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CADÚnico e sua 

funcionalidade no SUAS e 

para o SUAS 

Qual a integração possivel ? 



A plataforma de dados  CADÚnico  nos dizeres de Wanda Engel (SEAS) nasce na Casa Civil no governo 

FHC que instalou um grupo de trabalho, constituído pelos ministérios da Educação, Saúde e da Casa Civil, 

coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social com a missão de operacionalizar a ideia. Ana 

Lobato, era a responsável técnica pela concepção do instrumento cadastral e do mecanismo de 

transferência bancária dos recursos financeiros para as famílias. A dúvida inicial era se o foco do cadastro 

seria o grupo dos beneficiários dos programas de transferência existentes, ou todas as famílias pobres 

brasileiras. Venceu a segunda opção.

O CadÚnico possibilitaria também a identificação de suas necessidades específicas, o que daria insumos 

para um planejamento mais efetivo dos serviços necessários ao atendimento das demandas. Seria capaz, 

também, de identificar famílias não atendidas ou sobreposições de atendimento. A solução foi a criação de 

uma versão que contivesse todos os dados de cada um dos cadastros já existentes. Ou seja, um tipo de 

“cadastro Frankenstein”. O decreto instituía o CadÚnico, definia os programas de transferência que deveriam 

utilizá-lo (isentava do seu uso o BPC e programas emergenciais), identificava obrigações para os gestores e, 

o mais importante, tornava-o obrigatório a partir de 15 de setembro daquele ano

. Em novembro de 2002, um ano e 4 meses após sua criação, o CadÚnico já havia alcançado um total de 9.3 

milhões de famílias pobres (57% do total); 92% dos municípios haviam iniciado ou terminado seu processo 

de cadastramento; 3.7 milhões de famílias possuíam seus Cartões Cidadãos (cartões bancários) e 100% dos 

municípios dispunham de agência ou agente bancário. Esse processo foi uma verdadeira parceria 

intersetorial e multissetorial que, através de um trabalho colaborativo, conseguiu produzir o mais importante 

instrumento para a concepção, gestão e avaliação das políticas públicas de redução da pobreza do Brasil.



Estudo da ENAP  foi  publicado no livro Livro-Implementação de Políticas Públicas: questões sistêmicas, federativas e intersetoriais .ORG: 

Daniel de Aquino Ximenes- Brasilia: ENAP. 2018, Capítulo 3º-AS POSSIBILIDADES E OS LIMITES DO CADASTRO ÚNICO COMO 

MECANISMO DE COORDENAÇÃO FEDERATIVA E DE INTERSETORIALIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. Autoras : Denise do Carmo 

Direito( doutoranda de Ciência  Política UNB- ação no CAD no MDS) , Elaine Cristina Licio( Dra. em Ciência Política UNB- atua no IPEA), 

Jeniffer Carla de Paula N. Chaves( doutoranda de Ciência  Política UNB- ação no CAD no MDS)),Natália Massaco Koga (Dra. em Ciências 

Políticas pela University of Westminster; Coordenadora de Pesquisa da ENAP) .p. 97 a 124.

As autoras esclarecem sobre as  possibilidades e os limitadores do Cadastro Único para Programas Sociais como 

instrumento de coordenação e de intersetorialidade de políticas públicas para população de baixa renda. 

Mostra que  o intuito foi o de criar  uma ferramenta  intersetorial  para aplicação em programas sociais do governo.

Ressalta-se que é uma  ferramenta para Programas sociais  e não para a atribuição  de permanência de direitos. A 

intersetorialidade  só ocorre por coincidência e  não por complementariedade,  planejada ou pactuada. Relembram que na 

medida que aumenta a transferência de funções e recursos da administração central para os governos locais, as reações 

entre as esferas de governo tendem a se tornar mais complexas e a necessidade de coordenação. Em termos de 

estrutura, três dimensões surgem dessa definição e da forma como o Cadastro Único é operacionalizado: a) o instrumento 

de identificação (base de dados); b) o processo de cadastramento e coleta dos dados (rede); e c) os usuários desses 

dados e dessa rede (programas/ políticas usuários). 



