lembrando que a questão da definição de família pobre e extremamente pobre do PBF 

acompanharam as definições dos programas BA e BE que utilizavam como critério meio 

salário mínimo na época (2001) e a ideia do custo de uma cesta básica de alimentos.  

No momento da elaboração do formulário foi discutido o método de verificação 

da renda: 
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Em relação aos critérios de elegibilidade para a inclusão no PBF, ficou 

decidido que vai se continuar a usar  renda declarada como critério de 

seleção de beneficiários. Esta decisão foi tomada considerando-se que a 

experiência internacional mostra que países que utilizam critérios altamente 

sofisticados de seleção e controle de beneficiários não tem ganhos 

significativos de focalização comparativamente ao modelo brasileiro” 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À 

FOME, 2007 – Nota técnica de elaboração do Formulário do Cadastro 

Único. Reunião entre IPEA, MDS e IBGE. Rio de janeiro, 18 de nov. de 

2005). 

Não consegui recuperar de quais países essa discussão se refere. Vale destacar que 

para fins de inclusão no Cadastro Único e de seleção de beneficiários no PBF, leva-se em 

consideração “a renda familiar per capita: razão entre a renda familiar mensal e o total de 

indivíduos na família” excluindo-se benefícios do PBF ou outros programas sociais inclusive 

os municipais e estaduais. 

Também foi discutido em 2005, como auferir os rendimentos sazonais das 

famílias, devido ao alto grau de informalização das ocupações dos beneficiários dos 

programas sociais. Neste caso a orientação é que as famílias declarem o que elas normalmente 

ganham, não o que receberam no último mês como chegou a ser cogitado (Entrevistado G. - 

Desde 2014 ocupa função de direção e assessoramento superior no Departamento do Cadastro 

Único). 

Foi muito debatido o conceito de “deficiência” no formulário. Esse quesito não 

existia no “Caderno Azul”, mas passou a ser incluído devido a uma constatação do IBGE que 

existe uma correlação entre deficiência e pobreza. As discussões aconteceram em torno do 

conceito de deficiência e também de quão detalhada deveria ser essa informação, uma questão 

discutida foi a de incluir se a pessoa com deficiência frequentava alguma instituição de apoio. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2007 – Nota 

técnica de elaboração do Formulário do Cadastro Único. Reunião entre IPEA, MDS e IBGE. 

30 de jan. de 2007). Por fim ficou definido a pergunta sobre a ocorrência de deficiências 

permanentes que limitem as atividades habituais (como trabalhar, ir à escola, brincar etc.), e 

outra pergunta sobre a ocorrência da necessidade do cuidado de terceiros em função dessa 

deficiência (Bloco 6 o Caderno Verde em anexo).  

Essa discussão sobre o conceito de renda foi retomada em 2011, dentro da 

estratégia Brasil Sem Miséria (BSM) da então recém-eleita, Presidenta Rousseff (PT), alguns 

aspectos do PBF passaram por revisões tendo como base os dados do Censo IBGE 2010. Uma 

dessas mudanças diz respeito ao limite de filhos de uma mesma família que tinham direito a 
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bolsas. O Censo mostrou que na região norte do Brasil as famílias são mais numerosas do que 

em qualquer outra região do país, então o limite de três bolsas para crianças de 0 a 15 anos de 

idade por família foi ampliado para até cinco crianças por família. Vale notar que, embora 

essa seja uma característica de apenas uma das regiões do país, o PBF tem que mudar este 

critério para todo o país, o Entrevistado A., que participou da elaboração do BSM, chama de 

“princípio da equidade nas necessidades. 

Durante a formulação do BSM, o Entrevistado A. relata que se pensou em mudar 

a linha de pobreza para os programas sociais do governo federal. Optou-se naquele momento 

por definir a extrema pobreza em R$ 70,00 reais per capita e a pobreza como R$ 140 que era 

a linha do PBF. A principal razão para se manter a linha do PBF é que esta estava em 

consonância com os Objetivos do Milênio (ODM) (de fato, os valores superavam ligeiramente 

aqueles estabelecidos pela ONU). “Para os ODM, são consideradas extremamente pobres as 

pessoas que vivem com menos de US$ PPC 1,25 por dia, ou US$ PPC
41

 38,00 por mês” 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2014). No entanto outras possibilidades haviam 

sido cogitadas: 

“Eu particularmente tive conversas com gente especialíssima em renda, 

digamos assim, nessas definições. Uma que era excelente que me ajudou 

muito se chama Sônia Rocha, ela tem muitos estudos sobre pobreza e linha 

de pobreza no Brasil, mas ela tem 20 linhas de pobreza, umas definições 

para urbano, para rural, para capital, para regiões metropolitanas, e do ponto 

de vista da gestão pública é impossível manejar tantas linhas da pobreza. 

Mas a Sônia Rocha foi um diálogo extraordinário para mim. Conversei 

também com o Marcelo Neri e com Lena Lavinas. A Lena Lavinas vai por 

uma linha que é mais pobreza absoluta e relativa, quem não ganha 60% da 

renda média é pobre e quem está entre 30% e 40% da média é pobre 

extremo. Então eu vi muita gente, acabamos nessa decisão aí, e fomos olhar 

as manifestações da pobreza além da renda. Pois, pensando o Plano Brasil 

Sem Miséria, seria muito simples se fosse só transferir renda e se ultrapassar 

uma certa linha a pessoa deixa de ser pobre. Não é assim porque a pobreza 

se manifesta de muitas maneiras” (ENTREVISTADO A.) 

Em contrapartida à decisão de manter o mesmo conceito de renda, o BSM criou 

outros programas de bolsa complementares ao Bolsa Família, como por exemplo o Programa 

de Apoio à Conservação Ambiental Bolsa Verde, concede, a cada trimestre, um benefício de 

R$ 300 às famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas  consideradas 

                                                 

41
 Os chamados fatores de Paridade de Poder de Compra (PPC) são uma taxa de conversão, calculada pelo Banco 

Mundial, de quantos reais são necessários para adquirir os mesmos produtos que um dólar americano compraria 

nos Estados Unidos. Em 2012, a linha de pobreza extrema internacional correspondia a R$ 2,36 por dia, ou R$ 

71,75 por mês. 
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prioritárias para conservação ambiental, e o Brasil Carinhoso, voltado para a primeira infância 

visando expandir a quantidade de matrículas de crianças entre 0 e 48 meses, cujas famílias 

sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) em creches públicas ou conveniadas. 

