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RESUMO 

 
Esta tese tem como objetivo identificar e explicar as adaptações realizadas pelos gestores 

públicos municipais no uso de sistemas de informação em políticas sociais do governo 

federal. Uma das características das políticas sociais do governo federal é a adoção de 

sistemas de informação que auxiliam na gestão de diversas etapas dessas políticas tais como o 

diagnóstico, o monitoramento e a avaliação. Muitas vezes esses sistemas são compartilhados 

com outros níveis de governo, especialmente os governos municipais. Para compreender as 

adaptações locais, o foco dessa pesquisa concentrou-se no usuário desses sistemas de 

informação no âmbito das prefeituras. O pressuposto adotado foi que os usuários desses 

sistemas na esfera local podem modificar o contexto de uso da tecnologia e não somente a 

tecnologia ou o sistema de informação em si com o propósito de atender ao que foi definido 

pela instância federal, ou seja, os usuários locais realizam adaptações de acordo com as 

especificidades locais de forma a manter o sistema em funcionamento. Além disso, as 

adaptações podem ser diversas de acordo com o contexto local em que os sistemas de 

informação estão inseridos. Portanto, para compreender como ocorrem as adaptações locais 

na implementação de sistemas de informação em políticas sociais do governo federal, foi 

realizado um estudo de caso sobre o Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo 

Federal (Cadastro Único), sistema de informação construído para reunir dados sobre a 

população de baixa renda no no Brasil. Esta base de dados da população de baixa renda é 

utilizada na implementação de políticas sociais do governo federal. Os registros realizados 

nesse sistema estão sob responsabilidade das 5.570 prefeituras brasileiras, incluindo a 

inclusão, alteração ou exclusão das informações dos cadastrados. A coleta de dados da 

pesquisa foi baseada em: a) análise documental de legislação, manuais, documentos oficiais, 

entre outros materiais escritos sobre o sistema de informação; b) pesquisa online com gestores 

municipais do Cadastro Único; e, c) entrevistas semiestruturadas com gestores públicos 

federais e municipais ligados ao Cadastro Único. A análise dos dados foi baseada na 

comparação entre as normas definidas pelo governo federal e a implementação efetiva do 

sistema de cadastro pelos usuários nos municípios, permitindo identificar e categorizar as 

adaptações locais. As conclusões da pesquisa apontaram que os sistemas de informação em 

políticas sociais descentralizadas no Brasil, geralmente, caracterizam-se pela centralização, ou 

seja, o governo federal define seus objetivos, normas e formas de implementação e os 

municípios apenas o executam conforme as regras definidas pela instância nacional. 

Entretanto, a análise dos resultados também apontou que essa centralização não impede os 

municípios de realizarem adaptações no uso desses sistemas tanto para atender aos objetivos 

do governo federal quanto para utilizarem os dados em suas políticas locais. As adaptações 

também foram categorizadas, permitindo a definição de quatro perfis de usuários e adaptações 

locais no uso de sistemas de informação em políticas sociais do governo federal: I) Pouco 

Adaptativo; II) Controle Adaptativo; III) Uso Adaptativo; e, IV) Totalmente Adaptativo. Essa 

possibilidade do usuário na ponta modificar a implementação de sistemas de informação em 

políticas sociais descentralizadas gerou um conceito que foi denominado por esta tese como 

burocrata de nível adaptativo. Esse conceito ressalta a inevitabilidade das adaptações dos 

sistemas de informação no âmbito local.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Relações intergovernamentais; coordenação federativa; sistemas de 

informação; políticas sociais; burocratas de nível de rua  
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ABSTRACT 

The aim is to identify and explain the adaptations made by local public managers in the use of 

information systems in social policies of the national level. One of the characteristics of the 

national level's social policies is the adoption of information systems that assist in the 

management of various stages of social policies, such as diagnosis, monitoring and 

evaluation. Sometimes these systems are shared with other levels of government, especially 

local governments. In order to understand the local adaptations, the focus of this research was 

the information systems users within local governments. The assumption adopted was that the 

users of these systems in the local level can modify the context of use of technology and not 

only the technology or the information system itself in order to meet what was defined by the 

national instance, i. e., users create adaptations according to local specificities in order to keep 

the system running. Furthermore, the adaptations can be diverse according to the local context 

in which the information systems are used. Therefore, in order to understand how local 

adaptations occur in the implementation of information systems in national level social 

policies, a case study was carried out about the Single Registry of Social Programs of the 

Brazilian Federal Government (Cadastro Único), an information system built to collect data 

of low-income population in Brazil. This low-income population database is used for national 

social policy implementation. The registrations made in this system are under the 

responsibility of the 5,570 Brazilian local governments, including the inclusion, alteration or 

exclusion of registered people. The research data collection was based on: a) document 

analysis of legislation, manuals, official documents, among others; b) online research with 

local level managers of Cadastro Único; and, c) semi-structured interviews with national and 

local level public managers related to the Cadastro Único. Data analysis was based on the 

comparison between the norms defined by the national level and the effective implementation 

of the system by the users in the local governments, allowing to identify and to categorize the 

local adaptations. The research analysis pointed out that the information systems in 

decentralized social policies in Brazil are generally characterized by centralization. The 

national level defines its objectives, norms and forms of implementation and the local 

governments only execute information systems actions according to the rules defined by the 

national authority. However, the analysis also showed that this centralization does not prevent 

local governments to make adaptations in the use of these systems both to meet the objectives 

of the national government and to use the data in their local policies. The adaptations were 

also categorized according to four user profiles and local adaptations in the use of information 

systems in national level social policies: I) Little Adaptive; II) Adaptive Control; III) 

Adaptive Use; and, IV) Fully Adaptive. This ability of the local user to modify the 

implementation of information systems in decentralized social policies generated a concept 

named here as adaptive level bureaucrat. This concept highlights the inevitability of 

adaptations of information systems at the local level.  

 

 

 

 

Keywords: Intergovernmental relations; federative coordination; information systems; social 

policies; street-level bureaucrats  
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1. INTRODUÇÃO 

Processos de informatização devem ser entendidos como processos complexos de coprodução de 

tecnologia e o contexto administrativo político em que eles estão sendo (mais ou menos deliberadamente) 

usados e introduzidos  

(VAN DE DONK, 1998, p. 392, tradução nossa). 

As relações intergovernamentais já vêm sendo uma temática discutida amplamente na 

literatura brasileira, especialmente no contexto de descentralização das políticas públicas no 

país. Este movimento ganha especial atenção a partir das mudanças ocorridas nas décadas de 

80 e 90 caracterizadas pelo fim do período ditatorial; a promulgação da Constituição de 1988, 

que aumentou consideravelmente as competências e atribuições dos estados e municípios; e, 

os movimentos de Reforma do Estado no país, que entre outras diretrizes, objetivava a 

melhoria da gestão pública através do aumento da eficiência, eficácia e efetividade das ações 

realizadas pelas organizações públicas (DINIZ et al., 2013; FRANZESE, 2010; ABRUCIO, 

2005; FARAH, 2001; ARRETCHE, 1996). Nesse contexto, o uso das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) é ampliado para auxiliar na realização das atividades da 

administração pública, envolvendo desde a sua utilização para a racionalização dos processos 

internos até para o relacionamento com a sociedade como, por exemplo, a prestação de 

serviços públicos e a disponibilização de informações públicas pela Internet (CUNHA & 

MIRANDA, 2013; RIBEIRO, 2009; VAZ, 2005). 

As TIC também vêm sendo utilizadas nas políticas sociais do governo federal 

brasileiro com o objetivo de facilitar a sua implementação e controle por parte desta instância 

federativa. De acordo com Lotta et al. (2014) uma das dimensões presentes nas políticas 

sociais do governo federal, especialmente a partir dos anos 2000, é o uso de sistemas de 

informação. Um dos exemplos desse uso é o Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (Cadastro Único), sistema de informação criado inicialmente para gerenciar 

os dados dos potenciais beneficiários de políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário (MDSA)
1
 e do governo federal como um todo, como o Programa Bolsa 

Família (PBF), em que os municípios ficaram responsáveis, entre outras competências, por 

                                                      
1
 O MDSA já teve diversas nomenclaturas ao longo dos diversos governantes na esfera federal. A atual 

nomenclatura foi adotada em maio de 2016 com a nomeação do presidente interino Michel Temer, após o 

afastamento da presidenta Dilma Roussef por um processo de impeachment nesse mesmo período. Entre as 

mudanças ministeriais, foi definida a fusão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  
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inserir e atualizar as informações sobre os cidadãos que podem se tornar beneficiários desse 

programa social no Cadastro Único.  

Azevedo et al. (2011) apontaram que a  forma como foi definido o Cadastro Único e o 

PBF revela a necessidade de um relacionamento entre o governo nacional e o local para a 

efetiva implementação desta política pública (DINIZ et al., 2013). Essa situação não ocorre 

exclusivamente no MDSA, responsável pelo PBF e outros programas que contam com a 

participação dos outros níveis federativos, mas também em outras áreas como educação e 

saúde (DINIZ et al., 2013). Portanto, as TIC vêm sendo utilizadas em programas sociais 

coordenados e implantados pelo governo federal brasileiro, mas que necessitam do auxílio de 

entes subnacionais para a execução destas políticas públicas, inclusive no uso de sistemas de 

informação.  

Alguns estudos no país já discutiram as implicações do uso das TIC nas relações 

federativas e na efetividade da implementação das políticas públicas (SILVA, 2011; LICIO, 

2012; DINIZ et al., 2013; GÓIS, 2013; RIBEIRO, 2015). Entretanto, ainda existem poucas 

pesquisas no campo da administração pública que avaliam o desenho, a implementação e o 

uso de sistemas de informação em políticas sociais, especialmente a partir da ótica de seus 

usuários no âmbito dos governos locais, criando, portanto, uma lacuna nos estudos sobre a 

temática.  

Por outro lado, em outras áreas do conhecimento como nas teorias e estudos no campo 

de sistemas de informação já são explorados os fatores que levam ao sucesso e fracasso da 

adoção e uso de sistemas de informação, especialmente estudos que avaliam como superar o 

gap entre os desenvolvedores desses sistemas e os seus usuários (DINIZ et al., 2014). Teorias 

como as que analisam os sistemas de informação interoganizacionais (KUMAR & DISSEL, 

1996; ROBEY et al., 2008), fatores que limitam ou auxiliam na adoção de tecnologias no 

setor público (GIL-GARCIA, 2012) ou adaptações locais em sistemas informatizados 

efetuadas a partir de mudanças na tecnologia ou no contexto (CIBORRA, 2002; POZZEBON 

& VAN HECK, 2006; DINIZ et al., 2014) também podem auxiliar na análise dos sistemas de 

informação utilizados por diferentes atores governamentais.  

Diniz et al. (2015) também ressaltam que estudos que discutam diretamente as 

relações intergovernamentais e a adoção de sistemas de informação ainda é pouco explorado 

pela literatura nacional e internacional (SNELLEN, 1998; BOVENS & ZOURIDIS, 2002; 
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SNIJKERS, 2005, 2006; SILVA, 2011; LICIO, 2012; VAN CAUTER et al., 2012a; 

KILLIAN & WIND, 1998; VAN CAUTER et al., 2012b), sendo mais comuns estudos que 

analisem separadamente as relações intergovernamentais (ABRUCIO, 2010; OBINGER et al., 

2005; FRANZESE, 2010; ROCHA & FARIA, 2004) e as TIC na atuação do setor público 

(RIBEIRO, 2009; DINIZ et al., 2009; THURSTON, 2012; JORNA & WAGENAAR, 2007; 

CUNHA & MIRANDA, 2013; VAZ, 2003).  

