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Introdução

O recente período democrático brasileiro se caracteriza, entre outros aspectos, pela
crescente demanda ao atendimento mais eficaz das necessidades dos cidadãos do ponto de
vista dos serviços e políticas públicas, em contraposição a uma redução da capacidade
estatal de investir em função de sucessivas crises fiscais. O déficit democrático gerado pelo

período ditatorial, vivido nas décadas de 60, 70 e começo dos anos 80 do século passado,
em que as liberdades individuais e de expressão foram cerceadas, acarretou a partir do

momento da “reabertura” democrática uma reorganização da sociedade. Reaparece nas
arenas de negociação a participação social intensa, os fóruns deliberativos, as influências
de grupos específicos, enfim, as pressões sociais do jogo democrático, que abriram canais

e caminhos para a crescente demanda por serviços públicos de qualidade, em especial, por
uma assistência social capaz de atender às várias vulnerabilidades da sociedade.

Nesse cenário, é que propomos analisar o Cadastro Único para Programas Sociais, um

sistema complexo que fornece informações socioeconômicas das famílias de baixa renda
brasileiras para diversas políticas públicas, e sua eventual capacidade em propiciar a

intersetorialidade dessas políticas que atuam para reduzir as múltiplas causas da exclusão
econômica e social.

O Cadastro Único per se é uma política que apresenta várias dimensões de atuação e

análise. Uma primeira, é ser uma política de identificação e caracterização

socioeconômica das atuais 27 milhões de famílias de baixa renda. Outra é ter se
transformado, nos últimos anos, efetivamente, na base de informações e instrumento para
a seleção de beneficiários de quase 20 políticas públicas federais voltadas para a população

mais vulnerável e outras 20 que o utilizam para o monitoramento de suas ações. Esses dois

papéis se desenvolvem de forma interfederativa, mais precisamente por uma rede que
envolve todos os mais de 5,5 mil municípios brasileiros, com a atuação de quase 40 mil
profissionais. Esta rede “alimenta” o sistema do Cadastro com dados que são utilizados
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pelos três entes federativos2 para definir e implementar políticas públicas (DIREITO et al.,
2015; DIREITO et al., 2016).

Conforme avaliação de Barros et al. (2009), dada a cobertura quase censitária do seu

público alvo e diversidade de dados presentes em sua base3, o Cadastro Único figura como
instrumento relevante para análises e diagnósticos das condições de vida e adequação de
programas sociais para a população mais vulnerável.

O Cadastro Único ficou conhecido por ser a porta de entrada para o programa Bolsa
Família – um dos maiores programas de transferência condicionada de renda do mundo –

e ganhou novo fôlego, após 2011, com o lançamento do Plano Brasil sem Miséria (BSM),

quando seu uso por outras políticas voltadas para a população de baixa renda se consolidou
e adquiriu importância central para a implementação de outras tantas políticas de combate

à vulnerabilidade social (LICIO et al., 2015; DIREITO et al., 2015). Assim, ao longo do

tempo foi paulatinamente assumindo o seu papel de “instrumento de identificação e
caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais

do Governo Federal voltados ao atendimento desse público” (art. 2 do Decreto nº 6.135 de
26/06/07).

O objetivo do artigo, portanto, é compreender o “ecossistema”4 formado pelo Cadastro
Único e por seus programas usuários5, assim como analisar se esse ecossistema contribui
para a intersetorialidade e integração desses vários programas usuários. Ademais, o artigo

busca entender até que ponto a existência do Cadastro Único e a determinação de utilizálo como instrumento de seleção de beneficiários modificou - e de que forma - a

Os papéis dos entes federados estão definidos no Decreto nº 6.135 de 26/06/07, nos artigos 5º e 6º. De forma resumida,
cabe ao governo federal, no caso ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), o papel de expedir
normas, gerar o sistema, além de coordenar, acompanhar e supervisionar a implantação e a execução do Cadastro Único,
ou seja, ficou definido um amplo espectro de atuação do governo central, principalmente, nas etapas de decisão e
avaliação. Já aos municípios está destinado o papel de contato com as famílias e alimentação dos dados do sistema, ou
seja, papel de “ponta” do processo.
3 O conceito de família de baixa renda para o Cadastro Único, engloba famílias com renda familiar de até 3 salários
mínimos ou com renda per capita de até meio salário-mínimo. O questionário de coleta de dados do Cadastro possui
dezenas de quesitos acerca de diversas informações como composição familiar, renda, caracterização da moradia,
localização, identificação entre grupos populacionais e específicos, entre outras.
4 Usamos o termo “ecossistema do Cadastro Único”, pois nos parece o mais adequado para demonstrar que o Cadastro
Único e as políticas públicas que dele se alimentam formam um sistema “vivo”, em permanente interação tanto no sentido
da influência da ação do Cadastro nas políticas, como da ação das políticas no Cadastro e, mesmo, da interação entre as
próprias políticas.
5
Direito et al. (2016) definiram programas usuários do Cadastro Único como sendo o conjunto de iniciativas que utilizam
sua rede de implementação e/ou as informações das famílias e pessoas de baixa renda cadastradas, com foco na seleção
e/ou acompanhamento de beneficiários no âmbito da formulação, implementação e avaliação dos próprios programas.
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implementação dessas políticas, assim como se o seu uso por essas políticas modificou o
próprio Cadastro Único.

O artigo possui cinco seções, além desta introdução. A seção seguinte fará um breve

apanhado da literatura já produzida acerca do papel do Cadastro Único, assim como da
literatura que trata da implementação de políticas públicas no tocante especialmente aos

temas da intersetorialidade e integração de políticas públicas dada a relevância para o
objeto desta pesquisa. A segunda seção será dedicada a expor os argumentos da abordagem
relacional e justificar a sua adoção para análise do ecossistema do Cadastro Único. A
terceira seção apresentará a descrição do trabalho empírico realizado a partir do método de

análise de redes sociais. A quarta seção trará as análises dos dados coletados, iniciando
com a apresentação e análise de sociogramas produzidos a partir de tal método e trazendo

informações sobre o perfil dos gestores que implementam as políticas de forma a contribuir

para a compreensão do ecossistema em análise. E, por fim, considerações finais serão
levantadas na última seção.

Para compreender o ecossistema de atuação do Cadastro Único, é necessário entender
dinâmicas de implementação das várias políticas que o integram, bem como avaliar quais
foram as pressões/negociações que pautaram a escolha do Cadastro Único como

instrumento de seleção de beneficiários; com que atores; e suas lógicas que configuraram
escolhas por determinados modelos e estabeleceram normas e instruções operacionais que
efetivamente fizeram com que a implementação da política se desse de determinada forma
e não de outra.
1.

Integração/ intersetorialidade no contexto do Cadastro Único

Embora a grande maioria dos estudos produzidos sobre o Cadastro Único o tratarem apenas
como suporte à mais conhecida política de transferência de renda, o Programa Bolsa
Família (LICIO, 2012; BICHIR, 2011; PEREIRA, 2016; FERNANDES, 2016), alguns

trabalhos mais recentes deram início a uma análise mais detalhada das dimensões desse
instrumento de identificação e avaliação socioeconômica das famílias pobres. O Cadastro

Único foi analisado a partir de diferentes abordagens, levantando importantes
contribuições para esta discussão tais como as análises acerca da construção gradual da

institucionalidade e a ampliação do uso do Cadastro Único ao longo dos anos (BARROS
et al, 2009; PAULA, 2013; DIREITO et al, 2016), dos desafios da coordenação
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intersetorial e federativa da rede de programas usuários do Cadastro Único (LICIO et al.,
2015; DIREITO et al., 2015), o modelo de integração de dados e de gestão adotado pelo
Cadastro Único em comparação a outros modelos internacionais (BARCA & CHICHIR,
2014), entre outros.