Esses programas foram criados como uma forma de atender mais dimensões condicionantes 

da extrema pobreza complementarmente às ações do Bolsa Família. 

 

O Sistema do Cadastro Único Versão 7 

 

Com o formulário pronto, foi dado início à elaboração do software Versão 7. Entre 

2007 e 2008, um Grupo de Trabalho com a participação da área de negócios e da área de 

tecnologia da CAIXA, 08 prefeituras piloto
42

 que participaram de várias etapas do processo, e 

o próprio MDS realizaram a elaboração do novo sistema (Entrevistados D. e E., cargos de 

diretoria no Decau; MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À 

FOME, 2008).  

 O projeto inicial desse novo sistema era de que os municípios pudessem escolher 

utilizar o sistema totalmente online ou off-line, porque muitos municípios do país, 

principalmente na região norte, não possuíam acesso à internet. A ideia de um sistema online 

visava resolver a questão da duplicidade de cadastros e a frequente perda de dados pelo 

município, pois como os dados ficavam no local era frequente o caso de perda das 

informações. Os municípios não costumavam fazer backups e estavam sujeitos a toda sorte, 

quebra ou roubos de computadores, por exemplo. Ainda que a CAIXA possuísse uma cópia 

dessas informações, isso era sempre inconveniente aos municípios. 

 O sistema online funcionaria com apenas a base nacional e os municípios 

acessariam ela diretamente por meio de uma página da internet sem necessidade da instalação 

de softwares. A inclusão, atualização e exclusão de famílias seriam feitas todas por essa 

página. Porém, como esse modelo de sistema dependeria totalmente da internet, cogitou-se 

manter uma versão off-line para os municípios sem acesso (Entrevistados D. e E.).  

 No decorrer do projeto, percebeu-se que era mais fácil levar a internet para os 

municípios do que manter as duas versões. Esse problema foi resolvido com uma parceria do 

Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) do Ministério da Defesa que a partir de 2011 

instalou antenas de internet via satélite em parceria com as prefeituras dos municípios da área 

                                                 

42
 (Belo Horizonte – MG, Nova Lima –MG, Fortaleza – CE, Rio de Janeiro – RJ, Rio das Ostras – RJ, Piraí –RJ, 

São Paulo – SP e Curitiba – PR). 
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da Amazônia Legal. As antenas foram instaladas exclusivamente para fins do Cadastro Único 

nesses munícipios (Ministério da Defesa, 2011). 

 Entre 2008 a 2014 foi feita a implantação gradual do sistema online, o período 

mais intenso de testes e ajustes compreendeu 2008 a 2011. A partir de 2011 o sistema estava 

já operando de maneira mais regular com problemas como quedas devido a adequação 

tecnológica da própria CAIXA que agora detém toda a informação bruta do Cadastro, e outras 

mudanças que foram sendo demandadas a partir dos erros apresentados durante a 

implementação. Alguns municípios que ainda não se declaravam aptos em termos de 

tecnologia e recursos humanos foram aderindo à nova versão mais tardiamente. A partir de 

2014 a versão 6 foi totalmente descontinuada (Entrevistados C., D., E. e G.).  

A operacionalização do Sistema do Cadastro Único totalmente online pode ser 

compreendida como um saliente reverso. Esse conceito de Hughes (1983; 1987), inspirado no 

vocabulário militar, sugere que quando um sistema tecnológico apresenta obstáculos - ou 

pontos fracos - em seu desenvolvimento é necessária uma ação coletiva e concentrada para a 

superação desses obstáculos que, uma vez identificados, os salientes reversos sejam 

traduzidos em problemas críticos, cuja solução viabiliza a continuação do processo de 

expansão do sistema em questão. 

 A partir da versão online foi possível centralizar a base de dados, ou seja, não 

existe mais base local, os municípios consultam suas bases diretamente da base nacional e, 

assim, podem realizar transferências de cadastros entre os municípios. Outra importante 

utilidade é a verificação de documentos como CPF e Título de Eleitor no momento da entrada 

do dado o que contribuí para a queda da duplicidade de cadastros e a qualificação das 

informações, por outro lado, ainda que todos os municípios hoje possuam acesso à internet, 

esse serviço nem sempre é estável.  

O projeto de Tecnologia da informação da Versão 7 também pretendia criar 

Sistemas de Informações Gerenciais, um Sistema Local de Informações Específicas do 

Município e um Sistema Nacional de Informações Gerenciais; uma solução para prefeituras 

com sistemas próprios e um Dispositivo Móvel para coleta de dados. Esses últimos projetos 

foram descontinuados devido a demanda da implantação do sistema online. No entanto, no 

âmbito do GT que gerenciou essa transição, entendeu-se que as demandas de municípios com 

sistemas próprios e do dispositivo móvel para coleta de dados foi suprida com o sistema 

online (entrevistados D. e E.). 
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Porém, em relação aos Sistemas de Informações Gerenciais, ou Business 

Information Systems como são conhecidos no ambiente corporativo, são registros internos que 

podem ser usados para orientar no planejamento, operações e na avaliação de atividades. Esse 

projeto não chegou a ser concluído, embora fosse uma demanda dos municípios. 

 

Novos Programas Envolvendo o Uso do Cadastro Único para Programas Sociais 

 

 Com as melhorias na qualificação das informações e na questão da unicidade dos 

cadastros, o Cadastro Único passou a ser utilizado por outros 30 programas sociais como 

condição para a entrada das famílias nesses programas. Essa ampliação decorreu da criação de 

diversos novos programas sociais no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria criado em 2011 que 

trazia na legislação desses programas o Cadastro Único como a ferramenta de seleção das 

famílias (Brasil, 2011a). A partir desse crescimento outros ministérios passaram a conhecer o 

Cadastro Único e utilizá-lo em suas políticas como meio de definir público alvo de suas ações 

de pagamento de bolsas, priorização de atendimento ou redução e isenção de taxas.  

 Isso demonstra que o Cadastro Único está consolidado como uma infraestrutura 

para programas sociais. O seu uso por vários órgãos representa que dificilmente algum 

ministério irá empenhar a iniciativa de criar um outro cadastro do mesmo tipo. 