Assim, esse trabalho propõe suprir parte dessa lacuna, focando nos sistemas de 

informação de políticas sociais do governo federal brasileiro que dependem de outros níveis 

federativos, como os gestores públicos municipais, para a sua implementação e os seus 

usuários no âmbito local. Portanto, a partir deste contexto em que o governo federal vem 

adotando as TIC por meio da compulsoriedade
2
 no uso de sistemas de informação para a 

implementação de suas políticas sociais e que estas dependem muitas vezes de que outras 

instâncias sejam também usuários destes sistemas, é importante identificar as implicações 

desse uso tais como barreiras, dificuldades, adaptações, entre outros, na adoção das TIC pelos 

gestores na esfera local. Nesse sentido, essa tese tem como propósito analisar os usuários de 

sistemas de informação de políticas sociais do governo federal brasileiro no âmbito local, 

especificamente nas prefeituras brasileiras, ou seja, compreender o papel dos usuários desses 

sistemas no contexto municipal.  

É importante destacar que este trabalho parte do pressuposto que o âmbito local, no 

caso os governos municipais que utilizam sistemas de informação de políticas sociais do 

governo federal brasileiro, também afeta os resultados dessas políticas, pois sua execução 

também depende das capacidades locais tais quais a existência de recursos humanos, técnicos,  

informacionais, entre outros (BICHIR, 2011; GRIN, 2016).  

 Tais diferenças de capacidades entre os governos municipais no Brasil podem 

proporcionar a adoção de diferentes estratégias pelos municípios para utilizar os sistemas de 

informação das políticas sociais criados pela instância nacional. Assim, o fenômeno a ser 

                                                      
2
 Cabe destacar que nem todos os sistemas de informação elaborados pelo governo federal e compartilhados com 

outra instâncias federativas são compulsórios. Por exemplo, o sistema de informação PDDE Interativo, ligado ao 

Ministério da Educação (MEC), é utilizado como instrumento de planejamento e gestão do Programa 

Desenvolvimento da Escola (PDE Escola) e deve ser usado obrigatoriamente pelas escolas que possuem nota 

baixa no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), mas também pode ser usado voluntariamente 

por escolas fora do programa com o propósito de melhorar sua gestão (RIBEIRO, 2015). Outra iniciativa nesse 

sentido é o Sistema Hórus, do Ministério da Saúde, que tem como objetivo dar suporte à qualificação da gestão 

da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica de Saúde e tem adesão voluntária pelos municípios (DINIZ et 

al., 2015).  
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tratado nesse trabalho – as políticas sociais do governo federal que são implementadas com 

apoio dos entes subnacionais – pressupõe que os agentes públicos no âmbito local também 

atuam para o sucesso (ou fracasso) dessas políticas e isso inclui o uso de sistemas 

informatizados. Como apontado por Luna-Reyes, García & Gil-García (2008, p. 316, tradução 

nossa): “(...) os projetos de tecnologia de informação no governo (...) não se produzem em um 

vazio, mas o contexto econômico de cada Estado também possui um efeito no processo de 

mudança através de sua influência sobre resultados, instituições e formas 

interorganizacionais” 
3
.  

Nesse contexto, compreender o papel dos usuários dos sistemas de informação de 

políticas sociais do governo federal e suas estratégias para utilizar tais sistemas torna-se 

fundamental, pois conforme afirmam Bichir (2011) e Grin (2016), as capacidades municipais 

podem afetar a implementação das políticas públicas do governo federal. Assim, esse trabalho 

se propõe a analisar como os governos municipais utilizam os sistemas de informação de 

políticas sociais do governo federal com o objetivo de atender aos propósitos de 

implementação da política definidos pela instância nacional.  

1.1. MOTIVAÇÃO  

 O tema desta tese de doutorado surgiu após a autora fazer parte da equipe que  realizou 

uma pesquisa entre 2012 e 2013 com recursos obtidos no projeto “Pensando o Direito”, 

financiado pelo Ministério da Justiça do Brasil. O estudo foi realizado pelo Centro de 

Pesquisa em Administração Pública e Governo da Fundação Getulio Vargas (FGV/CEAPG) 

em parceria com a Universidade da Amazônia (UNAMA). A pesquisa foi denominada “Fluxo 

de informações entre entes federados para a construção de políticas sociais” 
4
 e teve como 

tema as políticas sociais que utilizam sistemas de informação como ferramenta para 

implementar suas ações.  

 O trabalho teve dois objetivos: 1) analisar a eficácia dos sistemas de informação para a 

coordenação federativa, os processos de gestão, controle e transparência; e, 2) investigar a 

                                                      
3
 No original: “(...) los proyectos de tecnologia de informacion en el gobierno (...) no se producen en el vacío, 

sino que el contexto económico de cada estado tiene também un efecto en el processo de cambio, a través de su 

influencia sobre resultados, instituciones y formas interorganizacionales”.  

 
4
 Os resultados dessa pesquisa foram publicados no livro “Mecanismos Jurídicos para a Modernização da 

Transparência da Gestão Pública – Volume II”. Disponível em: <http://pensando.mj.gov.br/wp-

content/uploads/2015/07/Volume-49-II-EAESP-Fluxo-de-Pol%C3%ADticas-Sociais3.pdf>. Acesso em: 08. 

Fev. 2015.  

http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Volume-49-II-EAESP-Fluxo-de-Pol%C3%ADticas-Sociais3.pdf
http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Volume-49-II-EAESP-Fluxo-de-Pol%C3%ADticas-Sociais3.pdf
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influência da regulamentação jurídica dos sistemas de informação nas políticas sociais 

descentralizadas. Os principais resultados do estudo foram: 

 Os governos nacionais podem construir sistemas de informação com diferentes padrões de 

autonomia e relacionamento com os entes subnacionais. A partir do estudo comparado de 

legislações para políticas sociais no Brasil, Canadá e México, foi possível identificar e 

descrever diferentes formas de relacionamento entre os entes nacionais e subnacionais. 

Por exemplo, os municípios possuem um papel chave e compartilham a utilização dos 

sistemas de informação relacionados ao programa de transferência de renda Programa 

Bolsa Família (PBF) no Brasil, sendo responsáveis por inserir e atualizar os dados nestes 

sistemas. Já no México os entes municipais atuam de forma subsidiária, auxiliando os 

gestores federais que atuam no Programa Oportunidades - política de transferência de 

renda nacional - apenas em questões pontuais; 

 Estudos de caso sobre sistemas de informação do governo federal brasileiro nas áreas de 

assistência social, educação e saúde e sua implementação nos estados de São Paulo e Pará 

demonstraram que existem diferentes formas de negociação para a construção e uso dos 

sistemas. Tais diferenças geraram diferentes resultados na implementação desses sistemas 

nos municípios brasileiros. A principal conclusão dessa etapa foi que “(...) sistemas mais 

participativos em seus processos de negociação costumam ter maior apropriação por parte 

de seus usuários” (DINIZ et al., 2013, p. 94).  

As percepções sobre o uso de sistemas de informação em políticas sociais nos Estados 

de São Paulo e Pará chamaram a atenção da autora desta tese, especialmente sobre as ações 

tomadas pelos gestores públicos municipais para garantir a implementação do sistema do 

governo federal, muitas vezes em condições adversas tais como dificuldades com a conexão 

de Internet, escassez de funcionários, falta de capacitação, sobrecarga de trabalho, entre 

outros (RIBEIRO, 2015). Apesar de os sistemas de informação de políticas sociais analisados 

serem rígidos, ou seja, eles não permitiam modificações na tecnologia pelos usuários no 

âmbito local, isso não significava que esses agentes não realizassem ações diferentes das 

esperadas pelo governo federal para garantir o uso dos sistemas e a implementação dos 

programas sociais federais. 

Assim, as ações dos agentes locais foram fundamentais para atender aos requisitos da 

instância nacional e ao mesmo tempo adaptar o uso desses sistemas ao contexto local. Por 

outro lado, a rigidez dos sistemas e as capacidades técnicas e administrativas encontradas nas 
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municipalidades também demonstraram ser possíveis empecilhos para a adoção do sistema de 

informação com o propósito de melhorar a coordenação federativa, os processos de gestão, 

controle e transparência das políticas sociais (RIBEIRO, 2015). 

No contexto em que as relações intergovernamentais devem ser baseadas na 

colaboração entre os entes federativos, se torna um problema que a atuação dos agentes locais 

em políticas sociais do governo seja apenas preencher dados em sistemas informatizados ou 

haja a exclusão desses agentes dos processos de gestão e de decisão desses sistemas. Nas 

palavras de Diniz et al.  (2013, p. 94): “(...) os sistemas de informação podem servir como 

ferramentas eficazes para a gestão das políticas sociais quando são explorados para auxiliarem 

a implementação das políticas públicas para além de um simples controle formal”.  

Portanto, a partir da percepção de que os usuários no âmbito local possuem um papel 

relevante para o sucesso da implementação dos sistemas de informação e, consequentemente, 

para uma melhor execução das políticas públicas associadas a esses sistemas, surgiu a 

motivação para compreender e analisar o papel desses usuários no âmbito local, incluindo a 

identificação e explicação das adaptações que realizam para utilizar os sistemas de 

informação das políticas sociais do governo federal. 

 

 1.2. TEMA E JUSTIFICATIVA  

O tema abordado neste trabalho trata de “Sistemas de Informação e Políticas Sociais 

no Brasil”. Com a ampliação do uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

tanto em instituições públicas quanto privadas e o advento da Internet, observou-se também 

um aumento no desenvolvimento e uso de sistemas de informação nas atividades dessas 

organizações (REZENDE & ABREU, 2008). A priori, sistema de informação pode ser 

conceituado como: “(...) um conjunto de componente inter-relacionados que coletam (ou 

recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de 

decisões, a coordenação e o controle de uma organização” (LAUDON & LAUDON, 2011, p. 

12). 

 Entre os benefícios e motivos para a adoção de sistemas de informação por qualquer 

organização, seja pública ou privada, a literatura aponta: 

 Redução de custos (REZENDE & ABREU, 2008; DAVENPORT, 1994);  

 Melhorar o suporte à tomada de decisão (REZENDE & ABREU, 2008; LAURINDO, 
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2002);  

 Maior rapidez e segurança nas informações (REZENDE & ABREU, 2008; 

DAVENPORT, 1994); 

 Melhoria na eficiência, eficácia e efetividades nas ações realizadas por organizações  

(REZENDE & ABREU, 2008; LAURINDO, 2002) 

Marroquín e Gil-García (2014, p. 1) listaram alguns benefícios potenciais no uso de 

sistemas de informação no âmbito do setor público, como melhorias nas seguintes atividades 

típicas de órgãos da administração pública: na comunicação governamental intra e 

interorganizacional; na formulação e implementação de políticas públicas; na transparência 

dos processos governamentais; e, nos processos que envolvem a utilização intensiva de 

informação. Cordella (2007, p. 269, tradução nossa) aponta que existem as seguintes 

expectativas em relação à adoção das TIC no setor público: “As TIC podem facilitar o acesso 

à informação e a capacidade das organizações para processar e analisar essa informação” 
5
.  