Figura 1 – Programas usuários que selecionam os seus

beneficiários a partir do Cadastro Único

Figura 2 – Programas usuários do Cadastro Único para fins de monitoramento





O sol atravessa os furos do toldo que cobre o local onde André Rosendo Lapa, 17, está

curvado por cima de uma pedra com um martelo em uma das mãos e uma estaca na outra. A

martelada produz um som agudo da batida do ferro na pedra, quebrada em partes iguais até se

tornar um paralelepípedo.

Ao lado, seu pai, José de Souza, 50, realiza o mesmo ofício. A meta é produzir por semana

1.000 paralelepípedos, cuja venda a atravessadores é a principal fonte de renda da família. O

complemento vem do Auxílio Brasil, reajustado por três meses de R$ 400 para R$ 600 às portas da

eleição presidencial.

A mudança não fez Souza rever seu voto, assim como a maioria de seus vizinhos em Coronel

João Sá, cidade de 17mil habitantes do norte da Bahia, onde mais de 90% da população vive

na pobreza e na extrema pobreza.

Inflação corrói 'efeito-Auxílio' em eleição

marcada por escalada da pobreza

Em bolsões de pobreza no Nordeste 

e no Centro-Oeste, desalento e esperança

impulsionam decisão na eleição

14.ago.2022 Folha de S.Paulo 

João Pedro Pitombo



No povoado de Alagoinha, em

Coronel João Sá, Noélia Maria da

Cruz, 35, bota água na panela para

fazer render o feijão-verde que

cozinha no fogão à lenha. O fogão a

gás, cujo preço do botijão chega a

R$ 130 na região, só é usado em

preparos rápidos, como ferver água

para fazer café.

O marido, Élcio Batista dos Santos,

40, também quebra pedras. Como

não tem um terreno próprio, compra

as pedras inteiras em áreas de

terceiros e trabalha para pagar o

investimento, restando uma pequena

margem de lucro



Essa senhora receberá 600 reais  mais  110 de auxilio gaas 



Per capita familiar para  receber o Auxilio 
Brasil = 210 reais  e beneficio  deve alcançar 
a 211 reais per capita familiar  para superar a 

miséria/pobreza 
Beneficios R$ 130  reais  p/ 2 crianças/7 = 

R$ 18,57 p/ pessoa 
BSP = 172 reais /7 pessoas =R$ 24.57 p/p 

R$43,14 por pessoa
43,14 x 7= 301,90

+98,00 extra para 400,00
18,57+24,57+ 14,00= R$ 57,14 

211,00 - 43,14 =ganho 167,86 por pessoa



Quem é provedor e  
quem é dependente  no núcleo que mora 

sob o mesmo teto ? 



O beneficio criança /mês de R$ 
65 fica reduzido para R$ 57,14



Tratamento apartado  dos brasileiros de 
menor renda usando de modos de 

avaliação distintos do IRPF embora este 
seja o meio de avalição de renda dos 

brasileiros. Há um limite  para considerar 
renda do individuo para  declaração Há 

um valor para o dependente 



O cadastro Único foi criado para ser uma 

ferramenta das políticas sociais, contudo, 

gradualmente foi se transformando num 

repositório administrativo de dados, afastando-

se da possibilidade de leitura da realidade e de 

dados, sobretudo, relativos a renda per capita. 

(SPOSATI, 2021)

15/3/2021.







https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/

cecad20/agregado/resumovariavelCecad.php? Uf_ 

ibge=26&nome_estado=PE+-+Pernambuco&id+76.