Na literatura dos Estudos de Infraestrutura isso significa que o Cadastro Único é 

tido como parte de um todo, ou seja, ele é tido como presumido (taken-for-grantedness) 

dentro de um arranjo organizacional (STAR & RUHLEDER, 1996, p. 113). Traduzindo para o 

contexto do Cadastro Único, o ministério ou secretaria, ou prefeitura, ou governo estadual, 

que queria criar e implementar um programa social têm o Cadastro Único como ferramenta de 

identificação e seleção de beneficiários de programas sociais, portanto não precisa criar um 

cadastro próprio e mesmo que decida criar, essa nova ferramenta terá que conviver com o 

Cadastro Único, pois possivelmente o público do novo programa será o mesmo que está 

incluído no Cadastro.  

Em relação ao número de programas usuários, ou clientes, do CadÚnico, estes são 

divididos em três categorias: Programas que utilizam o Cadastro Único para fins de seleção de 

beneficiários, Quadro 8; Programas que utilizam o Cadastro Único para fins de 

monitoramento, Quadro 9; e Programas que utilizam o Cadastro Único a partir da articulação 

de ações complementares ao Bolsa Família, Quadro 10. 



108 

 

 

 

 Algumas dessas iniciativas utilizam o Cadastro com a finalidade de selecionar 

beneficiários, ou seja, ao invés de gerenciar um cadastro próprio de beneficiários de sua ação, 

estes programas utilizam o Cadastro Único como um banco de dados para sua identificação e 

seleção. Nesse caso a inscrição no Cadastro Único é um dos critérios obrigatórios para 

participação no programa. 

  

Quadro 8 – Programas que utilizam o Cadastro Único para fins de seleção de 

beneficiários 

 

Programa Órgão responsável 

Água para todos Ministério da Integração Nacional - MI 

Auxílio Emergencial Financeiro – Bolsa 

Estiagem 

Ministério da Integração Nacional - MI 

Brasil Alfabetizado Ministério da Educação - MEC 

Bolsa Família Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS 

Carteira do Idoso Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS 

Cisternas Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS 

Crédito instalação (Reforma Agrária) Instituto Nacional de Colonização Agrícola - 

Incra 

Facultativo Baixa Renda – Benefícios para a 

Donas e Donos de Casa 

Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS 

Isenção de taxa para concurso público Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - MPOG 

Minha Casa Minha Vida Ministério das Cidades 

Programa de Apoio à Conservação Ambiental 

- Bolsa Verde 

Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome- MDS 

Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS 

Programa Nacional de Assistência Técnica 

Rural - Ater 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA 

Programa Nacional do Crédito Fundiário Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA 

Reforma agrária Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA 

Serviços socioassistenciais Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS 

Tarifa Social de Energia Elétrica Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel 

Telefone Popular Agência Nacional de Telecomunicações - 

Anatel 

Fonte: Informações enviadas por e-mail pelo Entrevistado F. (Ocupa função de direção e 

assessoramento superior no Departamento do Cadastro Único). 

 



109 

 

 

 

No entanto, há outro conjunto de programas que utiliza o Cadastro Único apenas 

com a finalidade de monitoramento, seja a partir de consulta a seu sistema de informação, seja 

a partir do cruzamento da sua base de dados com a base do Cadastro Único. Nesse caso, 

embora estar inscrito no Cadastro Único não seja critério para participar do programa, o uso 

dos dados do Cadastro ocorre no sentido de dimensionar seu público-alvo, ou ainda monitorar 

a abrangência da iniciativa em relação ao público de baixa renda. 

  

Quadro 9 – Programas que utilizam o Cadastro Único para fins de monitoramento 

Programa Órgão responsável 

Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos 

Populacionais Específicos 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS 

Benefício de Prestação Continuada - BPC Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS 

Luz para todos Ministério de Minas e Energia - MME 

Microempreendedor Individual Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 

Pequena Empresa - Sebrae 

Pró-Catador Secretaria Geral da Presidência da República 

Programa Brasil Quilombola Secretaria de Promoção de Políticas de 

Igualdade Racial - Seppir 

Programa de Microfinança Rural do Banco 

do Nordeste - Agroamigo 

Banco do Nordeste do Brasil e Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – Pronatec BSM 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS 

Programa Nacional de Documentação da 

Mulher Trabalhadora 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA 

Programa Nacional de Microcrédito do 

Governo Federal - Crescer 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 

Fonte: Informações enviadas por e-mail pelo Entrevistado F. (Ocupa função de direção e 

assessoramento superior no Departamento do Cadastro Único). 

 

Há ainda uma terceira categoria de programas usuários relacionada à dimensão da 

articulação de programas complementares ao Programa Bolsa Família
43

. São programas 

voltados para famílias e pessoas beneficiárias do PBF e que, portanto, apenas indiretamente 

usam os dados do Cadastro Único, normalmente são programas acessados por meio da 

apresentação do Cartão do Bolsa Família. 

  

  

                                                 

43 As três dimensões do Programa Bolsa Família são transferência de renda, acompanhamento de 

condicionalidades e articulação de programas complementares. 
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Quadro 10 – Programas que utilizam o Cadastro Único a partir da articulação de ações 

complementares ao Bolsa Família 

Programa Órgão responsável 

Brasil Carinhoso - Creches Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS e Ministério da 

Educação - MEC 

Carta Social Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Mais Educação Ministério da Educação - MEC 

Saúde na Escola Ministério da Saúde - MS 

Fonte: Informações enviadas por e-mail pelo Entrevistado F. (Ocupa função de direção e 

assessoramento superior no Departamento do Cadastro Único). 

 

Essas iniciativas são conhecidas como programas usuários do Cadastro Único
44

 já 

que, em alguma medida, o utilizam como fonte de informação para a seleção de beneficiários, 

formulação, monitoramento e avaliação de resultados. 

 Além disso, há uma entrada permanente de programas que a Senarc ainda não 

divulgou,   

Em 2016 houve a entrada do SISU-Cotas (MEC), e há duas legislações em trâmite 

que deverá transformar o Cadastro etapa obrigatória para a análise de concessão: BPC – 

Benefício de Prestação Continuada – e ADA/Distribuição de Cestas de Alimentos. Sobre o 

Sisu-Cotas e o BPC, fui informada nas entrevistas C., F. e G. que estavam em negociação. 