Além dos benefícios e motivos citados acima, o avanço e a disseminação das TIC 

permitiu que a adoção de sistemas de informação ultrapassasse as fronteiras de uma única 

entidade, possibilitando que as organizações passassem a interagir, compartilhar sistemas e 

cooperar entre si para melhorar sua atuação na área em que desejem (KUMAR & DISSEL, 

1996; KILLIAN & WIND, 1998; SILVEIRA, 2003; RODRIGUES & PINHEIRO, 2005; 

ROBBEY et al., 2008; SCHELLHAMNMER, 2011; LAUDON & LAUDON, 2011). De 

acordo com Rodrigues e Pinheiro (2005), a “(…) aplicação da TI nas relações 

interorganizacionais possibilitou a evolução dos sistemas que atendiam às ligações entre 

compradores e vendedores para redes complexas de relacionamento eletrônico que integram 

fornecedores, produtos, intermediários e clientes”. 

Luna-Reyes, Gil-Garcia & Cruz (2006) argumentaram que para aproveitar os 

benefícios do governo digital, as instituições públicas devem estar atentas à integração da 

informação além dos limites da própria organização. De acordo com o entendimento dos 

autores, o tipo de arranjo institucional presente nas organizações facilita a colaboração 

interorganizacional e, consequentemente, a integração dos dados e informações públicas. 

Assim, organizações públicas podem utilizar as TIC de modo colaborativo com outras 

                                                      
5
 No original: “ICTs can make it easy to access information and facilitate the organisation’s capacity for 

processing and analysing this information”.  
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entidades a fim de atingir seus objetivos. Já Snijkers (2005) cita os seguintes motivos para 

utilizar as TIC nas políticas públicas compartilhadas com outras instâncias da federação: a 

uniformização e as possibilidades de aumento da eficiência e da efetividade ma 

implementação da política. A importância do compartilhamento de informações no setor 

público é reforçada por Van Cauter et al. (2012a, p. 3, tradução nossa):  

Melhor qualidade de informação, serviços (em rede) e de troca e compartilhamento 

de informações podem levar a processos rápidos, flexiveis, confiáveis, transparentes, 

resultando em alta performance e produtos com maior utilidade e inovação. (…) 

Governos não podem enfrentar problemas sociais por sua própria conta; 

informações precisam ser compartilhadas ou conectadas. Os avanços tecnológicos 

permitem que atores públicos e privados conectem e compartilhem informações de 

diferentes fontes
6
.  

Portanto, os sistemas informatizados podem fazer parte das atividades de todos os 

níveis de governo (SHEA & GARSON, 2010; KILLIAN & WIND, 1998). Nesta pesquisa, 

pretende-se ressaltar o uso de sistemas de informação compartilhados entre entes de diferentes 

instâncias federativas nas organizações do setor público, especialmente nas políticas sociais. 

De acordo com Castro (2014, p. 4), os gestores de políticas sociais enfrentam o “(…) desafio 

de construir e gerir unidades de informação estáveis e capazes de reunir, processar e analisar a 

informação relevante de acordo com o seu campo de atuação”. Esta mesma autora aponta que 

uma das dimensões que devem ser incluídas na construção e implementação das políticas 

sociais é composta pelos sistemas de informação, pois em toda política pública dessa natureza 

é essencial a definição de um conjunto básico de indicadores.  

Por outro lado, a literatura discorre que podem existir uma série de barreiras para a 

adoção de sistemas de informação que exijam colaboração na gestão pública como, por 

exemplo, questões tecnológicas e organizacionais tal qual a falta de capacidade técnica dos 

recursos humanos para o uso dos sistemas ou a dificuldade de acesso aos recursos TIC tais 

como a conexão à Internet (RIBEIRO, 2015; DINIZ et al., 2013; SILVA, 2011; LUNA-

REYES et al., 2007; KILLIAN & WIND, 1998). Além disso, ações de colaboração fazem 

parte de um contexto específico: “atores sociais possuem incentivos para colaborar e, pelo 

menos em parte, esses incentivos são incorporados por arranjos institucionais de governo e 

estruturas de gestão” (LUNA-REYES et al., 2006, tradução nossa). Assim, não basta apenas a 

                                                      
6
 No original: “Better quality of information, (network) services, information exchange and sharing could lead to 

fast, flexible, reliable, transparent processes resulting in higher performance, more useful and more innovative 

products. (…) Government cannot face societal problems on its own, information needs to be shared or linked. 

Technological advancements enable public and private actors to link and share information from different 

sources”.  
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existir uma vontade e uma necessidade de colaboração entre as organizações públicas, mas 

também devem ser levadas em consideração as características e capacidades das instituições 

que pretender atuar de forma colaborativa. Além disso, a construção e adoção de um sistema 

de informação não significa que ele seja utilizado para alguma tomada de decisão em torno da 

política pública que o gerou. Sobre a complexidade da adoção de sistemas de informação no 

setor público, Shea e Garson (2010, p. 4, tradução nossa) destacam que:  

Sistemas de informação oferecem ao mesmo tempo promessas e desafios. A maioria 

dos profissionais e pesquisadores geralmente concordam que as TIC podem ser um 

recurso valioso para as agências governamentais. Quando as TIC são bem 

gerenciadas, elas podem contribuir para o aumento da eficiência dos processos de 

trabalho nas agências governamentais, facilitando a troca de informações entre 

cidadãos e governos e melhorando os serviços para os cidadãos. No entanto, 

gerenciar sistemas de informação efetivamente não é uma tarefa fácil. Parte dos 

desafios de gestão ocorrem porque as TIC podem alterar e serem adaptadas para 

estruturas organizacionais, relações de poder e processos de trabalho. Esse 

complexo conjunto de relacionamentos faz com que seja difícil predizer o impacto 

das TIC e tal complexidade aumenta quando o sistema é compartilhado entre 

diferentes organizações.
7
  

Nesse contexto de potenciais benefícios e desafios para a adoção de sistemas de 

informação interorganizacionais na administração pública, uma das soluções adotada pelo 

governo federal brasileiro para melhorar o acesso às informações para a implementação de 

suas políticas sociais foi a utilização de sistemas de informação que são compartilhados com 

os demais entes federativos a fim de garantir as informações necessárias para que os dados 

governamentais sejam úteis e confiáveis para a análise das políticas públicas.   

Portanto, a partir do pressuposto que a adoção das TIC nas políticas sociais as torna 

mais um elemento que caracterizam as relações intergovernamentais no âmbito dos 

programas do governo federal brasileiro, o uso de sistemas de informação nas políticas 

públicas é também um instrumento que pode melhorar o relacionamento entre os entes 

federativos e a implementação de suas políticas sociais. Assim, as tecnologias podem ser 

utilizadas para melhorar a gestão, o diagnóstico, a avaliação e o controle das políticas sociais 

                                                      
7
 No original: “Information systems offer both promise and challenges. Most practitioners and researchers 

generally would agree that ICTs can be valuable resources for public agencies. When ICTs are well managed, 

they can contribute to increasing efficiency of work processes within public agencies, facilitating information 

exchange between citizens and governments, and improvin services for citizens. Managing information systems 

effectively, however, is no easy task. Part of the management challenge occurs because ICTS can alter, and be 

adapted to, organizational structures, power relations, and work processes. The complex sets of relationships 

make predicting the impact of information systems difficult, and the complexity increases when the systems 

cross organizational boundaries”. 
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e a cooperação e a comunicação entre as diferentes organizações públicas (DINIZ et al., 

2013). 

Para isso, é importante conhecer e identificar o papel dos sistemas de informação para 

a melhoria das políticas públicas, bem como as dificuldades e limitações desse uso. A 

compreensão efetiva de tais dificuldades pode auxiliar na construção de estratégias pelo 

governo federal que possam minimizar esses obstáculos, garantindo a implementação da 

política social de forma mais adequada. Além disso, Lenk (2012) afirma que para 

compreender o papel das TIC nas ações da administração pública as pesquisas devem se 

voltar para o nível da operação, ou seja, para o nível onde os gestores públicos lidam 

diretamente com os casos dos cidadãos e as transações de rotina.  

Entretanto, os estudos no campo da administração pública no Brasil, geralmente, 

identificam as dificuldades de relacionamento entre os diferentes níveis de governo, mas não 

enfatizam o papel dos sistemas de informação e das tecnologias nesse processo (FARIAS, 

2016). Por exemplo, estudos como o de Bichir (2011) e Lotta et al. (2014) citam sistemas de 

informação em políticas sociais como instrumentos de controle e coordenação utilizados pelo 

governo federal, mas não analisam em profundidade o papel do uso da tecnologia nesses 

processos, incluindo as ações executadas no âmbito local. Por outro lado, as teorias e aspectos 

estudados no campo de sistemas de informação analisam os aspectos tecnológicos em projetos 

de organizações públicas e privadas, podendo incluir nesses estudos o contexto em que os 

agentes que utilizam os sistemas de informação estão envolvidos. Por isso, foi realizada uma 

revisão de lentes teóricas que pudessem tratar do tema definido nessa tese em ambos os 

campos, permitindo uma combinação de visões que facilitou a análise do fenômeno estudado. 

Além disso, um dos objetivos que deve ser buscado pelo governo federal brasileiro é a 

diminuição das desigualdades entre as regiões e, por vezes, as diferenças se estendem também 

quanto ao uso das tecnologias no âmbito local. Isso significa dizer que a adoção das TIC pelos 

governos locais não é igual e, portanto, os recursos tecnológicos que os municípios possuem 

são diferentes entre si. Tais diferenças podem também significar que as condições de acesso e 

participação das prefeituras nas políticas sociais do governo federal mediadas por sistemas de 

informação não são iguais.  

É fundamental ressaltar as características do país em termos de desigualdades 

regionais e, consequentemente, entre os governos locais. A literatura brasileira (GRIN, 2016; 
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SEGATTO, 2015a; BICHIR, 2011; ABRUCIO, 2005) aponta que o governo federal tem o 

papel de minimizar essas diferenças na provisão de políticas públicas de modo a garantir que 

objetivos nacionais de inclusão social ocorram em todo o país. Nesse sentido, devem ser 

criados mecanismos para incentivar que os entes locais consigam implementar os objetivos 

das políticas sociais. Assim, este trabalho também parte do pressuposto que as diferenças de 

acesso e uso às tecnologias entre os municípios no país podem gerar tanto barreiras quanto 

oportunidades para a implementação dos sistemas de informação para políticas sociais do 

governo federal no âmbito local.  

Assim, o propósito desta pesquisa é analisar o campo da articulação 

intergovernamental em políticas sociais no país a partir do uso de sistemas de informação 

compartilhados com entes subnacionais. Cabe ressaltar que esta pesquisa não tem como 

objetivo estudar integração de sistemas nem cooperação entre entes públicos da mesma esfera 

federativa. Também não analisará os resultados do uso de sistemas informatizados na 

qualidade ou sucesso da implementação de políticas públicas, mas sim as práticas dos 

governos municipais para utilizar sistemas de informação do governo federal brasileiro.  

Portanto, dentre as diversas formas que podem ser estudadas as relações entre o uso de 

sistemas de informação e as políticas sociais, este estudo tem como objetivo analisar o 

relacionamento entre entes de diferentes níveis da federação, principalmente nas políticas 

sociais do governo federal, que necessitam do auxílio dos governos subnacionais para utilizar 

as tecnologias em diversas etapas desses programas. O objetivo, portanto, é analisar a atuação 

desses gestores públicos no âmbito local na utilização de sistemas de informação relacionados 

à políticas sociais do governo federal no Brasil.  