No intuito de buscar compreender o “ecossistema do Cadastro Único” e as possibilidades
e limitações da integração e intersetorialidade das políticas que utilizam o Cadastro Único,

é necessário inicialmente analisar que tipo de problema essas políticas objetivam
solucionar

para

compreender

a

relevância

da

busca

efetiva

pela

intersetorialidade/integração. Como dito anteriormente, normativamente o Cadastro Único
e seus programas usuários se inserem na dinâmica das políticas voltadas para o combate à

pobreza, sendo que o Cadastro tem uma dupla missão: a) servir de instrumento para seleção
das famílias público-alvo das políticas e b) integrar essas mesmas políticas.

Assim, além de uma determinação normativa, a necessidade de integrar políticas é uma

condição para se obter os resultados desejados, o combate e redução da pobreza. Para
Bronzo (2007), é bastante evidente que as políticas de combate à pobreza se inserem no

rol de problemas sociais que demandam ação intersetorial, visto que a visão de pobreza
não está restrita à falta de recursos/renda, mas está associada à falta de educação e

atendimento adequado à saúde, além de dificuldade de acesso a condições mais efetivas de
inclusão nos ciclos produtivos. Assim, é um processo que envolve outros aspectos,

políticos, culturais e sociais, que vão bem além dos econômicos. De igual forma, para
Moreno (2007), os problemas sociais são ‘questões transversais’, as quais não conhecem

limites territoriais, funcionais, nem administrativos, de modo que suas causas e efeitos se
encontram inter-relacionados ou mutuamente determinados.

A intersetorialidade expressa a necessidade de solução integral de problemas complexos.

É bastante evidente que, para que esse tipo de solução ocorra, seja necessária atuação
conjunta entre os órgãos governamentais. Trata-se de uma condição prévia para que haja a
intersetorialidade. Cunill-Grau (2014) observa que, para se alcançar políticas com alto grau

de integração, a formulação e execução de decisões devem ser feitas em conjunto com os
setores governamentais envolvidos. Sendo que essa integração deve ir além de existência

de espaços e instâncias instituídos para que os vários atores envolvidos possam negociar e
construir perspectivas comuns sobre os problemas a serem enfrentados e/ou reduzirem
possíveis conflitos. É necessário ir além e realizar mudanças nas estruturas
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organizacionais, constituindo o que a autora chama de “mancomunidade”, com a atuação

em rede e compartilhamento de responsabilidades, de recursos humanos e orçamentários
e, finalmente, de ações.

Entretanto, esse modelo de atuação intersetorial contrapõe-se à lógica governamental que
tem na hierarquia e nos limites institucionais suas características mais evidentes. Peters

(2005) chama de “atuação horizontal do governo”, já Serra (2004) adota o termo “gestão

transversal” para denominar as políticas que demandam atuação conjunta de várias

estruturas governamentais, geralmente, dentro de um mesmo nível federativo. Em comum

os autores apontam que essas políticas não funcionam dentro dos limites dos modelos
tradicionais de burocracias que trabalham de forma verticalizada, inclusive pela lógica da
cobrança de resultados (accountability) e para o financiamento dos programas.

Para Peters (2005), as burocracias tendem a atuar de forma não integrada a outros

ministérios ou mesmo com outras estruturas de seus próprios ministérios, visto que existe
uma competição, até mesmo do ponto de vista orçamentário, que acaba por incentivar

atuações estanques e não inter-relacionadas de solução de problemas. No entanto, a
crescente demanda por soluções integrais acaba forçando as burocracias para a
horizontalização das discussões.

Para melhor entender, vale mencionar o desenvolvimento dos estudos de implementação

de políticas. Conforme analisa Sabatier (1986), tais estudos partiram de análises de
estudos, realizados a partir da década de 70, que foram ganhando densidade em torno de

uma perspectiva teórica que passou a ser conhecida como “top-down”, a qual considerava
a etapa decisória da política como elemento central dos estudos da política pública, ficando

restrita à análise da implementação apenas ao cumprimento ou não ao que foi previsto

normativamente em sua concepção original. Uma segunda geração de estudos emerge
ainda nos anos 70 e 80 confrontando os pressupostos da perspectiva “top-down” - a partir

do argumento de que a implementação, na realidade, afeta e transforma a política pública
(PRESSMAN; WILDAVSKY, 1973 apud Marques, 2013) - e voltando-se a examinar a
multiplicidade de atores envolvidos na operação da política pública e suas estratégias. Essa
perspectiva reconhecida como “bottom-up” produziu importantes evidências – como as
levantadas por Lipsky (1980) acerca da burocracia de nível de rua.
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Para Peters (2005), essa divisão de soluções top-down ou botton-up é, na verdade, uma

falsa dicotomia, já que a superação dos enormes desafios para se ter soluções
integradas/coordenadas dependerá tanto da atuação do “topo” como da “base”. No sentido

de que tanto o processo decisório como a alta administração deverão propiciar estruturas
– framework – que incentivem implementações multidimensionais. De igual forma, as
burocracias de menor nível – lower level administrator - necessitarão buscar uma atuação
integrada que atenda às múltiplas necessidades dos cidadãos.

O argumento da necessidade em se compreender as dinâmicas do próprio Estado para a

análise de implementação pode ser subsidiado também por pressupostos do
neoinstitucionalismo, em especial, o histórico6, que , segundo Hall e Taylor (2003), traz o
Estado para a centralidade do debate como ator com lógica e preferências próprias, como
um autor independente e não apenas como lócus de disputas entre grupos de interesses.

Para Thelen e Steimo (1992) as escolhas institucionais contribuem para formatar as ideias,

as atitudes e as preferências das pessoas. Assim, as mudanças institucionais, quando
ocorrem, alteram as pressões e os incentivos que os indivíduos percebem, recolocando-os

diante de um novo cenário. De igual forma, os autores chamam a atenção para o fato de
que as mudanças individuais influenciam a coletividade. Assim há um “interjogo”, em que

os indivíduos são agentes e sujeitos das mudanças históricas. No mesmo sentido,
Rueschemeyer e Evans (1985) destacam que as instituições estatais e seus membros têm

identidade, interesses e recursos de poder próprios que influenciam na produção de
políticas públicas.

Importante observar que o institucionalismo histórico coloca as instituições em um
contexto complexo de forma a analisar como se dão as construções políticas. Neste

contexto, as escolhas não ocorrem no vácuo e elas necessitam de consenso dos membros
da sociedade, ou seja, do suporte das instituições para que ocorram (SIKKING, 1991,

IMMERGUT, 2006). Há vários elementos que devem ser considerados, não apenas as

próprias instituições, mas os indivíduos, os grupos de pressão, mas também as regras
formais e informais que regem esse processo (SOUZA, 2006).

Hall & Taylor (2003, p. 193), de igual forma Immergut (2006), subdividem o neoistitucinalismo em três diferentes
escolas: o instituicionalismo histórico, o institucionalismo da escolha racional e o institucionalismo sociológico. Em
comum essas três escolas dão ênfase às instituições e, principalmente, trazem o Estado de volta ao cenário, não como
simples arena de disputa entre grupos de interesse, mas como ente de importância central.
6
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Sustentamos neste artigo que há ainda outra dimensão para além das instituições que

necessitam ser exploradas para compreendermos a dinâmica e o papel do Cadastro Único
na promoção da integração e intersetorialidade das várias políticas públicas que o utilizam.
Trata-se da dimensão relacional que será abordada na próxima seção.