Fonte: C/SAGI/CECAD

Atualização de dados  do CADÚnico , 

realizada por Paulo de Tarso Meira 
Estudo primeiro de Shirley Samico em 10 de março de 2020



Gráfico 1 - Pessoas inseridas no CADÚnico em número e percentual relacionada com a estimativa da

população. Brasil: 2012-2022
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Dezembro é o mês de referência para o período de 2012 a 2022
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Dezembro é o mês de referência para o período de 2012 a 2022

Quantitativo e percentual de pessoas inseridas no CADÚnico na Região Nordeste, de acordo com a 

estimativa da população
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Dezembro é o mês de referência para o período de 2012 a 2022

Quantitativo e percentual de pessoas inseridas no CADÚnico na Região Sudeste, de acordo com a estimativa da população
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Diferença entre estudo socio 
econômico e  estudo social 

O CÁLCULO DE RENDA FAMILIAR SOMA TUDO OQUE PODE SER RENDA 

BRUTA DAS PESSOAS QUE VIVEM SOB O MESMO TETO INDEPENDENTE MENTE  

DE IDADE E PARENTESCO.  O BPC -BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA   

É TRANSFORMADO EM RENDA.  A BOLSA DO JOVEM APRENDIZ ENTRA 
COMO RENDA. 

O BENEFICIO DA CRIANÇA  DO AUXILIO BRASIL É TRANSFORMADO EM 
RENDA NO CÁLCULO.

TUDO É CALCULADO COMO RENDA BRUTA NÃO SE DEDUZ NENHUMA  

DESPESA , AGUA, LUZ, ALUGUEL , REMÉDIO. 



Série histórica

Censo SUAS

2017 2018 2019 2020 2021

Total de CRAS 8.292 8.360 8.358 8.403 8.471

CRAS com 

Cadúnico

5.669 (68%) 5.807 (68,5%) 5.921 

(71%)

5.729 

(68%)

5.937 (70%)

CRAS sem 

Cadúnico

2.623 (32%) 2.553 (31,5%) 2.437 

(29%)

2.674 

(32%)

2.534 (30%)



Variação percentual

Ano CRAS com Cadúnico CRAS sem Cadúnico

2017 68% 32%

2018 68,5% +0,5% 31,5% -0,5%

2019 71% + 2,5% 29% -2,5%

2020 68% -3% 32% +3%

2021 70% +2% 30% -2%



Unidades instaladas e volume de atendimentos

Dados apurados 

Censo Suas 2021

Postos de Cadúnico CRAS

Nº de unidades 2.695 5.937

Nº de Trabalhadores 14.126 10.8361

Volume de pessoas 

atendidas para o 

Cadastro Único (Ref. 

Ago/2021)2

974.603

Inclusão: 

147.603 (15%) 848.482

Inclusão: 

193.609 (23%)

Atualização: 

450.128 (46%)

Atualização: 

451.345 (53%)

1) Apurado que 4.840 trabalhadores executam função de cadastrador/a de Cadúnico e que 5.996

trabalhadores, em outras funções, informaram realizar alguma atividade voltada para ações de

Cadúnico.

2) Interessante observar que, do volume de pessoas atendidas nos postos e CRAS, 39% e 24%,

respectivamente, não realizaram cadastro ou recadastro de Cadúnico.



Relação de trabalhadores e postos de Cadúnico por porte populacional dos municípios

Porte Nº Munic por 

porte

Nº Postos Nº Trab. Razão 

Trab/Posto

PP 1 3.797 1.362 4.208 3

PP 2 1.099 735 4.091 5

Médio 350 289 2.260 8

Grande 306 249 3.034 12

Metrópole* 18** 60 534 9

TOTAL 5.570 2.695 14.127 5

*De acordo com a NOB SUAS (2005), consideram-se metrópoles, os municípios a partir de

900.001 habitantes.

** Segundo dados do Censo SUAS 2021, 12 metrópoles possuem postos de Cadúnico, são

elas: Belém/PA; Belo Horizonte/MG; Campinas/SP; Curitiba/PR; Fortaleza/CE; Goiânia/GO;

Maceió/AL; Manaus/AM; Recife/PE; Salvador/BA; São Gonçalo/RJ; São Paulo/SP.