Outro ponto que merece ser destacado neste tópico é que a pesquisa adota como 

pressuposto que os usuários de sistemas de informação podem mudar o contexto do uso da 

tecnologia e não apenas a tecnologia ou o sistema de informação em si (DINIZ et al.  2014). 

Isso significa dizer que apesar de, geralmente, os usuários de sistemas de informação não 

terem a possibilidade de modificar o sistema de informação para utilizá-lo de acordo com as 

suas necessidades, estes podem modificar o contexto em que estão inseridos seja nos âmbitos 

social, organizacional, político, cultural etc. Assim, se torna fundamental compreender como 

os usuários de sistemas de informações de políticas sociais do governo federal modificam o 

contexto na etapa de implementação dessas políticas.  
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De acordo com Barbosa et al. (2013, p. 2), “o uso das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) na gestão pública tem chamado a atenção de diversos pesquisadores no 

Brasil e no mundo, dadas suas implicações econômicas, sociais e políticas tanto na 

Administração Pública quanto na sociedade”. Em sentido amplo, o uso dessas tecnologias 

pelas organizações públicas vem sendo denominado governo eletrônico (ONU, 2014; 

RIBEIRO, 2009; MORA, 2005). Segundo Cunha & Miranda (2013), o governo eletrônico se 

divide em dimensões que tratam de diferentes modos que as TIC podem ser integradas às 

atividades da Administração Pública tanto no âmbito interno quanto no relacionamento com 

atores externos. As dimensões apresentadas pelos autores são a e-administração pública, os e-

serviços públicos; e, a e-democracia: 

(...) a e-administração pública, que pressupõe melhoria dos processos 

governamentais e do trabalho interno do setor público com a utilização das 

tecnologias de informação e comunicação; e-serviços públicos, que prevê melhoria 

na prestação de serviços ao cidadão; e a e-democracia, que subentende maior e mais 

ativa participação do cidadão, possibilitada pelo uso das tecnologias de informação e 

comunicação no processo democrático (CUNHA & MIRANDA, 2013, p. 546). 
 

 No Brasil já é possível encontrar iniciativas em todas essas dimensões como, por 

exemplo, adoção de sistemas de gestão de pessoas e contabilidade nas atividades de e-

administração pública; a e-prestação de serviços públicos como a possibilidade de emissão de 

documentos pela Internet; e, experiências de portais de transparência e orçamento 

participativo digital no âmbito da e-democracia (CUNHA & MIRANDA, 2013). Além disso, 

no caso brasileiro a adoção de tecnologias não abrange apenas os governos nos âmbitos 

federais e estaduais, mas também os órgãos municipais (VAZ, 2003). Cabe destacar as 

características de uso das TIC nesse nível federativo.  

De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2012 (MUNIC 2012), 

produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), todos os municípios 

brasileiros utilizaram computador (100%) e quase todos acessaram a Internet (99,8%) em 

2012. Por outro lado, a pesquisa do IBGE também demonstra que ainda existem muitas 

disparidades quanto à adoção de usos mais complexos e sofisticados das TIC entre os 

municípios no país, apresentando, por exemplo, que a maior parte dos websites municipais 

ainda são estáticos, ou seja, geralmente não apresentam possibilidades de prestação de 

serviços públicos ou interação pelos meios digitais e focam na provisão de informações sobre 

a administração pública municipal.  

Nesse mesmo sentido, a pesquisa TIC Governo Eletrônico 2015 (CGI.BR, 2016a) 

também demonstrou que os municípios brasileiros já possuem acesso à computador e Internet, 
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mas ainda não exploram todas as possibilidades de uso das TIC tanto nas atividades internas 

quanto nas relações com a sociedade. Por exemplo, menos de metade das prefeituras 

brasileiras possuem departamento de tecnologia da informação (41%) ou utilizam sistemas de 

informação de apoio à tomada de decisão (15%). Em relação à interação com os cidadãos, 

88% das prefeituras possuíam website em 2015. Dentre essas, enquanto a maior parte permite 

o download de documentos ou formulários por meio do website (77%), poucas possibilitam a 

realização de serviços mais sofisticados como: emitir boletos de tributos (33%), fazer 

emissões de documentos (31%) ou realizar agendamentos (16%) pelo website da prefeitura 

(CGI.br, 2016a). 

Apesar de não ser o foco deste estudo, que pretende identificar, descrever e explicar os 

usos de sistemas de informação de políticas sociais do governo federal pelos usuários nas 

prefeituras brasileiras, é necessário ressaltar o debate sobre a importância de compreender se a 

adoção intensiva das TIC nas organizações governamentais implica na melhoria das políticas 

públicas. A adoção de políticas de e-administração inclui o uso das TIC para a definição da 

agenda, elaboração, implementação, avaliação e controle das políticas e suporte à tomada de 

decisão dos agentes públicos (CUNHA & MIRANDA, 2013).  

Jannuzzi (2005) aponta que, além do aumento do foco para a avaliação do 

desempenho e ampliação do controle social sobre as organizações públicas nos últimos anos, 

a disseminação de indicadores nas diferentes etapas do ciclo de políticas públicas também 

possui contribuição no acesso crescente às TIC, pois permitem estruturar mais facilmente as 

informações:  

Dados cadastrais antes esquecidos em armários e fichários passam a transitar pela 

Internet, transformando-se em informação estruturada para análise e tomada de 

decisão. Dados estatísticos antes inacessíveis em enormes arquivos digitais passam a 

ser “customizados” na forma de tabelas, mapas e modelos quantitativos construídos 

por usuários não especializados (p. 138).  

 

Por exemplo, em relação à avaliação e ao monitoramento de políticas públicas, que 

tratam dos procedimentos de acompanhamento de programas focados na análise de sua 

eficiência, eficácia e efetividade (JANNUZZI, 2005), a implantação de sistemas 

informatizados pode sistematizar e possibilitar a divulgação de “(...) dados e informações de 

planejamento, execução física e orçamentária das políticas públicas” (DINIZ et al. , 2013, p. 

93) , possibilitando também “(...) melhores condições para avaliação e controle das atividades 

implementadas” (DINIZ et al. , 2013, p. 93). 

 Nesse sentido, conforme já apontado, o governo federal brasileiro vem utilizando  

sistemas de informação para a implementação de programas em diversas áreas como o campo 
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das políticas sociais por meio de estratégias de trabalho em conjunto com outros entes 

federativos. Geralmente, os municípios podem aderir ao programa social do governo federal 

desde que aceitem uma série de condições impostas pela União. Dentre elas, várias políticas 

sociais estão incluindo a utilização obrigatória de sistemas de informação como ferramenta 

para garantir melhorias em uma ou mais etapas do processo como, por exemplo, na 

implementação, monitoramento e avaliação dessas políticas.  

Assim, as políticas sociais do governo federal brasileiro estão adotando as TIC, 

especialmente a Internet e sistemas de informação, como elementos obrigatórios na 

implementação dos seus programas, condicionando o acesso aos recursos providos pela 

instância federal à adoção dessas tecnologias pelos governos locais. Nesse sentido, Diniz et al.  

(2015) afirmam que, geralmente, não existe política social no governo federal brasileiro sem 

um sistema de informação que a acompanhe em pelo menos uma de suas etapas.  

Inicialmente, essa obrigação seria de extrema importância para não só melhorar a 

implementação das políticas públicas no âmbito federal, mas também atuar como um indutor 

do uso das TIC nos governos locais. Conforme apontam Diniz et al. (2013) as políticas sociais 

descentralizadas
8
 assumem um papel crucial para a diminuição das desigualdades:  

Em um país de regiões tão heterogêneas como o Brasil, os atores locais, cientes de 

sua realidade, podem agir com mais eficiência, eficácia e efetividade em questões 

estruturais de seu território (...). A descentralização, no entanto, pode também 

implicar no aprimoramento das disparidades inter e intrarregionais, especialmente se 

o Governo Federal não atuar de forma a compensar as desigualdades regionais (p. 

93). 

 

Nas palavras de Diniz et al. (2013, p. 165): “Um dos grandes objetivos de sistemas de 

informação de políticas públicas descentralizadas é o controle da implementação destas 

políticas no patamar local”, pois o uso dessa tecnologia permite que o governo federal possua 

condições maia favoráveis para o diagnóstico, a avaliação, o monioramento e o controle das 

atividades relacionadas aos seus programas (DINIZ et al., 2013). Entretanto, Jannuzzi (2011a) 

apresenta que a operação de políticas sociais por municípios com realidades e capacidades de 

gestão tão distintas entre si pode afetar a efetividade do gasto social no país, gerando 

dificuldades e limitações. Assim, é fundamental conhecer quais limitações os governos 

municipais possuem para adotar os sistemas de informação criados pelo governo federal, bem 

como compreender se a obrigatoriedade de uso está implicando em adaptações do uso desses 

sistemas pelas instâncias locais de acordo com suas especificidades.  

                                                      
8
 Diniz et al. (2015) definem políticas sociais descentralizadas como políticas públicas do âmbito federal que são 

implantadas em parceria com os governos estaduais e municipais.  
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 Apesar da importância do tema para a melhoria das relações intergovernamentais e da 

provisão de políticas sociais no país, cabe destacar as dificuldades de encontrar estudos no 

campo teórico da administração pública que tratem deste fenômeno - a informatização das 

políticas sociais via sistemas de informação como uma ferramenta política e de articulação 

federativa. Assim, este trabalho também busca compreender o uso das TIC para uma 

dimensão política em que esta utilização também pode gerar consequências nas relações 

intergovernamentais. Apesar de ser facilmente identificado o propósito de melhoria das 

políticas públicas por meio do uso das TIC na dimensão de e-administração, as classificações 

desenvolvidas parecem não abranger em profundidade o papel das tecnologias nas relações 

intergovernamentais.  

 Em relação às práticas e ações que utilizam sistemas de informação em políticas 

sociais, o governo federal brasileiro já implementou uma série de políticas públicas e 

programas sob sua supervisão para provisão de recursos financeiros aos municípios no país e 

implantou sistemas de informação que obrigam os governos locais a adotarem as TIC nas suas 

atividades (DINIZ et al., 2013). Por exemplo, para a celebração de contratos por meio de 

transferências voluntárias do governo federal, seja a entidade pública ou privada, os recursos 

financeiros devem ser pedidos por meio do sistema de informação denominado Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), disponibilizado na Internet pelo 

Portal de Convênios (SILVA, 2011).  

No âmbito das políticas sociais definidas pelo governo federal já é bastante comum a 

adoção de sistemas de informação para auxiliar em questões como diagnóstico, planejamento, 

controle e avaliação das políticas públicas (DINIZ et al., 2015). Um dos exemplos que mostra 

esse uso são os sistemas que abrangem os programas do MDSA. Góis (2013) listou em sua 

dissertação de mestrado a existência de pelo menos doze sistemas de informação para 

políticas sociais no MDSA, sendo que quatro destes também possuíam como usuários 

gestores públicos estaduais ou municipais. 

A literatura aponta que o uso desses sistemas podem gerar desdobramentos políticos e 

gerenciais positivos como a melhoria da eficiência das políticas públicas, o aumento da 

transparência e controle social e a ampliação da colaboração entre as organizações públicas. 

