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Vantagens do Cadastro Único 
• Praticamente um censo dos mais pobres 

– 25m famílias; 81m pessoas cadastradas (~42% da 
população) [dezembro/2012] 

• Questionário detalhado 
– Condições de vida, participação em programas, 

escolaridade, deficiência, renda etc 
• Identificação de famílias e indivíduos 

– Permite cruzamento com outras bases de dados 
• Localização espacial 

– Permite geo-referenciamento 
• Informações sobre públicos específicos 

– Quilombolas, pequenos agricultores etc 



Particularidades do Cadastro Único 

• Atualização 
• Coleta 
• Conceitos 
• Consistência 
• Tamanho 

 
... É um registro administrativo, não uma 

pesquisa domiciliar! 
 



Usos mais comuns (até agora) 

• Avaliações de impacto do Bolsa Família 
• Diagnóstico de condições de vida 
• Aprimorar políticas públicas 

– Validação do próprio Cadastro 
– Simulação de novas políticas 

 



Avaliações de impacto do Bolsa Família 

• Oliveira, LFB; Soares, SSD. "O impacto do Programa Bolsa Família 
sobre a repetência: resultados a partir do Cadastro Único, Projeto 
Frequência e Censo Escolar".  (Texto para Discussão, n. 1814) 
• Cruzamento de dados do CadÚnico, Projeto Frequência e Censo 

Escolar. 
• Combinação de variáveis para criar identificador (município + código 

da escola + data de nascimento + sexo) 
• Três estratégias: a) comparação beneficiários vs não beneficiários no 

CadÚnico; b) Regressão com impacto do valor do benefício; c) 
Regressão com impacto do % de crianças beneficiárias por escola. 

• Principal conclusão: evidências de que o PBF tem impactos 
significativos, mas modestos, na progressão das crianças, ou seja, 
diminui a repetência. 



Diagnóstico de condições de vida 
• Barros, RP; Carvalho, M; Mendonça, R. “Sobre as utilidades do 

Cadastro Único”. (Texto para Discussão, n. 1414) 
• “Índice de Desenvolvimento das Famílias” (IDF): indicador sintético de 

condições de vida. 
• IDF tem seis dimensões: vulnerabilidade, acesso ao conhecimento, 

acesso ao trabalho, disponibilidade de recursos, desenvolvimento 
infantil, condições habitacionais.  

– Ou seja, acesso + consecução de fins. 

• Cada dimensão é composta por um agregado de variáveis dicotômicas 
obtidas a partir do Cadastro. Essas variáveis também podem ser 
construídas em outras bases de dados (ie: Censo 2010). 

• Cada dimensão pode ser analisada separadamente. 
• Análise das condições de vida pode ser feita por família, município, 

estado etc.  
 

 



Aprimorar políticas públicas (i) 
• Barros, RP; Carvalho, M; Dutra, R; Franco, S; Hartung, G. O uso de 

preditores para a melhoria da qualidade das informações do 
Cadastro Único. Mimeo. 

• Souza PHGF. "Um preditor de renda para o Cadastro Único a partir 
da PNAD". Mimeo. 
• Comparação com fontes externas (PV, AIBF, PNAD) para validar 

informações do próprio Cadastro Único. 
• Regressões (OLS, logit) para estimar renda ou probabilidade de famílias 

serem pobres no Cadastro: formas de testar se rendimentos declarados 
são “confiáveis”. 

• Dificuldades: volatilidade de renda, natureza das bases de dados... 
• Conclusões preliminares (Souza): renda subestimada; Cadastro tem 

poucos erros de inclusão; Bolsa Família consegue diferenciar 
relativamente bem entre pobres e não pobres.  

 
 



Aprimorar políticas públicas (ii) 

• Cadastro Único é excelente para simular 
mudanças nos parâmetros e desenho dos 
programas – seja no Bolsa Família, seja nos 
programas complementares estaduais ou 
municipais. 

• Simulações podem comparar diversos 
modelos e ajudar a escolher o melhor.  

• Estimativas confiáveis de custo + “pior 
cenário” para a pobreza. 
 



Aprimorar políticas públicas (ii) 
Simulação no CadÚnico de 31/12/2011, apenas beneficiários do PBF 

Cenários 

Custo marginal 
anualizado 

Pessoas em extrema pobreza 

Custo anual 
por pessoa 
resgatada 

R$ 
milhões 

Δ(%) Em 
milhões 

Δ(%) Incidência (%) R$/ano 

Observado 18 972 - 18.6 - 37.5 - 
1) Hiato 0-3 19 969 5.3 14.3 -23.2 28.8 231 
2) Hiato 0-6 20 851 9.9 10.4 -44.2 21.0 229 
3) Hiato 0-15 22 589 19.1 3.0 -83.6 6.2 233 
4) Hiato todos 23 394 23.3 0.1 -99.3 0.3 240 
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