 Deve-se considerar que todos esses programas compartilham os mesmos conceitos 

de renda, família etc. A partir do momento em que é feita a adesão ao Cadastro o programa 

concorda com todas as definições, exceções ou mudanças devem ser avaliadas para que o 

Cadastro não perca seu propósito e termine por ser como um CENSO.  

Por exemplo, nos últimos anos tem se discutido dentro do MDS que o Benefício 

de Prestação Continuada (BPC) deveria incluir obrigatoriamente seus beneficiários no 

Cadastro, hoje isso é facultativo:    

O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, individual, não 

vitalício e intransferível, que garante a transferência mensal de 1 (um) 

salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa 

com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir 

meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família 

(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2015c). 

                                                 

44
 Lembrando que aqui foram considerados apenas programas instituídos por órgãos da administração pública 

federal. Importante lembrar que o Cadastro Único também é utilizado por programas estaduais e municipais 

voltados a famílias de baixa renda.  
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 Discute-se que o BPC, por ser um programa social, deveria estar dentro do 

Cadastro Único, o que permitiria traçar o perfil socioeconômico das pessoas que recebem o 

benefício, no entanto, por se tratar de pessoas muitas vezes com graves impedimentos físicos 

e mentais ou crianças e idosos que possuem um tutor (Brasil, 1993). O critério de tutor nem 

sempre cabe ao conceito de Família do Cadastro Único (Entrevistados C. e G. – ambos 

ocupam função de direção e assessoramento superior no Departamento do Cadastro Único).  

 Foi relato nas entrevistas (C., F., G., e H. - ocupam função de direção e 

assessoramento superior no Departamento do Cadastro Único) que hoje, principalmente após 

o Programa Brasil Sem Miséria que incorporou o Cadastros em muitas estratégias de combate 

a miséria, ao contrário do cenário no qual o Cadastro Único foi criado em 2001, o MDS 

precisa coordenar as demandas de programas e ministérios que querem usar o Cadastro 

Único, já não é prioridade da Senarc ações de incentivos ao uso do Cadastro ou de inibição à 

criação de cadastros próprios. Trabalha-se hoje num documento que defina critérios e fluxos 

para as demandas de uso do Cadastro Único de forma a esclarecer os conceitos adotados pelo 

formulário e de possibilidades de consulta de dados, cruzamento de bases etc.  

 

A gestão local na transição entre os sistemas 

 

Hoje a demanda de programas usuários aumentou, mas novos incentivos para a 

gestão local continuam os mesmos. Não há nenhuma espécie de regulação a respeito da 

condição de trabalho dos recursos humanos empenhados em realizar o cadastramento das 

famílias. Cada município avalia como deve proceder, muitas vezes contratando pessoas 

temporariamente. A média de tempo que um cadastrador permanece no cargo é de 08 meses 

(Entrevistado G., cargo de diretoria no Decau). Como o co-financiamento do Governo Federal 

é flutuante, depende do IGD, não há como o município usar esse dinheiro para contratos mais 

estáveis. Como isso influencia na qualidade das informações do Cadastro Único e, por 

conseguinte, na gestão dos programas sociais, é uma questão que poderia ser explorada em 

pesquisas futuras. 

Essa constatação é corroborada por uma pesquisa feita pelo Departamento do Cadastro 

Único no contexto do Plano de Monitoramento da Gestão Municipal do Cadastro
45

. A 

                                                 

45
 O Plano de Monitoramento da Gestão Municipal do Cadastro existe desde 2013, é composto de uma série de 

atividades articuladas entre as gestões federal, estaduais e municipais do Cadastro Único, visando ao 

aprofundamento de análises quantitativas, expressas por indicadores de monitoramento, bem como pela 
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pesquisa foi feita com os municípios com os melhores e os priores desempenhos no indicador 

de Atualização Cadastral. Ao todo, foram selecionados 421 municípios com boas Taxas de 

Atualização Cadastral
46

. A esses municípios foi aplicado o questionário “Gestão do Cadastro 

2013 - Monitoramento Municipal”. 

Trata-se de uma estratégia exploratória que buscou investigar fatores de 

diferentes naturezas (políticos, de infraestrutura, recursos humanos, 

capacitação, acesso à informação, entre outros) que poderiam estar 

relacionados a uma melhor gestão do Cadastro Único no município. Ou, 

vista de outro ângulo, a ausência desses fatores pode indicar 

estrangulamentos para uma boa gestão (SAMBIASE, BARROS, & 

ANDRADE, 2013, p. 96). 

Do universo de 421 municípios selecionados pelo desempenho positivo na Taxa 

de Atualização Cadastral, 278 (66%) responderam ao levantamento. O resultado desta 

pesquisa apontou que 80,9%, ou 225, dos municípios respondentes apontaram que a versão 7 

do software do Cadastro Único apresenta erros que dificultam a atualização cadastral; e 

52,2%, ou 145, dos municípios respondentes concordaram que os canais de atendimento da 

CAIXA são insatisfatórios (SAMBIASE, BARROS, & ANDRADE, 2013, p. 104). É 

interessante notar que o problema com os canais de comunicação da CAIXA é um problema 

apontando desde 2003 pelo relatório do TCU. 

Esses dados sistematizados em uma publicação incluem apenas os dados dos 

municípios com os melhores índices de atualização, a pesquisa completa ainda não foi 

concluída, mas de acordo com o Entrevistado C., os resultados dos dois grupos de municípios 

são parecidos.  

O quarto problema mais apontado é a falta de recursos humanos. Os dados 

referentes a esses pontos se encontram na Tabela 1. Hoje todos os municípios possuem acesso 

à internet para fins do cadastramento do PBF, mas, além de ser instável, as especificidades 

geográficas, épocas de cheia por exemplo, podem dificultar que as famílias cheguem aos 

postos de cadastramento para atualizarem seus cadastros, por isso a busca ativa é uma 

estratégia muito importante. Mais uma vez destaca-se que os cadastradores são fundamentais 

para a infraestrutura do Cadastro Único.  