2. Abordagem relacional para analisar a implementação de políticas públicas

Mais recentemente, a implementação vem ganhando centralidade nos estudos de políticas

públicas que começam a desenvolver representações menos racionais e lineares limitadas

na análise de aspectos técnicos ou operacionais, para passar a incorporar novas dimensões
explicativas ao fenômeno da política pública, tais como o aspecto relacional.

Nesse sentido, autores como Emirbayer (1997) passam a propor uma perspectiva

relacional7 de análise da realidade social. A abordagem relacional contrapõe a concepção
substancialista – adotada por correntes como as teorias da escolha racional e da

conformidade normativa – que entende os entes sociais como estáveis, pré-formados e
constituídos por atributos inerentes e imutáveis. A abordagem relacional sustenta, por

outro lado, que os entes sociais são na realidade um produto das relações nas quais estão

imersos e, portanto, não podem ser analisados separadamente de seus contextos

transacionais (EMIRBAYER, 1997). Desta forma, a abordagem relacional redefine a
unidade de análise que deixa de ser o indivíduo, suas estratégias ou normas para se voltar

às relações sociais. Ou seja, o ponto de partida da análise da ação social na abordagem
relacional é o contexto transacional nos quais os entes sociais estão imersos.

As bases da abordagem relacional podem ser sintetizadas em três grandes argumentos,

como descrevem Knoke e Sang (2008). O primeiro deles é a compreensão de que, em geral,
as relações estruturais sociais são recursos mais poderosos de explicação da ação social do

que atributos individuais, uma vez que percebe nuances e mudanças em contextos
relacionais diversos que não são perceptíveis na observação de atributos específicos. O
segundo pressuposto consiste no entendimento de que redes sociais afetam percepções,

Esta abordagem foi se formando a partir de uma série de trabalhos empíricos que focaram no aspecto transacional e na
dinâmica dos fluxos entre entes sociais, realizados na Europa e Estados Unidos. Ao longo das últimas três ou quatro
décadas estes trabalhos foram ganhando maior densidade e puderam se consolidar em uma perspectiva analítica com
pressupostos próprios. Em que pese as diferentes terminologias adotadas ao longo dessa trajetória, tais como
relacionalismo em contraposição ao substancialismo (Emirbayer, 1997), ou análise estrutural chamando atenção para a
forma e conteúdo das estruturas relacionais (Wellman, 1997; Wasserman e Faust, 2008), ou mesmo análise de redes
sociais que enfatizam o poder do método de análise (Knoke and Yang, 1982), este trabalho utilizará a expressão
abordagem relacional para fazer referência ao conjunto de princípios e instrumentos analíticos que envolvem este campo
de exploração da dimensão transacional entre os entes sociais.
7
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crenças e ações por meio de uma variedade de mecanismos estruturais constituídos por
relações sociais. Contatos diretos e interações mais intensivas, por exemplo, colocam entes
em melhores posições informacionais e de influência, enquanto contatos indiretos por meio

de intermediários podem expor entes a novas ideias e recursos. E, por fim, o terceiro
pressuposto é o de que relações sociais devem ser vistas como processos dinâmicos, isto

é, a ação dos entes sociais também transforma as estruturas relacionais que estão, assim,
em constante transformação.

A abordagem relacional reconhece que as trocas entre entes sociais afetam o fluxo de bens
materiais, ideias, informações e poder e, portanto, determinam a constituição das situações

sociais (MARQUES, 2006). O universo do campo relacional e a posição dos indivíduos,
portanto, não são determinados aleatoriamente. Eles são definidos, na realidade, pelos

limites e possibilidades fornecidos por trajetórias prévias (SILVA, 2007). Desta forma, “as
relações e as posições nas redes constituem estruturas relacionais que constrangem
escolhas, dão acesso diferenciado a bens e instrumentos de poder, tornam certas alianças

ou conflitos mais ou menos prováveis e influenciam os resultados da política”
(MARQUES, 2006, p. 19).
2.1.

Cadastro Único: um sistema complexo

Sustentamos que a abordagem relacional pode agregar muitas vantagens para análise do
objeto específico deste trabalho, o Cadastro Único, especialmente se esse for observado

como um sistema complexo no sentido analisado por Furtado et al. (2015). Para o autor,

um sistema complexo possui três características. Primeira, a soma das partes que formam

esse sistema não pode ser descrita a partir da análise de cada parte isolada. Assim, o “todo”

não só é mais, como é diferente da soma das partes (ANDERSON, 1972, apud FURTADO
et al., 2015). Analisar parte por parte das políticas que compõe o sistema do Cadastro Único
não nos dará a visão do funcionamento desse todo. Segunda característica, o sistema não
tem necessidade de um controle central, ele pode se auto-organizar, há uma sincronização
e coordenação da política a partir de instrumentos e da forma como a política é

implementada. Apesar do Cadastro Único ser um nó central dessa rede – visto que é dele

que sai uma enorme gama de informações para a atuação das várias políticas – há arranjos

entre os autores que formam novas redes e caminhos alternativos, constituindo esse
ecossistema. Assim, não é adequado dizer que há um “controle” central. Terceira
característica de sistemas complexos é que se transformam no tempo, ou seja, se adequam
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às possibilidades/impossibilidades ao longo do tempo. Assim, os sistemas complexos são
adaptáveis e evolutivos (FUNARO et al., p. 8, 2015). Uma metodologia para conseguir
abarcar o desafio de analisar um sistema com essas características necessita compreender

o Cadastro Único para além das suas estruturas formais. É necessário que explicite a forma

como se relacionam os atores e instituições que negociam e especificam o funcionamento

de cada parte e que retrate a dinâmica do sistema, que é mais que a simples soma das partes.
Dessa forma, para compreender o papel exercido pelo Cadastro Único, torna-se

imprescindível conhecer seu contexto transacional, que vai desde sua composição, seus

fluxos e suas dinâmicas. Nesse sentido, a abordagem relacional tem como vantagem para
este estudo o fato de estar situada em um plano de análise intermediário que permite a

observação simultânea tanto das ações como das estruturas sociais (Marques, 2006). Ou

seja, possibilita que sejam considerados na rede de transações do Cadastro Único não
apenas os seus usos imediatos pelos diversos programas sociais, mas também considerar a

influência das estruturas desse conjunto de programas e a do próprio Cadastro Único, assim
como da ação conjunta de todos esses entes no produto interacional. A partir dessas
múltiplas dimensões é que passamos a analisar o Cadastro Único como um “ecossistema”,

um sistema “vivo” em permanente interação tanto no sentido da influência da ação do
Cadastro nas políticas, como da ação das políticas no Cadastro e, mesmo, da interação
entre as próprias políticas que dele se alimentam.

Em que pese as vantagens e a adequação ao objeto em questão, vale mencionar algumas

das principais limitações e desafios da abordagem relacional apontados pela literatura. O

primeiro deles envolve os problemas relacionados às definições das fronteiras da estrutura

relacional. Justamente por serem fluidas e dinâmicas, as fronteiras das redes sociais são

abstrações necessárias que em alguma medida reduzem a reprodução do contexto
interacional. A segunda limitação trata do privilégio da espacialidade em relação à

temporalidade, uma vez que os métodos hoje existentes permitem apenas fotografias da

estrutura relacional. A identificação de causalidades e de implicações normativas também

são outra dimensão de desafios na área dado ainda ao número pequeno de trabalhos
existentes (EMIRBAYER, 1997).