De acordo com Diniz et al. (2015), já existe uma grande quantidade de estudos que analisam o 

uso de sistemas de informação para a melhoria da gestão e do controle em todos os níveis de 

governo. Contudo, estes mesmos autores apontam que são poucos os estudos que objetivam 

avaliar o papel desses sistemas na coordenação federativa e na colaboração 
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intergovernamental, bem como os usuários na esfera local. Além disso, conseguir com que os 

municípios utilizem esses sistemas de informação não significa necessariamente que a política 

atinja seus objetivos, pois os governos locais podem encontrar uma série de dificuldades para 

utilizar os aparatos tecnológicos determinados pelo governo federal e até mesmo utilizarem 

esses sistemas de uma maneira diferente da proposta pelo órgão gestor da política no âmbito 

nacional.  

Sobre o aspecto teórico, é fundamental suprir lacunas na literatura sobre uma série de 

questões que envolvem o uso de sistemas de informação em políticas sociais. Entre essas 

lacunas, pode ser citado o fato de existirem poucos estudos sobre os benefícios do uso de 

sistemas de informação entre diferentes organizações no setor público (SILVEIRA, 2005). 

São encontradas mais facilmente pesquisas focadas no setor privado, destacando apenas as 

razões para esse setor utilizar este tipo de sistema. Além disso, a falta de estudos que analisem 

conjuntamente o papel da tecnologia e as relações intergovernamentais também é outra razão 

para tratar do tema nesta pesquisa. Além disso, o foco no usuário do âmbito local também não 

é muito explorado pelos estudos de tecnologia no setor público. De acordo com Buffat (2015), 

os estudos sobre os impactos das TIC nos usuários na ponta ainda são inconclusivos e é 

necessário realizar mais pesquisas sobre o tema: “em particular, questões sobre a 

discricionariedade (dimensão de poder) e accountability (dimensão de controle) nas agências 

locais digitalizadas devem ser colocadas como centro nos esforços de pesquisas futuras” (p. 

157, tradução nossa) 
9
.  

Assim, partindo do pressuposto que sistemas compartilhados entre diferentes 

organizações da administração pública podem trazer uma série de benefícios, é essencial 

realizar mais estudos que foquem nos usos de sistemas de informação nas políticas sociais. 

Essa pesquisa também se justifica por trazer uma contribuição para a revisão de literatura 

sobre as diferentes perspectivas de estudo sobre as TIC nas relações entre diferentes níveis 

federativos em dois campos de conhecimento: administração pública e sistemas de 

informação. 

Por fim, esse estudo é relevante para a sociedade civil e para órgãos dos governos 

federal, estaduais e municipais, tendo em vista o aprimoramento das possibilidades de 

                                                      
9
 No original: “First, existing knowledge being inconclusive regarding ICT impacts on frontline discretion, more 

empirical research is needed. In particular, issues of discretion (power dimension) and accountability (control 

dimension) in digitized street-level agencies must be placed at the heart of future research efforts”.  
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utilização das tecnologias da informação e comunicação para a melhoria da implementação, 

avaliação e monitoramento de políticas sociais em todos os níveis da federação. É importante 

também para que gestores públicos nos governos federal e subnacionais implantem sistemas 

mais adequados com o contexto local e, portanto, mais suscetíveis de serem adotados no 

âmbito local para melhoria das políticas públicas em todos os níveis federativos. Já no âmbito 

da contribuição teórica, espera-se apresentar ao final do trabalho, um conjunto teórico que 

trate do papel dos sistemas de informação nas políticas sociais descentralizadas do governo 

federal, tema ainda pouco estudado no campo da administração pública. 

A partir das questões apontadas nesse tópico do trabalho, o objetivo geral desta tese de 

doutorado é, portanto, descrever e explicar os mecanismos de adaptações no uso de sistemas 

de informação em políticas sociais do governo federal a partir dos usuários desses sistemas, 

especialmente no âmbito dos governos municipais. Isso significa verificar as diferentes 

formas pelas quais as prefeituras brasileiras implementam o sistema informatizado da política 

social do governo federal de acordo com as exigências da instância nacional.  

 1.3 PROBLEMA E OBJETIVOS   

Esta tese de doutorado tem como propósito responder a seguinte pergunta de pesquisa: 

“Como as adaptações no uso de sistemas de informação por usuários locais contribuem 

para a implementação de políticas sociais do governo federal?”.  

A partir dessa questão o objetivo geral desta pesquisa é descrever e explicar os 

mecanismos de adaptações no uso de sistemas de informação em políticas sociais do governo 

federal a partir dos usuários desses sistemas, especialmente no âmbito dos governos locais. 

Além disso, é essencial conhecer as dificuldades de acesso e uso desses sistemas pelos 

governos locais, bem como se as diferentes formas de adaptações realizadas pelos governos 

locais auxiliam na implementação de políticas sociais do governo federal no Brasil. 

Nesse sentido, os objetivos específicos de pesquisa são: 

 Identificar os tipos de relações intergovernamentais e sistemas de informação nas políticas 

sociais do governo federal; 

 Identificar as barreiras e dificuldades no uso de sistemas de informação em políticas 

sociais do governo federal no âmbito local; 
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 Explicar como ocorrem as adaptações pelos usuários locais no uso de sistemas de 

informação em política sociais do governo federal, por meio da identificação, descrição e 

explicação sobre a atuação dos gestores públicos municipais na utilização desses sistemas.  

Portanto, para compreender o uso no âmbito locall de sistemas de informação em 

políticas sociais da União, optou-se por analisar os governos municipais sob a perspectiva das 

adaptações para a utilização desses sistemas, identificando, descrevendo e explicando como 

são feitas as mudanças pelas instâncias locais com o objetivo de atender a implementação das 

políticas sociais do governo federal brasileiro.  

Para isso, foi levado em consideração que podem existir mudanças de contexto e 

tecnologia pelos usuários locais de sistemas de informação de programas sociais do governo 

federal. Além disso, foram combinadas perspectivas teóricas e conceituais do campo da 

administração pública com visões de sistemas de informação para analisar o fenômeno em 

questão. Cabe ressaltar ainda o gap teórico que se pretende superar neste trabalho - a 

existência de poucas pesquisas que tratem de:  

 Proposição de análises sobre as relações intergovernamentais e o uso de sistemas de 

informação em políticas públicas;  

 Benefícios e dificuldades no uso de sistemas de informação interorganizacionais no 

setor público, especialmente em políticas sociais compartilhadas com outros entes 

federativos; 

 Estudos focalizados nos usuários de sistemas de informação nas organizações 

públicas; 

 Estudos que analisem modificações de contexto e tecnologia na adoção de sistemas de 

informação por usuários no âmbito local.  

Nesse sentido, espera-se apresentar ao final do trabalho, um conjunto teórico explicativo 

que trate do papel dos sistemas de informação da implementação de sistemas informatizados 

em políticas sociais do governo federal. Assim, também é esperado que o estudo aponte 

possibilidades de como o governo federal pode implantar sistemas de informação em políticas 

sociais compartilhados com outros entes federativos levando em consideração as questões 

contextuais e tecnológicas, ou seja, desenhar seus sistemas de modo que prevejam ou 

incorporem as questões contextuais e o modus operandi local e suas dinâmicas, empoderando 

os gestores públicos municipais. 
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1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS   

Para atingir os objetivos desta pesquisa, a metodologia foi composta pela definição de 

um referencial teórico sobre as relações intergovernamentais e sistemas de informação no 

Brasil. Após a definição do referencial, com o objetivo de compreender os usos e as 

adaptações em sistemas de informação no âmbito local, foi definido como método de pesquisa 

o estudo de caso. Foi realizado um estudo de caso sobre o sistema de informação Cadastro 

Único dos Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), sistema criado pelo 

governo federal para unificar informações sobre a população de baixa renda no país e 

direcioná-la para políticas públicas na área social. Este sistema foi escolhido por estar 

presente nos 5.570 municípios brasileiros e ser considerado um sucesso no seu propósito de 

cadastrar as famílias de baixa renda no país, permitindo que esse instrumento seja utilizado 

para a tomada de decisão do governo federal, tais como definição de políticas sociais, seleção 

de beneficiários, monitoramento dessa população, avaliação dos programas sociais, entre 

outros.  

A coleta de dados do estudo foi baseada em três etapas: a) análise dos documentos, 

legislação e outros materiais publicados sobre este sistema; b) pesquisa online com gestores 

públicos municipais que utilizam o Cadastro Único; e, c) entrevistas em profundidade por 

meio roteiro semiestrututurado tanto com gestores federais quanto gestores municipais que 

coordenam a implementação do Cadastro Único no âmbito local. Ao final da coleta de dados, 

além da análise documental, 269 municípios responderam a pesquisa online e foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com 25 municípios.   

A análise de dados foi baseada na identificação e descrição das dificuldades e 

barreiras encontradas pelos municípios brasileiros na implementação do Cadastro Único, bem 

como na identificação das adaptações realizadas pelos usuários locais para utilizar esse 

sistema. A análise dos resultados permitiu a construção de uma categorização que foi 

denominada “Perfis de Adaptação do Uso de Sistemas de Informação em Políticas Sociais 

Descentralizadas”. A partir dos perfis foi possível construir uma análise explicativa sobre 

como os usuários locais modificam o uso dos sistemas de informação em políticas sociais do 

governo federal.  
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO  

Esta tese de doutorado está dividida em oito seções, considerando a presente 

Introdução que discutiu as motivações, a justificativa, o tema, o problema e os objetivos desta 

pesquisa. O capítulo 2 – Referencial Teórico – apresenta uma revisão de literatura sobre as 

conceituações e lentes teóricas que podem ser exploradas relacionadas à temática de sistemas 

de informação e políticas sociais no Brasil. Para isso, são apresentadas perspectivas teóricas 

dos campos da administração pública e de sistemas de informação, apresentando no último 

tópico desse capítulo os conceitos e as vertentes teóricas adotadas nessa tese.  

No capítulo 3 – Metodologia – foi apresentada a abordagem metodológica com os 

métodos e técnicas utilizadas em todas as etapas da pesquisa – caracterizada como uma 

pesquisa qualitativa a partir de uma abordagem interpretativista. As principais etapas desse 

trabalho foram: a) revisão de literatura sobre sistemas de informação e políticas sociais; b) 

estudo de caso do sistema de informação Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (Cadastro Único) por meio de análise documental, entrevistas semiestruturadas e a 

realização de pesquisa online com gestores do Cadastro Único no âmbito municipal; c) 

análise dos dados das entrevistas e documentos para compreender e explicar as adaptações 

municipais no uso de sistemas de informação em políticas sociais do governo federal.  

O quarto capítulo – Políticas Sociais e Sistemas de Informação no Brasil – tem como 

objetivo detalhar o sistema de Cadastro Único, incluindo informações como histórico, 

funcionamento e responsabilidades dos entes subnacionais na sua implementação.  

No capítulo 5 – Discussão dos resultados – foi desenvolvida a análise sobre as 

adaptações locais dos municípios no uso do Cadastro Único a partir dos resultados da análise 

documental, do questionário online e das entrevistas realizadas com gestores federais e 

municipais. Além disso, esse tópico apresenta a relação entre o que é esperado pelo governo 

federal e efetivamente realizado pelas instâncias locais, bem como uma análise sobre o uso 

dos dados do Cadastro Único em programas ou políticas públicas municipais.  