                                                                                                                                                         

ampliação de espaços para reflexão e debate acerca das experiências gargalos e êxitos obtidos na gestão do 

Cadastro Único, com vistas à efetiva melhoria dos processos de gestão (SAMBIASE, BARROS, & ANDRADE, 

2013, p. 93). 
46

 Taxa de Atualização Cadastral: Número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário 

mínimo com cadastro atualizado, dividido pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até 

½ salário mínimo, multiplicado por cem. 
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Tabela 1 – Limitações/Dificuldades da gestão do Cadastro Único 

Limitações/Dificuldades* % N

º** 
Erros do Sistema de Cadastro Único Versão 7. 8

0,9% 

2

25 
Indisponibilidade do Sistema de Cadastro Único Versão 7. 7

1,2% 

1

98 
Canais de atendimento da CAIXA insatisfatórios. 5

2,2% 

1

45 
Recursos humanos em quantitativo insuficiente. 4

6,0% 

1

28 
Meio de transporte em quantitativo insuficiente para ações do Cadastro Único. 4

3,2% 

1

20 
Conexão de internet insuficiente (lenta). 3

4,5% 

9

6 
Problemas relacionados às senhas de acesso aos sistemas do MDS. 3

3,5% 

9

3 
Canais de atendimento do MDS insatisfatórios 3

2,0% 

8

9 
Dificuldades para encontrar as famílias. 3

0,6% 

8

5 
Recursos humanos pouco qualificados. 2

8,1% 

7

8 
Inadequação/Insuficiência de infraestrutura física para atendimento das famílias. 2

8,1% 

7

8 
Computadores em quantitativo insuficiente. 2

4,8% 

7

9 
Pouca articulação com as demais secretarias municipais. 2

3,7% 

6

6 
Dificuldade de acesso às listagens de famílias disponibilizadas pelo MDS. 1

8,4% 

5

1 
Falta de apoio e incentivo para a gestão do Cadastro Único por parte do MDS e/ou 

da Coordenação Estadual 
1

5,1% 

4

2 
Quantidade de demandas advindas do MDS. 1

0,1% 

2

8 
Desconhecimento ou pouca compreensão da legislação, orientações técnicas e 

informes do MDS. 
1

0,1% 

2

8 
Período Eleitoral. 6

,8% 

1

9 
Interferência de outros órgãos para o cadastramento, como o Ministério Público e o 

Judiciário. 
2

,2 

6 

Outra(s). 1

0,4 

2

9 
O município não enfrenta dificuldades. 1

,1% 

3 

* A questão permitia mais de uma marcação. 

** Nº de municípios que responderam ao item. 

Fonte: (SAMBIASE, BARROS, & ANDRADE, 2013, p. 105) 
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Pode parecer contraditório que os municípios com a maior Taxa de Atualização 

Cadastral apontem tantos problemas na gestão do cadastro, mas os municípios não são 

passivos quanto às dificuldades que revelaram ter encontrado. A descentralização exige que os 

municípios busquem por soluções para conseguir cadastrar os beneficiários do PBF. E eles 

vão buscar, pois são constrangidos pelos índices de qualidade (IGD, IDF), pelos órgãos 

auditores e pelos beneficiários.  

Então, embora ainda há o que melhorar em termos de software, formulários, 

técnicas de verificação da qualidade das informações, os cadastradores também devem ser 

alvo de atenção. Conforme o exemplo citado por Edwards (2003, p.190):  

As taxas de acidentes notavelmente baixas no transporte aéreo comercial, 

refletem o sucesso das organizações vigilantes, aparato legal e aprendizado 

social sobre os acidentes, tanto quanto eles demonstram a qualidade do 

design e manutenção de aeronaves (La Porte 1988 apud Edwards, 2003). No 

entanto, para a maioria dos viajantes, os componentes sociais do transporte 

aéreo seguro são ainda mais transparentes do que os aviões em que voam; as 

pessoas se preocupam muito mais sobre o avião do que com a equipe de 

terra, a Federal Aviation Administration, ou controladores de tráfego aéreo 

(Edwards, 2003, p.190 – tradução do original em inglês
47

). 

Conforme abordado anteriormente, a herança dos conselhos de controle social do 

Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e dos programas municipais com participação de igrejas e 

movimentos sociais, esse trabalho ainda é associado à militância sendo assim citado pelos 

Entrevistados C. e D. Conclui-se, portanto, que o Cadastro Único deve muito aos 

cadastradores, essa peça invisível, pelo seu status infraestrutural.  

 

Tensões entre padronização e flexibilidade 

 

O Cadastro Único emergiu entre diferentes projetos de Programas de 

Transferência de Renda para um determinado público-alvo: a parcela mais pobre da 

população. Esses projetos, tanto os municipais quanto os federais, tinham em comum a 

questão de desenvolver formas de determinar quem seriam essas pessoas e como 

operacionalizar que, uma vez definidas, essas pessoas fossem incluídas nos programas.  

                                                 

47
 The remarkably low accident rates in commercial air transport, for example, reflect the success of vigilant 

organizations, legal apparatus, and social learning about accidents as much as they demonstrate the quality of 

aircraft design and maintenance (La Porte 1988). Nevertheless, for most travelers, the social components of safe 

air transport are even more transparent than the airplanes in which they fly; people worry much more about the 

airplane than about the ground crew, the Federal Aviation Administration, or air traffic controllers. 
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Cada PTR ou PTRC criados entre 1995 e 2001, elaborou métodos distintos de 

resolver essa questão, de acordo com seus objetivos e possibilidades de criar e manter 

cadastros ou registros de seu público-alvo. Entre os PTRs federais, assumindo que o público-

alvo era o mesmo, a SEAS criou um com um projeto de unificar a ferramenta na qual os 

potenciais beneficiários seriam identificados.  

Esse projeto começou como conjunto de formulários que visava padronizar as 

informações utilizadas pelos programas sociais na esfera do governo federal. Aos poucos esse 

projeto se consolidou em detrimento de uma série de mudanças institucionais que visavam 

qualificar as informações coletadas conferindo maior legitimidade aos programas sociais.  

Esse processo envolveu a mediação de tensões entre interesses setoriais do 

governo federal; entre o debate sobre a honestidade das gestões municipais dos programas; e 

entre os objetivos do governo e de um banco público na operacionalização dos processos de 

cadastramento.  

Nessas mediações foram estabelecidas, como é de se esperar de uma 

infraestrutura, diversas padronizações. No início era um conjunto de formulários aplicados 

nacionalmente na coleta das informações que definiu uma série de conceitos aplicáveis hoje 

para diversos programas sociais, tais como família, pobreza e pobreza extrema.  Também 

definiu um número de identificação de pessoas aplicável a vários cruzamentos com outras 

bases de dados do governo federal.  