De qualquer forma, entendemos que, para a pesquisa em questão que busca analisar de

forma mais descritiva um contexto específico quanto ao espaço e temporalidade, a
abordagem relacional trará contribuições relevantes.
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3.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa em questão partiu de cinco perguntas principais: 1) qual é o papel do Cadastro
Único para seus programas usuários?; 2) qual é a posição ocupada pelo Cadastro Único na
rede de relações de programas sociais que o utilizam?; 3) Com quem esses programas se

relacionam?; 4) A partir do Cadastro Único é possível perceber uma integração sistêmica
dos Programas Usuários? e 5) Quais fatores favoreceram ou dificultaram a integração de
políticas públicas?

Como outros trabalhos que adotam a perspectiva relacional, utilizou-se o método de análise

de redes sociais (social network analysis), que busca padrões de interação entre entes
sociais. A partir de dados coletados por meio de entrevistas com gestores de cada programa
e, com a aplicação do software UCINET, foram elaborados sociogramas que permitiram

identificar os fluxos de troca de dados e informações estabelecidos entre os órgãos gestores

dos programas federais usuários do Cadastro Único e as fontes de dados utilizados para a
gestão dos programas, sejam elas o próprio Cadastro Único ou outro registro
administrativo ou, ainda, algum sistema de informações específico.

A partir do mapeamento desses processos de troca de informações foi possível visualizar
as conexões entre indivíduos e, em especial, entre organizações que moldaram e
influenciaram a forma de implementação dessas políticas que se constituíram a partir de

um fluxo constante de troca de recursos, ideias, informação e poder (SCOTT, 1992;

FREEMAN, 2002 apud MARQUES, 2006). A seleção inicial dos programas a serem

analisados foi feita a partir dos trabalhos realizados por Direito et al. (2015; 2016) que

levantaram a existência de quase 30 programas usuários do Cadastro Único, que o utilizam
para pelo menos quatro finalidades diferentes8.

Como os usos do Cadastro Único e o impacto desses usos são muito diversos, e, em razão

do escopo da pesquisa voltado ao estudo da implementação das políticas, optou-se por
realizar entrevistas apenas com os programas usuários que foram identificados como

aqueles que utilizam os dados do Cadastro precipuamente para seleção de famílias para

receber benefícios, sejam esses monetários (p.ex: Bolsa Família, Bolsa Verde), tipos
De acordo com Direito et al. (2016), os usos feitos dos dados das famílias cadastradas variam de acordo com o objetivo
daquele momento do órgão gestor dos programas usuários. Alguns órgãos ainda estão em fase de avaliação e formulação
para implementação de determinado programa e estão utilizando os dados para análise da população que será objeto da
iniciativa, outros utilizam os dados para monitoramento/avaliação das suas ações; já há outros que utilizam os dados para
a seleção de beneficiários, ou seja, os utilizam para a concessão de benefício ou oferta de serviços.
8
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diversos e específicos de serviços (p.ex. assistência técnica rural), sejam isenção/descontos

em taxas públicas (p.ex: tarifa social de energia elétrica, isenção de taxa de concurso
público).

Ao todo foram feitas 20 entrevistas semiestruturadas, com 35 profissionais, em duas

etapas. A primeira rodada entrevistou 299 gestores de 17 programas usuários, os quais
estão sinalizados em negrito no Anexo 1. Três entrevistas adicionais foram realizadas com
o intuito de melhor identificar e compreender as articulações mencionadas na primeira

rodada de entrevistas sobre o Plano Brasil sem Miséria e sobre o acompanhamento das
condicionalidades do Programa Bolsa Família 10.

A definição dos (as) gestores (as) a serem entrevistados (as) foi feita a partir da indicação

de quais profissionais mantinham contato usualmente com a Coordenação-Geral de Apoio

à Integração de Ações. Essa unidade, vinculada à Diretoria do Cadastro Único da

Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Social e
Agrário (MDSA), tem como atribuição ser a interface entre o Cadastro e os programas
usuários, o que significa atender às demandas desses órgãos relacionadas ao Cadastro.
4. Análise do ecossistema do Cadastro Único
4.1.Sociograma

Embora tenham sido entrevistados gestores dos programas que utilizam o Cadastro Único

precipuamente para fins de seleção dos beneficiários para concessão do benefício, a

pesquisa identificou por meio das entrevistas, três conjuntos de dados utilizados pelos
programas. - três grandes finalidades do uso pelos programas usuários das informações
trocadas no ecossistema do Cadastro Único, a saber: a) para planejamento; b) para
concessão do benefício; c) para controle e auditoria.

O primeiro seria o conjunto de dados voltados ao mapeamento da demanda ou do público
potencial da política, em que bases como as do IBGE - Censo Geral, Censo Agropecuário,

PNAD - e, eventualmente, o Cadastro Único, aparecem de forma recorrente. O segundo
Cada gestor contatado podia indicar outros profissionais para participar da entrevista. Alguns optaram por fazer
sozinhos, outros envolveram mais pessoas da equipe de gestão.
10
O Plano Brasil sem Miséria, instituído pelo Decreto nº 7.492 de 2/06/2011, foi mencionado em várias entrevistas como
um ator relevante na articulação/integração das políticas, inclusive ao adotar o Cadastro Único como instrumento
obrigatório para o acompanhamento de políticas voltadas à superação da situação de extrema pobreza. De igual forma,
o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família foi considerado como indissociável do próprio
programa e responsável por relevante articulação entre as informações do Cadastro e a rede de saúde, educação e com a
própria Assistência Social.
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são informações e dados consultados, confrontados e analisados para identificar os

beneficiários da política, conforme determina as normativas relacionadas a cada programa.

Já o terceiro conjunto diz respeito aos encaminhamentos de informações feitas aos órgãos
de controle, como TCU e CGU, bem como outras instâncias administrativas.

Como já mencionado na seção anterior, considerando o interesse desta pesquisa em

analisar o fluxo de informações necessárias para a implementação dos programas usuários

do Cadastro Único, optou-se por mapear apenas o fluxo do segundo conjunto de
informações, ou seja, as informações utilizadas para a seleção dos beneficiários. O
primeiro conjunto faz parte do planejamento, mas não há como identificar até que ponto
influenciou a prática; já o último, caso fosse mapeado no sociograma, apresentaria uma
centralidade que não corresponderia à sua importância para o processo de implementação

da política, visto que ocorre quase que exclusivamente para instâncias de auditoria e
averiguação de conformidade com as regras estabelecidas.

Assim, foram atribuídos a cada um dos atores (nós da rede) mencionados nas entrevistas
cores e formas diferentes, de maneira a identificarmos os diferentes tipos de atores
inseridos no ecossistema, conforme detalhado no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 – Tipos de atores representados nos Sociogramas

Tipo de Ator
Cadastro Único
Órgão gestor
Sistema

Definição
Estrutura do Cadastro Único, incluindo sistemas, bases de dados e gestão federal
(Departamento do Cadastro Único - DECAU)
Programas usuários do Cadastro Único, incluindo órgãos do Executivo federal,
podendo ser ministérios, secretarias específicas ou autarquias.
Sistemas informatizados e registros administrativos do governo federal que
integram o fluxo de informações para implementação

Agente pagador/financiador

Agentes responsáveis pela “ponta” dos processos quando há benefícios
monetários ou de financiamento.