O capítulo 6 – Considerações Finais – apresenta as contribuições teóricas da pesquisa, 

suas limitações e oportunidades de estudos futuros. As seções 7 e 8 correspondem, 

respectivamente, aos tópicos de Referências Bibliográficas e Apêndices da pesquisa.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
  Compartilhar informações pressupõe cooperação. 

(ZUURMOND, 2012, p. 169, tradução nossa) 

2.1 RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E POLÍTICAS SOCIAIS NO 

BRASIL 

 
A temática das relações intergovernamentais é bastante discutida na literatura 

brasileira, especialmente a partir do contexto no país após a década de 80. Antes desse 

período, o relacionamento entre as organizações governamentais estava muito mais próximo 

de um Estado Unitário, caracterizando-se pela centralização financeira e decisória no âmbito 

federal e um papel subsidiário aos Estados e municípios que eram envolvidos em políticas 

públicas específicas para executar o que tinha sido determinado pelo governo federal 

(ABRUCIO & FRANZESE, 2007; FARAH, 2001; ARRETCHE, 1999).  

A partir dos anos 80 podem ser apontados diversos fatores que foram considerados 

responsáveis por modificar as relações intergovernamentais no país (FARAH, 2001). Um 

deles foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, que se constitui também como um 

dos marcos da redemocratização no país. A Constituição modificou as competências e 

atribuições dos entes subnacionais do país, inclusive tornando os municípios como um dos 

entes federados, dando autonomia e fortalecendo os governos locais (ABRUCIO & 

FRANZESE, 2007). Esse processo foi acompanhado da descentralização dos recursos 

financeiros e das atribuições dos entes federativos no Brasil. 

Outro ponto que merece ser destacado é o contexto de crise e a implementação de 

políticas de Reforma do Estado no país que se desenvolvem principalmente nos anos 90. Tais 

ações objetivavam a melhoria da gestão pública através do aumento da eficiência, eficácia e 

efetividade das ações realizadas pelas organizações públicas e tinham como uma das suas 

propostas a descentralização das políticas públicas (DINIZ et al, 2015). 

De acordo com Arretche (1996), apesar de não ser possível afirmar que os propósitos 

da descentralização tenham sido atingidos no Brasil, geralmente havia uma associação 
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positiva nas décadas de 80 e 90 desse movimento com a prestação de serviços públicos mais 

democráticos, ou seja, como auxiliadores no propósito de fortalecer e consolidar a 

democracia. Além disso, a descentralização das políticas também garantiriam serviços mais 

eficientes e dotados de maior transparência e controle social, diferentemente do modelo 

centralizado na instância federal. 

Segundo Souza (2002), por outro lado, a descentralização pode ressaltar e ampliar as 

disparidades entre as diferentes regiões do país caso o governo federal não atue de forma a 

equilibrar tais diferenças. Portanto, a partir desse pressuposto, o nível federal deve atuar como 

um agente que através da coordenação das políticas públicas nacionais auxilie nas políticas 

públicas locais, objetivando a diminuição das desigualdades regionais. 

No Brasil, foram produzidos diversos estudos sobre as relações intergovernamentais e 

suas implicações no federalismo no país, especialmente nas políticas públicas, envolvendo 

desde perspectivas macro que discutem as características do federalismo brasileiro e apontam 

reflexões sobre os dilemas e processos de recentralização e descentralização das políticas 

(ALMEIDA, 2005; SOUZA, 2002; ARRETCHE, 1999) até perspectivas no nível micro como 

os estudos relacionados ao burocratas do nível de rua (LOTTA, 2010): 

Um dos principais enfoques dados pela literatura no que se refere à relação entre 

federalismo e políticas públicas no Brasil são os diferentes movimentos de 

descentralização e centralização que teriam ocorrido no país ao longo dos anos (…) 

os conceitos de centralização e descentralização têm estruturado os estudos sobre 

federalismo e políticas públicas no Brasil:  O grau e a forma de participação das 

esferas de governo [na decisão sobre políticas] dependeram do caráter mais ou 

menos centralizado do arranjo federativo prevalecente (FRANZESE, 2010, p.44-

45).  

Assim, diferentes análises foram feitas para explicar essa dinâmica de relacionamento 

entre a instância federal e a esfera subnacional. Segundo Franzese (2010), a literatura foi 

praticamente unânime sobre o movimento de descentralização iniciado na década de 80, mas 

diferentes interpretações foram feitas acerca dos resultados desse processo. De acordo com a 

autora, existem estudos que concluem que as relações intergovernamentais estão baseadas na 

recentralização, outros na descentralização; e ainda uma terceira proposta que é idealizada a 

partir da concepção de coordenação federativa (ABRUCIO, 2005). Além disso, Lotta et al 

(2014) apontam que apesar dos diferentes nomes dados a esse movimento, eles possuem em 

comum a discussão sobre o papel do governo federal na definição das diretrizes e 

coordenação das políticas públicas, colocando o papel de execução destas nos entes 

subnacionais.  Dentre essas perspectivas, esse trabalho pretende destacar as discussões sobre 
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coordenação federativa e as relações intergovernamentais.  

Conforme os apontamentos de Abrucio e Ramos (2012), a coordenação federativa é 

fundamental para assegurar a interdependência entre os governos. Outro aspecto de 

importante relevância, principalmente na provisão das políticas públicas, é o fato das relações 

intergovernamentais se tornarem cada vez mais complexas no Brasil: 

Com graus variados de autonomia, mas com maior raio de ação do que no passado, 

há gestores municipais, estaduais e federais em Educação, Saúde, Assistência Social 

e noutras políticas públicas relevantes. Assim, a coordenação entre os níveis de 

governo se torna cada vez mais necessária, contudo, nem sempre a decisão de um 

ente federativo se coaduna com a dos demais. Entender este intrincado jogo é tarefa 

fundamental para aqueles que se dedicam a estudar e a trabalhar com programas 

governamentais (ABRUCIO & FRANZESE, 2007, p. 1).  

As discussões sobre o conceito de coordenação federativa emergem como parte de um 

contexto em que os Estados devem atender a uma série de demandas sociais que são 

satisfeitas através da expansão e provisão de políticas sociais (ABRUCIO, 2005). Em países 

federalistas, há um compartilhamento na tomada de decisão e independência entre os entes 

que a compõem. Assim, para garantir a consecução dos objetivos em comum é necessária 

uma coordenação federativa: “para garantir a coordenação entre os níveis de governo, as 

federações devem, primeiramente, equilibrar as formas de cooperação e competição 

existentes, levando em conta que o federalismo é intrinsecamente conflitivo” (ABRUCIO, 

2005, p. 44).  

De acordo com Abrucio (2005), a coordenação intergovernamental pode gerar ações 

cooperativas entre os entes que são fundamentais para otimizar a utilização de recursos 

comuns; auxiliar governos menos capacitados ou mais pobres; integrar as políticas públicas 

compartilhadas; e, evitar comportamentos financeiros predatórios. Por outro lado, se a 

coordenação federativa não for bem articulada, a política pública pode se resultar mais em um 

processo de subordinação dos governos subnacionais ao federal do que uma parceria, 

podendo afetar a interdependência dos entes federativos. Além disso, outros autores como 

Bichir (2011) e Souza (2002) destacam o papel das capacidades no nível local, incluindo 

nesse conceito uma série de dimensões como capacidades: políticas, institucionais, 

administrativas e técnicas. Tais capacidades também podem influenciar nas ações de 

coordenação federativa.  Nas palavras de Bichir (2011, p. 33):  

(…) a qualidade da provisão e os resultados das políticas dependem também das 

capacidades institucionais locais, particularmente dos recursos humanos, técnicos, 
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informacionais, capacidade de gestão e articulação entre diferentes serviços e 

políticas, entre outras dimensões disponíveis no nível municipal. 

Este trabalho adota a existência de instrumentos de coordenação federativa como um 

dos sustentáculos para a implementação das políticas públicas no país, conceituando esta 

como: “(...) as formas de integração, compartilhamento e decisão presentes nas federações, 

que se expressam nas regras legais que obrigam os atores a compartilhar decisões e tarefas; 

em fóruns e mecanismos políticos de negociação intergovernamental; no funcionamento das 

instituições representativas; no papel coordenador e/ou indutor do governo federal” (VIANA 

& MACHADO, 2009, p. 810-811). E para compreender a coordenação federativa é 

fundamental discutir sobre como as relações intergovernamentais ocorrem no âmbito das 

políticas públicas.  

De acordo com Franzese (2010), as relações intergovernamentais têm sido um termo 

utilizado para designar as interações existentes entre diferentes organizações de governo dos 

mais diversos tipos e níveis dentro do sistema federativo. No âmbito do federalismo no Brasil 

este trabalho adota o seguinte conceito de relações intergovernamentais: a existência de 

interação entre os entes federativos (FRANZESE, 2010). Essas relações podem ser diversas. 

Assim, foi definido como foco deste estudo a análise das relações intergovernamentais nas 

políticas sociais no país. Segundo a autora, a necessidade de implementar políticas sociais 

universais para todo o país gerou mudanças dentro da matriz federativa e nas relações e 

formas de coordenação entre os entes públicos que a compõem.  

Segatto (2015b, p. 61-62) afirma que: “a Constituição Federal de 1988 determinou a 

descentralização e a universalização em todas as políticas sociais. Além disso, previu a 

expansão e o fortalecimentos das instâncias de participação ligadas à elas e da 

profissionalização da burocracia”. Para dar conta desses pressupostos constitucionais, 

sistemas complexos e compostos por vários entes e atores, inclusive da sociedade civil, 

compõem as articulações de uma série de políticas sociais no Brasil em áreas como educação, 

saúde e assistência social. Apenas para citar como exemplo o sistema de saúde no Brasil, 

Viana & Machado (2009, p. 815) apontam que o contexto federativo no país é caracterizado 

por arranjos institucionais e regras para decisões nacionais com vistas a incorporar interesses 

territoriais  pela ampliação dos atores envolvidos na implementação da política, como 

gestores locais e conselheiros de sa de; por arranjos legais para definir responsabilidades 

entre níveis de governo, entre outros.  
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 As disparidades regionais e a necessidade de articular estratégias nacionais comuns 

para a implementação de políticas sociais tornaram fundamental a existência de estratégias do 

governo federal para garantir sua efetivação (ARRETCHE, 1999). Entre essas estratégias, no 

Brasil é utilizada a coordenação nacional das políticas sociais com indução dos governos 

subnacionais a assumirem diversos encargos para receber verbas, cumprir metas ou até 

mesmo receber sanções caso não atinjam os objetivos definidos (ABRUCIO, 2005).  

 Bichir (2011) destaca que a implementação de políticas sociais no Brasil se consolidou 

num modelo que é caracterizado pela construção de sistemas em que o governo federal é 

responsável pelas estratégias de coordenação e regulação dos serviços e políticas sociais e os 

governos subnacionais ficaram responsáveis pela execução dos mesmos. Entre as 

características de implementação por meio de sistemas, pode ser destacado o papel 

redistributivo da instância federal na redução das desigualdades entre os entes locais para a 

implementação das políticas e a regulação dos serviços e políticas sociais definidos pelo 

governo federal em que a esfera nacional estabelece parâmetros e condiciona as transferências 

federais ao cumprimento dos parâmetros previamente definido. O governo federal também 

atua como uma instância de supervisão e avaliação das políticas sociais implementadas; e, por 

fim, esses sistemas geralmente também incluem esferas de participação social por meio de 

conselhos e sistema de financiamento baseado em transferências fundo a fundo (BICHIR, 

2011).  