Conforme aumentou sua extensão a partir de seu uso pelo Bolsa Família, embora 

afirmado pela entrevistada H. que não existe uma linha de pobreza oficial no Brasil, o 

Cadastro Único utiliza uma linha de pobreza e pobreza extrema amplamente usada por 

diversas ações do governo federal e também estados e municípios aderem a essa classificação, 

como no caso de Campinas e Brasília que ainda possuem programas próprios, mas hoje 

apoiam-se no Cadastro Único, mesmo o DF sem Miséria que utiliza uma linha de pobreza um 

pouco maior, utiliza como referência os outros conceitos do CadÚnico.  

Por sua vez, o Cadastro Único, visando uma maior qualificação de suas 

informações, foi se aproximando dos conceitos empregados pelo IBGE, não só os conceitos, 

mas os formulários e o treinamento dos cadastradores foi se aproximando da expertise desse 

instituto.  

Por fim, o Cadastro Único também impôs padrões de avaliação ao compor 

indicadores. Por exemplo o IGD que mede a qualidade do trabalho realizado pelos 

municípios, e o Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF) que é um indicador que mede o 
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grau de desenvolvimento das famílias, a partir dos conceitos de vulnerabilidade; acesso ao 

conhecimento; acesso ao trabalho; disponibilidade de recursos; desenvolvimento infantil e 

condições habitacionais. Existe um aplicativo do sistema do CadÚnico que serve para 

consultar esse índice em um grupo de famílias ou mesmo o total de famílias do município. 

Porém, esse tipo de funcionalidade de criar índices e relatórios mais elaborados é 

um limite do sistema do Cadastro Único, no sentido de permitir que o município ou estado 

trabalhe com os dados além das tabulações e consultas disponibilizadas pelo MDS
48

, embora 

a CAIXA disponibilize um arquivo no qual é possível o município trabalhar de forma 

customizada, como no caso de Campinas/SP que criou um sistema de informações  gerenciais 

próprio, o Estado de São Paulo recentemente criou um aplicativo de celular para cadastrar 

pessoas no Cadastro Único para fins do Programa São Paulo Solidário
49

. Neste aplicativo era 

possível consultar se a família já estava cadastrada ou no momento do cadastramento feito 

pela estratégia de visita domiciliar. Mas atividades desse tipo demandam um certo nível de 

recursos e de conhecimentos dos gestores do município.  

Por isso, de acordo com o Entrevistado D. havia o projeto de criar um Sistema de 

Informações Gerenciais para os gestores municipais, que é uma demanda destes, mas ainda 

não foi concluído.  

Em suma, atualmente o Cadastro Único tem que atender a demanda dos 30 

programas que utilizam suas informações, as gestões municipais – que põem a mão na massa 

no cadastramento –e o cidadão que está cadastrado ou quer se cadastrar. Será que seu formato 

atual atende efetivamente todos esses clientes? Será que ele atende melhor um deles? Será que 

ele deveria atender a todos?  

De acordo com Hanseth, Monteiro, & Hatling (1996), a tensão entre padronização 

e flexibilidade é permanente nas infraestruturas de informação, devido a seu caráter 

geograficamente disperso e profundamente interligado, pois gera uma forte necessidade de 

padronização e acumula resistência contra outras modificações, mas, ao mesmo tempo, tem de 

se preparar para modificações.  

As infraestruturas precisam equilibrar os processos de normalização contra uma 

necessidade antecipada de acomodar mudanças ainda desconhecidas. Esta foi a preocupação 

da criação do novo formulário, o Caderno Verde, na sua formulação ele buscou aproximar-se 

                                                 

48
 Para saber mais quais são essas tabulações e consultas, ver: < 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/?grupo=86> 
49

 Para saber mais: <http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/saopaulosolidario>. 



117 

 

 

 

dos conceitos do IBGE pensando em futuras comparações com os dados estatísticos coletados 

por esse instituto e os dados do Cadastro Único. Ao mesmo tempo em que a Senarc buscou 

atender ao máximo as demandas de ministério, secretarias e movimentos sociais em ter suas 

necessidades incluídas na base de dados do cadastro.  

O resultado desse processo foi um formulário bastante extenso: só o principal 

possui 30 páginas e leva em média 40 minutos para fazer a inclusão de uma família. Isso 

provoca custos aos municípios e filas nos postos de cadastramentos. Mas na prática, de acordo 

com os Entrevistados C. e G. algumas informações coletadas estão em excesso, então os 

cadastradores entendem que nem todas as informações são importantes e acabam dando mais 

atenção à determinadas informações em detrimento de outras. Isso acaba comprometendo a 

qualidade da informação. 

Outra questão é uso das informações. Não há estudos que verifiquem se as 

informações coletadas são efetivamente usadas, em última instância a informação mais 

requisitada é a renda familiar. Isso precisaria ser analisado a fundo, mas pode-se afirmar, por 

exemplo, que o Formulário Suplementar 1 que identifica a vinculação das famílias aos 

programas e serviços oferecidos pelo Governo Federal, que foi uma demanda dos órgãos que 

geriam programas e serviços para saber quais as famílias estavam acessando, na prática essa 

informação não tem qualidade, pois os programas mudam de nome ou são descontinuados e 

nem todas as famílias tem clareza sobre se os programas que acessam são do governo federal, 

municipal ou estadual. Além disso, essa informação pode ser verificada através do NIS junto 

aos dados da gestão dos programas usuários. 

Concluindo, infraestruturas criam oportunidades e limites: eles promovem alguns 

interesses em detrimento de outros. Esses grandes sistemas tanto promovem possibilidades 

quanto restrições. De acordo com o exemplo de Edwards (2003), “a infraestrutura 

automóvel/estrada permite-nos mover-se em grande velocidade, mas também define onde é 

possível ir; apenas algumas pessoas viajam para longe a pé para lugares onde não existem 

estradas. Quando o fazem é para fins recreativos” (EDWARDS, 2003, p. 203). 
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Consideração preliminares 

 

O Cadastro Único, hoje ainda passa por ajustes referente a problemas encontrados 

na operacionalização do sistema e também por eventuais inconsistências nas informações – 

pessoas que estão cadastradas sem estar dentro do público-alvo, ou em duplicidade.  