Executor
privado

descentralizado

Executor
público

descentralizado

Organizações da sociedade civil, agentes privados, concessionárias e
permissionárias de serviços públicos ou empresas privadas que prestam serviços
ou concedem benefícios dos programas usuários. Ponta do processo, responsáveis
pela “entrega” ao cidadão.11
Órgãos públicos descentralizados que integram o fluxo de informações para
implementação dos programas usuários, especialmente as gestões municipais da
assistência social e de habitação.
Órgãos parceiros no acompanhamento, articulação e monitoramento, ou mesmo
execução, dos programas usuários.

Órgãos parceiros

De igual forma, foram conferidos atributos às linhas (links) do sociograma. Nesse caso,

optou-se por evidenciar as diferentes formas de acesso que os programas usuários têm aos

Esse item também inclui alguns entes públicos, como executores do Programa de Cisternas e da ATER que,
eventualmente, contemplam a participação dos governos estaduais; ainda há empresas distribuidoras de energia elétrica
pública, assim como algumas instituições executoras de concursos públicos também são públicas.
11

12

dados do Cadastro Único
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, conforme Quadro 2 abaixo. Esses atributos foram

estabelecidos apenas para o primeiro nível de acesso às informações, ou seja, links dos
atores que mantêm contato direto com o Cadastro Único (um grau de distância).
Integrada

Nome

Quadro 2- Formas de acesso ao Cadastro Único

Extração da base completa
Cruzamento
CECAD/V7

Descrição
Sistemas de informação com relativa integração com o Cadastro Único, seja por
meio de view, Webservice ou acesso direto e automatizado à base de dados do
Cadastro Único
Programas que recebem a extração da base nacional do Cadastro Único
Programas usuários, ao invés de acessar a base completa do Cadastro Único,
solicitam o cruzamento com informações prévias como, por exemplo, sobre
beneficiários que residem em área de proteção ambiental, e batem essas bases
com as informações do Cadastro para que sejam selecionados os beneficiários13
Acesso à base de dados do Cadastro Único exclusivamente por meio das
funcionalidades do Sistema de Cadastro Único ou do Sistema de Consulta,
Seleção e Extração de Informações do CadÚnico (CECAD)

Os dados coletados nas entrevistas permitiram a elaboração de dois sociogramas que

apresentam duas medidas de centralidade. Enquanto o Sociograma A representa o grau de

out-degree, isto é, o conjunto de vínculos que saem dos atores, o Sociograma B representa
o grau de in-degree, vínculos que chegam aos atores. O Anexo 1 traz a legenda de cada
um dos entes representados nos sociogramas.

As bordas/fronteiras dos dois sociogramas foram limitadas pelo contato com o cidadão.

Ou seja, na fronteira dos sociogramas encontram-se os atores que prestavam o serviço e
tinham contato direto com o público, não tendo sido mapeada a interlocução entre o Estado
e o cidadão.

Os dados identificados do Cadastro Único são sigilosos e sua cessão está disciplinada pelo Decreto nº 6.135/2007 e
Portaria MDS nº 10/2012.
13 Devido à dimensão da base do Cadastro Único alguns órgãos não conseguem manipulá-la, assim, a gestão central do
Cadastro Único (MDSA) realiza esses batimentos.
12

13

Sociograma A – Rede do Cadastro Único – Out-degree

TIPO DO NÓ
Cadastro Único
programa usuário
sistema ou base
agente financiador
executor desc. privado
executor desc. público
órgão parceiro

FORMA DE ACESSO
_____ geral
_.._.._ Cruzamento
_ . _ ._ CECAD/V7
. . . . . . extração da base
_ _ _ _ Integrada

Fonte: Elaboração dos autores.
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No sociograma (A), o tamanho de cada nó é relativo ao seu out-degree, ou seja, a soma do

número de conexões que partem de um ator para outros. Como esperado, na rede de
informações analisada, o Cadastro Único é o ator com maior out-degree (21), sendo o mais
influente da rede.

Fica bastante evidente que o Cadastro Único se relaciona de maneira majoritária, com
órgãos da administração direta ou indireta. Sendo que, dos 21 “nós” que estão diretamente

relacionados com o Cadastro Único - possuem um grau de distância (apenas um link) somente dois não estão diretamente vinculados à gestão pública federal. Um (gmunicipal)

representa a administração pública municipal e o outro (distribuidoras) representam as
distribuidoras de energia elétrica que têm autorização para acessar diretamente a base de

dados do Cadastro Único para conceder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica
(TSEE). Dos outros 19 “nós”, 13 “nós” estão diretamente relacionados às gestões centrais

dos programas; quatro a sistemas informatizados que acessam os dados do Cadastro para
concessão de benefício (sigcisternas, sistac, idjovem, sicon) e são mantidos e gerenciados

pelos órgãos gestores federais; e outros dois “nós” (srsincra e agenciasinss) ligados a
unidades de gestão descentralizadas de órgãos federais, no caso as Superintendências
Regionais do Incra e as Agências da Previdência Social.

A partir da segunda esfera do sociograma – ou seja, os vínculos que se estabelecem com o

Cadastro por meio de um ator intermediário – é possível identificar uma presença maior
de sistemas informatizados para tratamento dos dados. Esses sistemas aparecem após o
órgão gestor, visto que a maior parte das informações do Cadastro passa por estas

instâncias para depois serem inseridas em sistemas próprios que farão muitas vezes
conexão com outros sistemas ou bancos de dados. Isso pode demostrar certa dificuldade

do governo federal em trabalhar com recursos tecnológicos, como Webservice, ou outras

soluções tecnológicas que permitam conexão direta entre sistemas. Observe-se que apenas
seis vínculos (linha tracejada em azul), dos 21 vínculos que saem do Cadastro Único,

retratam esse tipo de conexão integrada entre sistema e o Cadastro Único (sigcisterna,

sistac, idjovem, scfv, sic e pbf). Vale observar que desses seis sistemas, somente um

(idjovem) não se vincula a um programa operacionalizado pelo próprio Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário.

Como dito anteriormente, as entrevistas buscaram identificar os fluxos de informação até

o ator que prestava diretamente o serviço ao cidadão. Interessante observar que se encontra
15

uma multiplicidade de organizações, em sua maioria distante da administração direta
federal. Na realidade, podem ser empresas privadas, por exemplo, distribuidoras de energia

elétrica, telefônicas, empresas de assistência técnica rural, além de bancos federais, no caso

a Caixa (caixapbf, caixa) e o Banco do Brasil ou outras instituições bancárias
(sistbancario). Essas são instâncias relevantes para a implementação de políticas como as

de transferência condicionada de renda - Bolsa Família e Bolsa Verde -, para as de
financiamento às atividades rurais – Fomento, Créditos de Instalação da Reforma Agrária
– ou para o PMCMV.

Observamos que, em muitos desses casos, o atendimento à população pode tornar-se

precário, visto que o sistema bancário apenas executa o processo de pagamento, mas não
é capaz de dar nenhum tipo de suporte ao cidadão. Por exemplo, se um beneficiário vai

receber algum dos benefícios e ele não está disponível, os bancos não estão

instrumentalizados para dar informações adicionais, nem mesmo para qual órgão o cidadão
deverá demandar atendimento.
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Sociograma B – Rede do Cadastro Único – In-degree

TIPO DO NÓ
Cadastro Único
programa usuário
sistema ou base
agente financiador
executor desc. privado
executor desc. público
órgão parceiro

FORMA DE ACESSO
_____ geral
_.._.._ Cruzamento
_ . _ ._ CECAD/V7
. . . . . . extração da base
_ _ _ _ Integrada

Fonte: Elaboração dos autores.
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O sociograma B, por sua vez, traz a medida de centralidade in-degree, que retrata os atores

que mais recebem conexões. Nesse contexto, pode-se observar que o fluxo de informações

para o Cadastro Único é inexistente e diversos outros atores passam a ganhar proeminência

como a Gestão Municipal (gmunicipal), com nove vínculos, seguido do Sistema de
Condicionalidades do PBF e do Programa Nacional de Reforma Agrária (INCRA), ambos
com sete vínculos de entrada.