 Segundo Franzese (2010) e Segatto (2015b), essa atuação de coordenador das políticas 

sociais na instância federal é acentuada a partir da segunda metade da década de 1990 em que 

o governo federal implementou uma série de ações com o objetivo de nacionalizar padrões de 

políticas públicas e aumentar a coordenação federativa: “A principal estratégia adotada foi a 

criação de condições atrativas, principalmente por meio de transferências intergovernamentais 

para estados e municípios passassem a aderir às diretrizes nacionais na implementação dessas 

políticas” (FRANZESE, 2010, p. 14). Nesse sentido, Almeida (2005) classifica três situações 

de implementação de políticas públicas no país pós-1988:  

I – Os governos subnacionais podem decidir o formato e o conteúdo das políticas públicas; 

II – Os governos subnacionais são responsáveis pela execução e gestão de políticas definidas 

pelo governo federal; 

III – Organizações não estatais realizam a provisão de serviços sociais. 
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 De acordo com Lotta et al. (2014), vem se formando um consenso na literatura sobre o 

panorama das políticas sociais do governo federal, principalmente a partir dos anos 2000, que 

passa a ser caracterizada pela coordenação das políticas no âmbito federal e transferência de 

recursos e descentralização de competências para os governos locais. No entendimento das 

autoras, esse processo é caracterizado pela: 

Estruturação de políticas nacionais a partir de princípios de transferência de recursos 

e descentralização de ações coordenadas pelo governo federal, o qual, em geral 

exige contrapartidas dos entes subnacionais, oferece incentivos e promove induções 

que interferem na distribuição das competências dentro da federação (p. 3).  

Portanto, uma das características presentes em diversas políticas sociais definidas pelo 

governo federal brasileiro é a sua execução por governos locais (LOTTA & VAZ, 2015). 

Assim, a União torna-se responsável, principalmente, pelo financiamento e normatização das 

políticas sociais. Arretche (2012) afirma que o incentivo à descentralização após a 

promulgação da Carta Magna de 1988 se caracterizou pela transferência apenas da execução 

das políticas. Bichir (2011, p. 102) complementa essa visão apontando que a instância federal 

no Brasil possui mecanismos de coordenação dessas políticas “(...) de modo a garantir certa 

uniformidade e parâmetros gerais nos processos de implementação, bem como garantir que os 

objetivos centrais das políticas sejam mantidos”. Abrucio e Grin (2015) apontam que após 

1988 foi instituído um modelo de relações intergovernamentais no campo das políticas sociais 

que combinou políticas nacionais com uma execução descentralizada.  

Através da transferência de recursos, o governo federal também criou mecanismos 

como recompensas e sanções para os municípios que passam a implementar as políticas 

sociais federais, bem como definiu regras claras e universais para todas as prefeituras 

(LOTTA et al., 2014). Lotta e Vaz (2015, p. 176) retomam essa questão detalhadamente:  

(...) esse processo estaria levando ao desenho de novos arranjos federativos nos 

quais o Governo Federal atuaria como um incentivador (estimulando o 

desenvolvimento de determinadas ações), com uma lógica de repasse de recursos 

vinculado à adesão voluntária, mas com indução de condicionalidades mínimas, 

contrapartidas e monitoramento na medida em que a adesão fosse feita.  

Entre esses mecanismos é citada sempre a importância da instância federal atuar 

através de incentivos ou indução de políticas sociais nos governos locais (VIANA & 

MACHADO, 2009). Cabe destacar esses dois conceitos. Os incentivos tratam das “(...) 

vantagens destinadas a estimular o desenvolvimento de determinadas ações e a realização de 

objetivos, concedidas no caso pela União a outros entes subnacionais por meio tributários e 



41 
 

 
 

outros” (LOTTA et al, 2014, p. 6). Já a indução são as situações em que ações são provocadas 

para que certo objetivo seja alcançado. 

Segatto (2015b, p. 9) aponta que as políticas sociais universais ocorrem em países 

federativos a partir da coordenação da instância nacional, que “(...) é exercida por meio da 

cooperação e, consequentemente, das relações intergovernamentais”. Também cita como 

mecanismos de coordenação a redistribuição dos recursos, a regulamentação nacional e o 

estabelecimento de padrões mínimos nacionais, além de afirmar que existe uma série de 

estudos que tratam da ampliação do papel de coordenador das políticas públicas, 

especialmente as da área social, no governo federal no país. Tal qual Lotta et al. (2014), a 

autora considera que houve um fortalecimento da coordenação do governo federal brasileiro a 

partir da institucionalização de mecanismos de coordenação nas políticas públicas:  

Houve a criação e a institucionalização de mecanismos de coordenação nas políticas 

públicas com a finalidade de garantir a universalização do modelo de bem-estar 

social proposto pela Constituição Federal de 1988, o que se acentuou a partir de 

1995. Alguns desses mecanismos são: redistribuição de recursos, estabelecimento de 

padrões mínimos nacionais e regulamentação. Diante disso, criou-se um quadro 

complexo, no qual, de um lado, um conjunto diverso de municípios é responsável, 

especialmente, pela implementação das políticas públicas, e, de outro, o Governo 

Federal e os estados atuam e podem atuar para coordená-las, buscando reduzir as 

diversidades no plano local (SEGATTO, 2015b, p. 9).  

Assim, a descentralização das políticas sociais como princípio foi adotada no Brasil, 

especialmente a partir da década de 80 (ARRETCHE, 1996). Entretanto, do ponto de vista 

prático das reformas para gerir a descentralização, estas se caracterizaram pela necessidade de 

relações intergovernamentais, muitas vezes complexas, e que exigem esforços por parte dos 

entes federativos para articular e negociar arranjos institucionais em prol da consecução dos  

objetivos de políticas públicas em áreas como saúde, educação e assistência social.  

Dentre estes arranjos, cabe destacar as políticas sociais que são desenhadas e  

coordenadas pelo governo federal, mas são implementadas com os apoio dos entes 

subnacionais. Tais políticas podem ser caracterizadas como o auxílio dos governos locais em 

qualquer das etapas de formulação, implementação ou avaliação de uma política pública. 

Diniz et al.  (2015) conceituam as políticas sociais descentralizadas como aquelas em que há 

participação de outros entes federativos em qualquer dimensão de sua implantação. Por 

exemplo, na assistência social, o Programa Bolsa Família (PBF) possui uma gestão 

compartilhada entre todos os entes federativos, sendo os níveis locais também responsáveis 
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pela implementação e controle do programa, bem como gerenciamento de seu cadastro de 

beneficiários.  

Para garantir uma implementação adequada dessas políticas sociais, bem como 

melhorar a comunicação entre as instâncias locais e a nacional, o governo federal brasileiro 

vem adotando a utilização das tecnologias da informação e comunicação (TIC) para a 

implementação de seus programas sociais. Geralmente, são definidos sistemas de informação 

pelo nível federal que devem ser utilizados pelas entidades estaduais e municipais com o 

objetivo de inserir ou validar informações que servirão para garantir a gestão do programa em 

atividades como construção de indicadores, informações para diagnóstico, planejamento, 

avaliação, controle, entre outros. Citando mais uma vez como exemplo o PBF, foi definido 

que o sistema de informação Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(Cadastro Único) seria utilizado para cadastrar os potenciais beneficiários dessa política. Este 

sistema depende das relações intergovernamentais para a sua gestão, pois a responsabilidade 

de inserir e gerir o cadastro das famílias em condições de vulnerabilidade social e econômica 

nos municípios é das prefeituras.  

 Geralmente, para ter acesso aos recursos dos programas sociais do governo federal, os 

municípios devem seguir as regras definidas pela instância nacional que incluem a 

obrigatoriedade no uso de algum sistema informatizado. De igual modo, usualmente tais 

políticas são baseadas em leis e regulamentos que definem as competências e atribuições de 

cada um dos entes federativos no programa em questão, incluindo as sanções quanto ao não 

cumprimento das regras definidas pelo governo federal brasileiro (DINIZ et al., 2013).  

Nesse sentido, o uso das TIC se tornou fundamental para a cooperação e a relação 

entre os entes governamentais na implementação de políticas sociais e passou a ser ferramenta 

obrigatória em diversos programas do governo federal (DINIZ et al., 2013). Por outro lado, o 

uso desses sistemas sem haver a preocupação em relação à coordenação federativa e a 

cooperação intergovernamental pode reduzir a discricionariedade dos agentes públicos locais, 

limitando a atuação dos governos locais a preencherem formulários nos sistemas de 

informação (DINIZ et al., 2015), ou seja, aumentam a dependência em relação ao poder 

central e não se tornam um instrumento adequado para a coordenação federativa e de uma 

estratégia de cooperação intergovernamental mais ampla: 

No caso do federalismo brasileiro, em que o governo federal ainda é responsável por 

planejar grande parte das políticas públicas, o uso cada vez maior de sistemas de 
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informação pode enrijecer seu processo de implementação, realizado, de forma 

geral, pelos municípios. Dessa forma, esses entes, que já possuem pouco espaço 

para adaptar as políticas públicas às suas especificidades locais, podem perder parte 

do seu poder de influência na implementação dessas políticas (DINIZ et al., 2015).  

Portanto, a adoção de sistemas de informação passa a ser um dos componentes da 

implementação de políticas sociais do governo federal que são desenhadas de forma 

compartilhada com os entes subnacionais e se torna, consequentemente, um dos aspectos que 

devem ser estudados com o objetivo de identificar os mecanismos de uso dessas tecnologias 

nas políticas sociais. O próximo tópico disserta sobre o uso das TIC e as relações 

intergovernamentais.  

2.2 RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 As tecnologias de informação e comunicação (TIC) vêm sendo consideradas como 

promotoras de mudanças em diversos segmentos da sociedade contemporânea, incluindo as 

diferentes organizações do setor público e a forma em que estas se relacionam seja 

internamente, seja com o público externo. Portanto, faz sentido afirmar que as TIC também 

influenciam e modificam as relações intergovernamentais. Nas palavras de Van de Donk & 

Snellen (1998, p.  5, tradução nossa):  

Aquisição, armazenamento, tratamento, difusão e comunicação de informações 

fazem parte das funções essenciais da administração pública. Portanto, as TIC são 

suas tecnologias básicas e diretamente relacionadas com todos os aspectos do seu 

funcionamento
10

.  

Ou ainda: as “TIC podem contribuir para a integração dos estágios de formulação e 

implementação de políticas públicas, enquanto dão aos atores na esfera da formulação da 

política mais possibilidades de determinar, controlar e monitorar a fase de implementação”
11

 

(VAN DE DONK & SNELLEN, 1998, p. 18, tradução nossa). Assim, as tecnologias também 

podem ter um papel relevante na forma com que as relações intergovernamentais ocorrem, 

especialmente no contexto da implementação de políticas sociais. Entretanto, conforme 

apontado por Diniz et al. (2015), ainda são poucos os estudos que exploram diretamente o 

relacionamento entre as TIC e as relações intergovernamentais. Portanto, cabe dissertar sobre 

                                                      
10

 No original: “Information acquisition, storage, handling, diffusion and communication is a core function of 

public administrations. Thus ICTs are its core technology and related to all aspects of its functioning”.  