Conforme a literatura dos Estudos de Infraestrutura sugere, o Cadastro emergiu 

entre outros projetos e aos poucos foi superando esses projetos e impondo uma série de 

padrões e conveniências, algumas que ele mesmo teve de incorporar da base na qual foi se 

consolidando. Hoje, como dizem os Entrevistados C. (função de diretoria do Decau) e G. 

(Consultor do Decau) “ele abriu sua vitrine diante de toda a esplanada dos ministérios”. Pode-

se afirmar que os 31 programas sociais usuários do Cadastro Único dependem dele para 

fluírem. Também pode-se dizer que o Cadastro está invisível, no plano de fundo desses 

programas e seus sistemas de gestão associados.  

Por outro lado, essa dimensão da invisibilidade das infraestruturas está associada a 

outra característica das infraestruturas, ela se torna visível quando quebra: se o sistema cai, se 

há um apagão de energia etc. Ou seja, quando há falhas nos mecanismos ou procedimentos, a 

infraestrutura fica ainda mais visível. Por outro lado, Edwards (2003) afirma que essa noção 

de infraestrutura como invisível, como funcionando suavemente só é adequada ao mundo 

desenvolvido. De acordo com esse autor, no que ele refere como “Sul global (por falta de um 

termo melhor)”, uma classificação de infraestrutura nesse contexto pode ser 

consideravelmente diferente, pois serviços de energia elétrica e telefonia falham 

rotineiramente, muitas vezes diariamente; estradas podem estar obstruídas ou podem não 

existir e redes de computadores operam (quando o fazem) rastejando” (EDWARDS, 2003, p. 

188 –tradução livre do original em inglês
50

). 

Concordo com o autor que de fato infraestruturas de telefone, internet e estradas 

podem ser muito falhas no Brasil, inclusive a questão da internet foi um entrave à 

implementação da Versão 7 do Cadastro Único. Então, levando em conta essa ressalva de 

Edwards (2003), vamos assumir que as infraestruturas dos países do sul possuem alguns 

aspectos invisíveis. E qual seria esse aspecto no Cadastro Único? Os cadastradores. Conforme 

                                                 

50
 An important caveat is in order here. This notion of infrastructure as an invisible, smooth-functioning 

background “works” only in the devel- oped world. In the global South (for lack of a better term), norms for 

infrastructure can be considerably different. Electric power and telephone services routinely fail, often on a daily 

basis; highways may be clogged beyond utility or may not exist; computer networks operate (when they do) at a 

crawl. 
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foi apresentado, os recursos humanos sempre foram uma preocupação para a consolidação do 

Cadastro Único, mas pouco se fez levando em conta as condições de trabalho dos 

cadastradores. A qualidade dos recursos humanos foi imposta por indicadores de eficiência 

(índices de inclusão e atualização) e treinamentos concentrados especificamente no 

preenchimento das informações dos formulários. 

Essa preocupação com as condições de trabalho dos cadastradores existe para 

algumas pessoas do Departamento do Cadastro Único. Como o Entrevistado C., que em sua 

função de direção e assessoramento superior no Departamento do Cadastro Único informou 

que a profissão Cadastrador em breve será incluída na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) e que gostaria que houvesse um financiamento constante para os municípios, não 

como é hoje o IGD.  

Nesse sentido, também está em andamento a criação e uma cartilha com uma 

“equipe de referência” para os municípios, ou seja, qual a melhor forma de proceder com as 

estratégias de cadastramento, quantas pessoas precisam, de acordo com o tipo de município 

(pequeno porte, grande porte, rural, indígena), visando com que os próprios cadastradores 

cobrem maior apoio das prefeituras e governos estaduais (Entrevistados C., diretor e G., 

consultor do Decau).  

No entanto, o tema da relação dos cadastradores com o CadÚnico e com os 

beneficiários dos programas sociais poderia ser explorado em outras pesquisas pois é essa 

relação que sustenta toda a infraestrutura Cadastro Único, invisivelmente e, aparentemente, 

ela nunca “quebra”. 
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Conclusão 

 

Os apontamentos que fizemos ao longo desta dissertação mostram que, por trás de 

uma tecnologia aparentemente “pronta” e “fechada” há frequentemente disputas, tensões e 

contradições. Ao explorarmos infraestruturas como o CadÚnico nos damos conta do quão 

pouco ainda sabemos sobre a gênese de alguns componentes das sociedades, dos estados, das 

políticas públicas que muitas vezes assumimos como dados. Para os estudos sobre política 

científica e tecnológica, em particular, as questões que aqui debatemos mostram o potencial 

que pode ser explorado em termos do aprimoramento de ferramentas de e para a gestão, 

planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas. 

A dissertação buscou apresentar as tensões que compuseram a relação do Cadastro 

Único com os programas sociais. Evidenciou-se que a conclusão desse projeto ambicioso de 

ser a única fonte de informações sobre beneficiários de programas de transferência de renda e 

outros programas sociais de todo o país precisou passar por um longo processo de 

negociações entre diversas instituições. Esse processo firmou parcerias que possibilitaram que 

o Cadastro alcançasse essa pretendida extensão e escopo. Tanto que certas parcerias parecem 

hoje insolúveis, tais como a que se firmou entre MDS e CAIXA sobre a atribuição do NIS. 

A perspectiva dos Estudos de Infraestrutura traz luz a questões que 

tradicionalmente não são exploradas pela Análise de Políticas Públicas, tais como as 

convenções de prática que são incorporadas pelas ferramentas ditas puramente técnicas 

quando na verdade elas refletem escolhas políticas. Por exemplo, por trás dos conceitos dos 

formulários de cadastro há uma extensa discussão sobre o que é pobreza e família para os 

programas sociais que vem desde os programas municipais que possuíam formas distintas de 

identificar esses conceitos a partir de diferentes cálculos de renda ou vulnerabilidades, depois 

os primeiros programas federais que unificam esses conceitos utilizando o critério de renda 

familiar per capita abaixo de meio salário mínimo como o público alvo dos programas e 

possui um conceito de família que exige relações de parentesco. Quando esses programas 

foram unificados no Bolsa Família, não há uma ruptura nesses conceitos, embora o conceito 

de família amplie-se para relações de parentesco e afinidades, mas a renda familiar per capita 

permanece como critério de seleção do público-alvo. 