As gestões municipais (gmunicipal) representam a gestão municipal da assistência social,

que prestam informações e serviços, em especial, as socioassistenciais. A análise do
sociograma corrobora o papel esperado das prefeituras no pacto federativo brasileiro, como

ponto de contato direto com o cidadão, reforçando a ideia de que “os municípios, assim,
tornaram-se os gestores fundamentais das políticas sociais no Brasil” (Linhares et al, 2012,

p. 20). Assim, são os “entregadores” dos serviços e estão envolvidos, por exemplo, desde

a emissão da Carteira do Idoso até o acompanhamento das famílias em descumprimento

das condicionalidades do Bolsa Família ou a indicação de famílias beneficiárias para outras
políticas, como o PMCM – Faixa I, entre várias outras ações.

Além disso, ao observar o Sociograma B, é possível identificar três formas relacionais de

implementação de políticas. Primeiro está o conjunto de políticas que tem no Cadastro
Único sua principal fonte de informação e que, praticamente, não mantém nenhuma outra
interface com outros sistemas/programas. Nesse caso estão as de redução ou isenção de
tarifa/taxas – telefonia, energia elétrica, concurso público –, bem como as de prestação de

identificação especial para exercer algum tipo de direito, como o ID Jovem ou a Carteira
do Idoso. Assim, são linhas em um sentido que partem do Cadastro até a borda do
sociograma.

O segundo modelo traz a centralidade de alguns sistemas informatizados – em especial

SICON e SITAH - sendo coerente/esperada já que são agregadores de informações de
várias áreas. Sendo que no caso do SITAH, seu uso tem a finalidade de checagem de

informações com vários outros registros administrativos para definição dos beneficiários
para o Programa Minha Casa Minha Vida. O SICON, por sua vez, é responsável pelo

acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação do Programa Bolsa Família
(PBF), configurando-se como articulador do benefício (PBF) com os serviços de saúde,
educação e socioassistenciais.
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O terceiro conjunto de vínculos, que pode ser observado no lado direito do sociograma,
apresenta políticas com maior grau de articulação entre os órgãos que as gerenciam.
Chamamos a atenção para o “emaranhado” formado pelos nós: pnra, ater, fomento,

creditoinstalacao, cisternas e bolsaverde. Trata-se de políticas voltadas especialmente para
a área rural14.

A pesquisa demonstrou que um aspecto determinante para o aumento da interação desses

programas foi a crescente atuação do Plano Brasil sem Miséria 15 . De acordo com a
entrevista realizada com um dos principais articuladores do BSM, para os três eixos que

foram definidos para o BSM – garantia de renda, acesso a serviços e inclusão produtiva
(urbana e rural) – a intersetorialidade e a integração de ação era claramente uma intenção,

principalmente para os eixos de inclusão produtiva rural e de acesso a serviços. Por meio

de metodologias de salas de situação, a Secretaria Extraordinária para Superação da

Extrema Pobreza (SESEP) – órgão do então MDS responsável pelo BSM - atuou no
processo de integração de políticas voltadas a esses eixos, com o objetivo inclusive de
“integrar as equipes para que trabalhassem juntas”. De igual forma, a ideia de usar o
Cadastro Único veio “desde sempre”. Conforme declarado na entrevista por um integrante

da SESEP, “acho que havia um desconhecimento muito grande em relação ao Cadastro.

Acho que o BSM ajudou os outros programas a entenderem para que o Cadastro servia e
como poderia ajudar” (Entrevista Sesep, 2016).

Como confirmado por outras entrevistas de gestores dos programas envolvidos no
“emaranhado” rural, pode-se considerar, que o BSM atuou como um “broker”. Embora o
sociograma não tenha demonstrado um alto grau de “betweeness”, como seria de se

esperar, as entrevistas evidenciaram o papel do BSM de facilitador do uso do Cadastro

Único por determinados atores. Importante observar quais foram os fatores de sucesso que
levaram o BSM a alcançar essa condição de articulador.

“Os fatores de sucesso do BSM têm dois pilares básicos: o patrocínio
da alta cúpula do governo – a presidenta mandou – e orçamento próprio.
A agenda de superação da pobreza conseguiu, em 2011, expansão
orçamentária. Conseguimos criar programas, rubricas, etc. Assim, os

A única exceção seria o Bolsa Verde cujo objetivo é a preservação ambiental. No entanto, essa política possui forte
vínculo com o INCRA visto que 60% dos beneficiários do Bolsa Verde, segundo entrevista com articulador do BSM no
então Ministério do Desenvolvimento Agrário, estão em assentamento ambientalmente diferenciados, ou seja, área de
atuação do INCRA, demonstrando a necessidade de interação com órgãos atuantes na área rural.
15 O Plano Brasil sem Miséria foi instituído pelo Decreto nº 7.492 de 2/06/2011, com a finalidade de superar a situação
de extrema pobreza da população em todo o território nacional, por meio da integração e articulação de políticas,
programas e ações.
14
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outros ministérios tinham parte de seus recursos destinados às políticas
de combate à pobreza e eram carimbados como sendo ‘BSM’ e essas
foram rubricas que, praticamente, não sofreram contingenciamento.”
(Entrevista Sesep, 2016).
Assim, o emaranhado dos programas voltados para a área rural – acima analisado - não

se deu de forma natural/ espontânea, mas, a exemplo do que aponta a literatura sobre

intersetorialidade, foi consequência da atuação integrada de vários atores com esse
objetivo, com o patrocínio da mais alta gestão e com condições institucionais favoráveis,

como a criação de uma instância articuladora e recursos orçamentários próprios voltados
à implementação do BSM.
5.2. Perfis profissionais

Em que pese não ser o foco principal da pesquisa, foi levantando o perfil profissional dos
entrevistados e essas informações foram complementadas com dados do Portal da
Transparência. Isso é significativo a partir do entendimento, já apontado anteriormente,

que a implementação de políticas ocorre em um “interjogo” (THELEN e STEIMO, 1992),
em que vários atores, estão disputando (ou convergindo) por pontos de vistas, espaços de

poder, recursos e até mesmo visões de implementação e instrumentos mais adequados de
gestão que se formaram a partir das vivências e histórias individuais e influências do
próprio meio que estão inseridos.

Assim, para compreender um pouco mais do

funcionamento dessa rede é importante analisar, quem são os gestores desses programas.

O primeiro ponto que chama a atenção é que dos 35 gestores dos programas, 85% eram

servidores concursados, portanto, com vínculo permanente com a Administração Pública
Federal (APF).

Gráfico 1 - Carreiras a que pertencem os servidores entrevistados

14%
14%
7%

17%

ATPS
24%

EPPGG

24%

Especialistas em
regulação

Fonte: Elaboração dos autores

Analistas
administrativos

O Gráfico 1 apresenta a
distribuição desses servidores
entre as carreiras do governo
federal. Merece destaque o fato
de praticamente a metade (46%)
das carreiras ser composta por
Especialistas em Políticas
Públicas e Gestão
Governamental (EPPGG) e
Analistas Técnicos de Políticas
Sociais (ATPS), carreiras
transversais cujo foco são
políticas públicas, em especial
as sociais.
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Gráfico 2 - Formação acadêmica dos entrevistados (servidores e não servidores)
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O Gráfico 2 demonstra por sua
vez uma predominância entre os
entrevistados
de
formação
superior nas áreas sociais.

Fonte: Elaboração dos autores

Gráfico 3 - Tempo no serviço público
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O Gráfico 3 demonstra que dos 35
entrevistados, apenas 24% possuía
menos de 5 anos de serviço ou
trabalho. No momento da pesquisa, a
grande maioria dos gestores eram
atores experientes na Administração
Pública.

mais de 20 anos
sem informação

Fonte: Elaboração dos autores

Conforme analisado por Cavalcante et al. (2015) em estudos sobre as burocracias de médio
escalão brasileiras, há uma tendência em se buscar pares para se conduzir determinados
trabalhos. Haveria certo grau de homofilia – “princípio segundo o qual semelhanças
individuais geram relações entre pessoas (BOTTERO, 2005 apud CAVALCANTE et al.,

2015). Dessa forma, podemos inferir que o fato de haver número significativo de gestores

pertencentes a carreiras semelhantes estabeleceu um cenário de confiança mútua que pode
ter facilitado a troca de informações e construções conjuntas.
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Foi identificado, ainda, que dos 35 entrevistados, 85% possuíam cargo comissionado e
desses 67% ocupavam DAS 5, DAS 4 ou DAS 316. Nesse cômputo, foram considerados
todos os atores entrevistados, lembrando que em vários casos, os gestores se fizeram
acompanhar por profissionais subordinados que conduzem parte do processo.

A pesquisa demonstrou, assim, que a gestão dos programas usuários se dá em sua grande

parte por burocracias de médio escalão, ou seja, por um “corpo permanente não eleito”
geralmente caracterizado por profissionais de carreiras de estado ou por técnicos com ou
sem vínculo político e que são responsáveis pela escolha de instrumentos e construções de

normas infralegais – como portarias e instruções operacionais – que, na prática, regem a
forma como as políticas são implementadas (CAVALCANTE; LOTTA, 2015).

Essa burocracia de gestão dos programas usuários do Cadastro Único demonstrou-se,

ainda, relativamente experiente, apresentando certa homogeneidade em suas áreas de

atuação e especializações. Esses atores, em muitos casos, funcionam como um corpo de
especialista e gozam de um grau de liberdade que modifica ou adequa as políticas à sua

visão de mundo, como demonstram os estudos de Oliveira e Lotta (2015) sobre o programa
Bolsa Família17 ou de Abers (2015) sobre o programa Bolsa Verde18.

Casos como esses demonstram a necessidade de se conhecer melhor as burocracias que

implementam as várias políticas usuárias e que fazem a gestão do Cadastro Único, de

forma a identificar quais estratégias adotam, a partir de que lógicas individuais e até que
ponto fizeram escolhas que significaram mudanças na política ou mesmo no próprio
Cadastro Único.
16

Os cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) organizam a hierarquia governamental e são numerados de
1 a 6, sendo o de menor complexidade e remuneração o 1 e o de maior o 6. Acimas do DAS 6 estão os chamados DAS
de natureza especial, que englobam Ministros e presidentes de autarquias, entre outros. Cavalcante et al (2015), em
pesquisa sobre a força de trabalho federal, já observava que não há classificação oficial que permita delimitar com
exatidão o lócus de atuação da média gerência. No entanto, os autores consideraram que, acima do DAS 6, são cargos
de alta escalão que são profissionais que reúnem características de gestão, mas possuem forte lógica política em suas
decisões (policymakers). Assim, a média gerência estaria entre os DAS de 3 a 5 a depender das características da atividade
e da forma de organização do ministério/órgão.
17
Oliveira e Lotta (2015), ao analisarem a burocracia que implementa o programa Bolsa Família, um dos programas
usuários do Cadastro Único, avaliaram que, ao longo da implementação do programa, essa burocracia teve graus
diferenciados de autonomia para implementar inovações, sendo a primeira parte do processo, quando o programa ainda
se consolidava, um momento de maior “liberdade” e, após a sua consolidação, uma fase de maior estabilidade e menos
possibilidades de escolhas.
18
No estudo deste outro programa usuário do Cadastro Único, Abers (2015) destaca o fenômeno do “ativismo
burocrático”, em que o corpo burocrático além de implementar um complexo processo intergovernamental para a
efetivação da política também incentivou iniciativas com relevância para a proteção do meio ambiente. Em uma agenda
que ia além do escopo definido pelas normas que regem o programa, mas movidos por pautas que defendiam ou atuavam
mesmo antes de trabalharem com essa política.
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Esses dados levantados pelas entrevistas foram oportunos para a análise dos sociogramas,
especialmente para ampliar a compreensão do papel desse intermediário entre o processo

decisório – muitas vezes relacionado às lógicas das disputas políticas-eleitoral - e a
efetivação das políticas.
Considerações finais

Este estudo demonstra que o Cadastro Único é de fato um sistema complexo, criado com
a finalidade de ser usado por vários programas e, portanto, estará constantemente sendo

demandado a se adaptar às mais diversas dinâmicas de implementação desses programas e

ao mesmo tempo impondo mudanças às políticas que dele usufruem de forma a se adequar

às suas lógicas. No que se refere ao seu papel no ecossistema analisado, este estudo conclui
que o Cadastro Único apresenta uma significativa centralidade como fornecer de dados

para diversas políticas públicas. Nesse sentido, pode-se dizer também que seu modus
operandis, assim como suas “regras de uso” acabam por influenciar a implementação de

tais políticas. Um exemplo mencionado nas entrevistas e já identificado em outros estudos

(LICIO et al., 2015; DIREITO et al., 2016) seria a influência do uso de conceitos definidos
pelo Cadastro Único como de “família” e “cálculo de renda” na implementação dos

programas que o utilizam. Ademais, além da agenda política em torno do combate à
pobreza, há que se reconhecer que as facilidades operacionais e conexões estruturais
construídas e oferecidas pelo Cadastro Único, além da própria obrigatoriedade de seu uso,

possibilitou nos últimos anos uma ampliação significativa de programas focados no pilar
das políticas não contributivas e seletivas voltadas às famílias identificadas pelo Cadastro.
Foi mencionado, ainda, em entrevistas, que alguns programas começam a identificar o

Cadastro Único como fonte de informações, não apenas para seleção de beneficiários, mas
também para avaliação e monitoramento de seus programas, identificando por meio dele,
por exemplo, mudanças nas vidas das famílias beneficiadas pelos programas.

Por outro lado, a pesquisa demonstrou a relevância praticamente nula ou baixíssimo
“prestígio” - como denominam os estudos de análise rede sociais (KNOKE; SONG, 2008)

- do Cadastro Único como receptor de informações produzidas pelos programas usuários.

Embora esteja numa posição vantajosa para distribuir informações, os programas usuários

não reconhecem o Cadastro Único como ator estratégico para integração de dados –
retroalimentando o ecossistema com informações integradas dos diversos programas – e
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muito menos de integração de ações. Há poucos indícios nas entrevistas feitas que o uso

do Cadastro Único tenha conseguido ser fator de articulação das equipes e iniciativas a fim
de, por exemplo, realizar diagnóstico de todo o universo de ações na área social,
redirecionar rumos, otimizar recursos e potencializar resultados.