Outra relação importante que essa abordagem levanta é como o esforço em 

realizar um trabalho de articulação entre ministérios para a questão da pobreza iniciado em 

2001 com a criação do formulário do Cadastro Único foi aos poucos se materializando 
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vencendo as ações setoriais e fragmentadas. O Cadastro Único cresceu devido a essas 

iniciativas de trabalho intersetoriais principalmente relacionadas ao Programa Bolsa Família, 

ao mesmo tempo em que isso foi importante para que o PBF crescesse. Hoje ele não é apenas 

o “Cadastro do Bolsa Família”, uma iniciativa de um ministério para um único fim, ele é o 

Cadastro de todos os programas sociais do governo federal, que também ampliaram em 

número a partir de 2011 com o Brasil Sem Miséria. Isso significa que muitos programas e 

ministérios compartilham os conceitos imbricados no formulário do cadastro, conceitos esse 

criados muito em função do Bolsa Família.  

Por último, ressalto a questão de que a trajetória do Cadastro Único possui uma 

relação complexa com os cadastradores municipais. Uma das motivações da criação de um 

cadastro único para programas sociais foi a sobrecarga dos recursos humanos que 

trabalhavam com o cadastramento dos beneficiários nos municípios, portanto almejava-se 

uma economia em escala não exigindo que essas pessoas precisassem cadastrar o mesmo 

público-alvo mais de uma vez. Esses recursos humanos eram muitas vezes apoiados em 

relações informais, tais como projetos filantrópicos e empresas contratadas temporariamente. 

A atuação de igrejas e movimentos sociais teve sua importância devido a extensa atuação 

desses em municípios pequenos ou bolsões de pobreza em grandes metrópoles, pois eles 

conheciam quem eram os potenciais beneficiários desses programas sociais que eram 

novidade no início da década de 2000. 

Paradoxalmente, em meados da década de 2000 com a unificação dos programas, 

a decisão de acabar com os conselhos gestores e à medida que o PBF avança e o governo do 

PT decide aprimorar as ferramentas de identificação dos beneficiários, essas relações não são 

desejáveis. A revisão no formulário de cadastro buscou sofisticar a identificação das famílias 

evitando erros durante a entrada de dados, mas também proporcionando orientações aos 

cadastradores que minimizassem a subjetividade desses. Afirma-se que a identificação dos 

beneficiários do PBF é objetiva e automatizada. Porém, durante a trajetória do Cadastro 

Único, muito se investiu em melhorias do formulário e do software, mas as bases nas quais os 

cadastradores trabalham, esses recursos humanos informais e frágeis ainda são os mesmos e 

ainda estão sobrecarregados pelas demandas dos programas sociais federais.   
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Apêndice 

Quadro 11 - Entrevistas realizadas e caracterização dos entrevistados
51

 
 Realização da 

entrevista 

Caracterização dos 

entrevistados 

Relação com o Cadastro Único 

A. Campinas/SP, 26 

de maio de 2015 

 

Formação acadêmica em história. 

Foi assessora parlamentar no 

governo federal. 

Pesquisadora em políticas 

públicas vincula à uma 

universidade estadual. 

Participou da formulação do Programa 

Bolsa Família e dos primeiros anos de 

sua execução. 

B. São Paulo/SP, 03 

de agosto de 

2015 

 

Formação acadêmica em 

sociologia. 

Foi assessora parlamentar no 

governo federal e hoje é 

coordenadora de políticas de 

habitação no município de São 

Paulo. 

Participou da implementação municipal 

do cadastro único em 2002 coordenando 

atividades de treinamento em todos os 

estados do país. 

C. Brasília/DF, 15 

de setembro de 

2015 

 

Formação acadêmica em direito. 

Profissional na carreira de 

Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão 

Governamental. 

Trabalha no MDS desde 2006, está no 

Departamento do Cadastro Único desde 

2008 ocupa função de direção e 

assessoramento superior no 

Departamento do Cadastro Único. 

D. Brasília/DF, 15 

de setembro de 

2015 

Profissional Analista de 

Sistemas. 

Atualmente é consultora do 

Departamento do Cadastro 

Único. 

Acompanha o sistema do Cadastro Único 

desde 2002 e Participou do Grupo de 

Trabalho da formulação da versão 7.0 do 

Sistema do Cadastro Único. 

E. Brasília/DF, 16 

de setembro de 

2015 

Formação acadêmica em 

Ciências Sociais. 

Funcionário da área de negócios 

da CAIXA. 

Participou do Grupo de Trabalho da 

formulação da versão 7.0 do Sistema do 

Cadastro Único. 

F. Brasília/DF, 16 

de setembro de 

2015 

Formação acadêmica em ciência 

política e jornalismo. 

Profissional da carreira de 

Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão 

Governamental. 

Trabalha no MDS desde 2002,  

atualmente ocupa função de direção e 

assessoramento superior no 

Departamento do Cadastro Único. 

G. Brasília/DF, 17 

de setembro de 

2015 

Formação acadêmica em 

economia. 

Trabalhou no Banco Mundial e 

IPEA. 

Profissional técnica de 

planejamento e pesquisa do MDS 

desde 2009. 

 

 

 

 

Desde 2014 ocupa função de direção e 

assessoramento superior no 

Departamento do Cadastro Único. 

 

                                                 

51
 Os entrevistados foram identificados utilizando a letra do alfabeto correspondente à ordem em que as 

entrevistas foram realizadas. Dessa forma, o entrevistado A. corresponde à primeira entrevista realizada, o 

entrevistado B. à segunda entrevista e assim por diante. 
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H. Brasília/DF, 16 

de setembro de 

2015 

Formação acadêmica em ciências 

sociais e demografia. 

Trabalhou no Ministério da 

Educação de 2002 a 2004. 

Profissional da carreira de 

Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão 

Governamental. 

Trabalha no MDS desde 2004 e já foi 

diretora do Departamento do Cadastro 

Único e atualmente ocupa função de 

direção e assessoramento superior na 

SENARC. 

I. Questionário 

enviado por e-

mail. 

Formação acadêmica em Serviço 

Social. 

Participou da formulação do primeiro 

formulário do Cadastro Único em 2001 

trabalhando na SEAS. 

  



134 

 

 

 

Anexo I – Formulários Caderno Azul 
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Anexo II – Formulário Principal “Caderno Verde” 
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