De fato, a pesquisa demonstrou que, em relação aos dados, há baixa integração dos

diversos sistemas identificados, denotando duplicidade de esforços e desperdício de
recursos para a manutenção de bases e sistemas que poderiam ser unificados. E quanto à

integração de ações, evidências de integração e de ações intersetoriais foram observadas
de fato em poucas áreas do ecossistema. Como mencionado na análise dos sociogramas,

seriam basicamente as áreas dos emaranhados em torno do Programa Bolsa Família e do
Plano Brasil sem Miséria-Rural.

Podemos sustentar que estes dois casos demonstram que não basta a criação de um

instrumento de implementação com previsão normativa de integração de programas, outros
elementos são imprescindíveis para que a ação intersetorial e a integração de fato ocorram.
O contexto histórico, o forte suporte político dado nos dois casos do Plano Brasil sem

Miséria, bem como a construção de meios institucionais e também relacionais, foram
condições fundamentais para a integração e coordenação de algumas dos programas
usuários. De forma geral, observa-se que articulações genéricas foram estabelecidas ao

longo dos doze anos de existência do Cadastro Único. No entanto, apenas algumas dessas
articulações tornaram-se de fato políticas integradas ou em alguma medida intersetoriais.

Este trabalho buscou contribuir para analisar o papel do Cadastro Único no universo de
programas que utilizam suas informações. Também pretendeu agregar uma abordagem

relacional aos estudos de implementação de políticas públicas. Reconhecemos que há
muito ainda a ser explorado nessas duas dimensões e, portanto, vislumbramos diversas

possibilidades de trabalhos futuros sobre as quais identificamos três linhas de análise.
Diante da transitoriedade típica da rede e das mudanças político-institucionais recentes,

seria interessante examinar este mesmo ecossistema em um tempo futuro. Acreditamos

que será possível testar algumas hipóteses acerca de condicionantes da intersetorialidade.

Uma segunda linha de análise seria ampliar os tipos de interações para examinar também,
por exemplo, as relações entre as burocracias de médio escalão no universo da

implementação das políticas ou a dimensão da relação Estado-cidadão, isto é, ir além do
24

limite dado por esta pesquisa e buscar compreender outras interações como as redes interburocracias e entre beneficiários e prestadores de serviços. Por fim, seria a sugestão de
aplicação da abordagem relacional e metodologia de análise de redes sociais para outros
objetos tipicamente interacionais além do Cadastro Único.

25

ANEXO 1
Sigla

Nome

agenciasinss

Gerências Executivas do INSS e Agências da Previdência Social (APS)

agentescisternas

Entidades executoras do Programa Cisternas

ater

Assistência Técnica e Extensão Rural - Brasil Sem Miséria

ana

Agência Nacional de Águas (ANA)

Tipo de nó
executor descentralizado
público
executor descentralizado
privado
órgão parceiro
programa usuário
executor descentralizado
privado
sistema ou base

bancas

Instituições executoras de concursos públicos

bolsaverde

Programa Bolsa Verde
Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal
(Cadin)
Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT)

programa usuário

cadunico

Cadastro Único

Cadastro Único

caixa

Caixa Econômica Federal

basebpc
cadin

cadmut

cadsuas

Base de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

sistema ou base

sistema ou base

Sistema de Cadastro do SUAS (CadSUAS)

sistema ou base

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

sistema ou base

caixapbf

Gerência Nacional de Operações do Programa Bolsa Família - Caixa

programa usuário

cisternas

Programa Cisternas

programa usuário

caged

carteiradoidoso
cnis

codevasf

condicionalidades

Programa Carteira do Idoso

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf)
Departamento de Condicionalidades (Senarc, MDS)

creditoinstalacao

Créditos de Instalação do PNRA

datasus

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)

dap

distribuidoras

Declaração de Aptidão ao Pronaf

Distribuidoras de energia elétrica

ead

Empresa Administradora da Digitalização (EAD)

entidadesater

Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural

fbr

Facultativo de Baixa Renda

fomento

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais
Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de
Canais de TV e RTV (Gired)

folhafomento
gired

gmunicipal
icmbio

idjovem

Folha de pagamento do Programa de Fomento

Gestão municipal da assitência social

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

mcmv

Programa Identidade Jovem (IDJovem)
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP)
Programa Minha Casa Minha Vida

operadoras

Operadoras de telefonia

inep

mintegracao

Ministério da Integração Nacional

agente pagador/financiador

programa usuário
sistema ou base

órgão parceiro

programa usuário

programa usuário

sistema ou base

sistema ou base
executor descentralizado
privado
executor descentralizado
privado
executor descentralizado
privado
programa usuário
sistema ou base

programa usuário
sistema ou base

executor descentralizado
público
sistema ou base
sistema ou base

sistema ou base

programa usuário

órgão parceiro
executor descentralizado
privado
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operadorasculturais

Operadoras culturais

operadorasead

Operadoras da Empresa Administradora da Digitalização (EAD)

pbf

Programa Bolsa Família

pncf

Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF)

peti

executor descentralizado
privado
executor descentralizado
privado
programa usuário

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

programa usuário

programa usuário

rais

Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA)
Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa
Família (Sistema Presença)
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

saice

Sistema do Acesso Individual Classe Especial (SAICE)

pnra

presencamec
rma

scfv

programa usuário
sistema ou base
sistema ou base

Registro Mensal de Atendimentos (RMA)

sistema ou base

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

programa usuário

sistema ou base

scs

Sistema de Controle de Subvenções (SCS)

segurodefeso

Seguro-Defeso

sistema ou base
executor descentralizado
público
sistema ou base

sgmu

Sistema de Gestão de Metas de Universalização (SGMU)

sistema ou base

sibec

Sistema de Benefícios do Cidadão (SIBEC)

sistema ou base

sigcisternas

Sistema de Informações Gerenciais do Programa Cisternas (SIG Cisternas)

sechabitacao
sesep

siater
sicon

Secretarias municipais de habitação

Secretaria Extraordinária de Superação da Extrema Pobreza (SESEP)

Sistema Informatizado de ATER (SIATER)

órgão parceiro

sistema ou base

Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família (SICON)

sistema ou base

sigpbf

Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF)

sistema ou base

sisben

Sistema Único de Informações de Benefícios (SISBEN)

sistema ou base

sipra

sisbolsaverde

Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (Sipra)

sisidoso

Sistema do Programa Bolsa Verde
Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SISC)
Sistema Carteira do Idoso

sistac

Sistema de Isenção de Taxa de Concurso (SISTAC)

sisc

sisobi

sistbancario

Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI)

sncci

Sistema bancário
Sistema de Tratamento de Arquivos Habitacionais da Caixa Econômica
Federal (SITAH)
Sistema Nacional de Cobrança de Créditos de Instalação (SNCCI)

spu

Secretaria do Patrimônio da União (SPU)

suasweb

Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social (SuasWeb)

transportadoras

Empresas de transporte interestadual

tvdigital

Distribuição de TV Digital

sitah
sncr

srsincra

telefonepopular
tsee

Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR)

Superintendências Regionais do INCRA

Telefone Popular - Acesso Individual Classe Especial
Tarifa Social de Energia Elétrica

sistema ou base

sistema ou base
sistema ou base

sistema ou base
sistema ou base

sistema ou base

sistema ou base

agente pagador/financiador
sistema ou base

sistema ou base

sistema ou base

sistema ou base
executor descentralizado
público
sistema ou base

programa usuário
executor descentralizado
privado
programa usuário
programa usuário
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