 
11

 No original: “ICTs contribute to an integration of the stages of policy making and policy implementation, 

while givin actors in the sphere of policy making more possibilities to determine, control and monitor the 

implementation stage”.  
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os pontos que a (escassa) literatura aborda em relação à adoção das TIC nos governos e seus 

possíveis impactos no relacionamento entre os entes federativos.  

Primeiramente, cabe destacar o papel das tecnologias de informação e comunicação 

como plataforma que permite ampliar o relacionamento entre os diferentes níveis de governo 

e, portanto, teria a capacidade de melhorar uma série de atividades que envolvem diferentes 

organizações tais como a troca e compartilhamento de informações, a comunicação entre elas, 

integração de dados e processos decisórios, entre outros. Portanto, as TIC estão sendo 

associadas a uma potencial melhoria no relacionamento entre as organizações públicas, 

inclusive entre diferentes níveis de governo, promovendo relações mais colaborativas, 

coordenadas e rápidas do que sem o auxílio dessas ferramentas tecnológicas. Entretanto, a 

adoção das TIC nas atividades da administração pública não significa que estas tecnologias 

sejam utilizadas para melhorar a colaboração, a comunicação e a coordenação federativa no 

relacionamento com os entes subnacionais.  

Nesse sentido, cabe destacar como exemplo as discussões sobre democracia eletrônica 

ou e-democracia. Ribeiro (2012) afirma que parte das expectativas em torno da disseminação 

do uso da Internet no cotidiano tanto do setor público quanto no dos indivíduos era que seria 

possível ampliar a participação cidadã, pois as possibilidades de comunicação em qualquer 

lugar e a qualquer hora permitiria que toda a sociedade pudesse participar das decisões da res 

publica e interagisse com as organizações públicas a todo momento. Entretanto, apesar dessas 

expectativas e da existência de ferramentas tecnológicas que permitiriam a concretização da 

e-democracia, a literatura demonstra que na realidade existem poucas iniciativas de uso da 

Internet para a participação do cidadão em processos democráticos (PINHO, 2008). A partir 

desta constatação, os teóricos passaram a pesquisar e buscar explicações com o propósito de 

identificar os motivos da baixa adoção de iniciativas de participação online no mundo. Desse 

mesmo modo, a utilização de TIC na administração pública, como os sistemas de informação 

em políticas sociais, podem não ser voltados para a melhoria das relações 

intergovernamentais ou ainda focarem em elementos que não aprimoram a coordenação 

federativa ou a melhoria da implementação das políticas sociais.  

Assim, apesar do imenso potencial das tecnologias na ampliação do relacionamento e 

da colaboração entre os diferentes níveis de governo, dependendo das perspectivas de 

relacionamento pré-existentes entre os entes federativos, entre outros fatores, podem ser 

geradas diferentes formas de uso das TIC nas relações intergovernamentais. Isso significa 
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dizer que as TIC podem gerar ações mais ou menos descentralizada dependendo das 

características de relacionamento entre a instância nacional e os governos subnacionais. Nesse 

sentido, Snijkers (2005) pesquisou o papel das tecnologias nas relações intergovernamentais a 

partir de alguns princípios em que as formas de relacionamento entre diferentes níveis de 

governo podem ser estruturados: 

a) Especialização: trata da maneira com que as tarefas e as competências são alocadas entre 

os diferentes níveis de governo;  

b) Coordenação: enfatizam o modo com que as tarefas são dirigidas; 

c) Controle: refere-se aos mecanismos de controle e vigilância.  

De acordo com o autor, a centralização ou a descentralização possuem influência sobre 

como as tarefas são alocadas, coordenadas e controladas entre os diferentes níveis de governo 

em que o grau de (des)centralização depende das perspectivas existentes nas relações 

intergovernamentais: 

No sistema centralizado, a ênfase recairá sobre as tarefas e competências das 

organizações centrais. Estas tarefas podem ser alocadas para o nível inferior, mas 

este nível mais baixo estará sujeito a um forte controle e vigilância.No sistema 

descentralizado, tarefas e responsabilidades são alocadas para o nível inferior. No 

entanto, existirá um grau baixo de coordenação, vigilância e controle (SNIJKERS, 

2005, p. 1, tradução nossa) 
12

.  

Sobre as perspectivas e valores das relações intergovernamentais, Snijkers (2005) divide 

em três tipos - burocrática, econômica e em rede: 

 Perspectiva burocrática: as relações intergovernamentais são organizadas de modo 

hierárquico em que os entes subnacionais são compreendidos como organizações que 

implementam as estratégias e políticas do governo central definidas por meio de regras e 

de regulação; 

 Perspectiva econômica: nessa perspectiva, o nível central dá mais liberdade aos agentes 

subnacionais, mas também os orienta por meio de regulações. O mais importante não é o 

processo, mas os insumos e os resultados. Os governos locais são vistos como 

organizações que tem capacidade de auto-organização e podem implementar uma boa 

política pública para atingir os resultados desejados pela instância nacional. Por exemplo, 

                                                      
12

 No original: “In a centralized system, the emphasis will lie on central competences and tasks. These tasks may 

be allocated at a lower level, but this lower level will be subject to a strong surveillance and control. In a 

decentralized system, tasks and responsibilities are allocated to lower levels of government. Yet, there will only 

be a low degree of steering, surveillance and control”. 
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nessa perspectiva fazem parte os convênios em que diferentes níveis de governo fazem 

acordos sobre um determinado insumo ou resultado;  

 Perspectiva em rede: nesse modelo, todos os níveis de governos e também os cidadãos 

interagem a todo o momento para desenvolver as políticas públicas. Os níveis de governo 

são interdependentes e colaboram entre si por meio de parcerias. A vigilância e o controle 

são exercidos por todos, incluindo os cidadãos e os grupos de pressão. 

De acordo com o autor, as características das relações intergovernamentais também 

influenciam na adoção das tecnologias de informação e comunicação nos órgãos públicos. 

Sobre o uso das TIC em relações intergovernamentais em que existe um nível central, 

Snijkers (2005, p. 6) aponta que geralmente esse nível é considerado como aquele 

determinante da política e os níveis locais são responsáveis por sua implementação. 

Também afirma que: 

O aumento do uso das TIC no setor público pode levar a mudanças nas relações 

intergovernamentais. Existe uma série de teorias sugerindo que existem efeitos 

centralizadores ou descentralizadores das TIC. Entretanto,  também é possível que 

as TIC não tenham um efeito des(centralizador), mas encaminham para um novo 

entendimento dos princípios básicos das relações intergovernamentais 

(especialização, coordenação e controle). Neste sentido, as TIC não levam para um 

caminho de relações intergovernamentais mais ou menos centralizadas, mas 

modificarão a característica e a natureza das relações intergovernamentais 

(SNIJKERS, 2005, p. 2, tradução nossa)
13

.  

Snijkers (2005, p. 2-3, tradução nossa) afirma ainda que a tecnologia não é o único fator 

que determina o desenvolvimento das relações intergovernamentais: “as TIC podem gerar 

certas possibilidades e novas soluções, mas essas possibilidades são usadas em função de 

certos valores e perspectivas em relação à maneira em que as relações intergovernamentais 

estão estruturadas”. Em relação aos princípios das relações intergovernamentais definidos 

pelo autor, ele apresentou os possíveis impactos que a adoção das TIC pelas organizações 

podem causar nos princípios de especialização, coordenação e controle. 

De acordo com Snijkers (2005), no princípio da especialização, as TIC podem afetar três 

características das políticas públicas: a) a escala; b) a intermediação; e, c) a dicotomia entre o 

formulador e o implementador da política. Em relação à escala, o autor aponta que as tarefas 

                                                      
13

 No original: “The increasing use of ICTs in the public sector can lead towards changes in intergovernmental 

relations. There are several theories, suggesting a centralizing or a decentralizing effect of ICTs. However, it is 

also possible that ICTs not only have a (de)centralizing effect, but lead towards a new understanding of the basic 

principles of intergovernmental relations (specialization, co-ordination, control). In this way, ICTs do not lead to 

a more centralized or decentralized intergovernmental relations, but will change the character and nature of these 

intergovernmental relations”. 
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dos diferentes atores envolvidos nas políticas públicas podem ser alocadas de acordo com as 

suas competências e características. Desse modo, enquanto os governos nacionais possuem a 

vantagem de conseguirem implementar políticas públicas em larga escala, os governos locais 

possuem uma baixa escala. Por outro lado, as instâncias locais estão mais próximas dos 

cidadãos e podem reagir mais rapidamente para flexibilizar e atender ao cidadão de acordo 

com as suas necessidades. Segundo Snijkers (2005), as TIC podem afetar a escala das 

políticas públicas e favorecer a instância nacional:  

(…) o nível local é interessante por causa da pequena distância entre o governo e o 

cidadão. Porém, por meio do uso das TIC, esta vantagem pode ser obtida por um 

nível mais alto de governo. Com a utilização das TIC, tempo e lugar se tornam 

variáveis irrelevantes na provisão de diversos serviços. Portanto, é possível que o 

nível central forneça os serviços e esses serviços ainda serão flexíveis e acessíveis 

por meio das TIC. Dessa maneira, as vantagens da centralização (economia de 

escala e uniformidade) são combinadas com as vantagens da descentralização 

(proximidade com o cidadão) (SNIJKERS, 2005, p. 5, tradução nossa)
14

.  

 Sobre a intermediação, com o avanço das TIC o papel dos intermediários pode ser 

modificado ou até mesmo este ator pode ser excluído dos processos relacionados às políticas 

públicas. O agente intermediário tem como principal característica a tentativa de unir a oferta 

com a demanda e funciona como mediador entre dois diferentes atores: “a função da 

administração intermediária é canalizar o fluxo de informações ou serviços entre os diversos 

atores” (SNIJKERS, 2005, p. 6, tradução nossa). As TIC podem diminuir ou abolir uma série 

de atividades dos intermediários como, por exemplo, os cidadãos podem começar a buscar as 

informações que necessitam sobre serviços públicos diretamente em websites governamentais 

ou até mesmo realizar esses serviços pela Internet. Por outro lado, as tecnologias também 

podem redefinir o papel desse intermediário e, assim, surgirão novas demandas e atividades 

para esse ator. 

 Por fim, a especialização pode ser afetada pelo fim ou diminuição da dicotomia entre o 

formulador e o implementador da política pública por meio do uso das TIC. Geralmente, a 

organização central é vista como o nível que determina as políticas públicas que serão 

implementadas pelas instâncias locais. Entretanto, de acordo com Snijkers (2005), as TIC 

afetam essa relação e, principalmente, modificam a maneira com que as políticas são 

                                                      
14

 No original: “(…) the scale of the local level is interesting because of the small distance between the 

government and the citizen. However, through the use of ICTs, this advantage can be obtained at a higher level 

of government. Through the use of ICTs, time and place become irrelevant variables in the provision of a lot of 

services. So, it is possible that the central level provides services and that these services still are very flexible and 

accessible using ICTs. In this way, the advantages of centralization (economies of scale and uniformity) are 

combined with the advantages of decentralization (proximity to the citizen)”.  
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implementadas pelos governos locais - “o nível que implementa as regras e a regulação pode 

confiar somente nas decisões tomadas a partir de computadores. Eles [os gestores locais] tem 

muito menos poder discricionário” (SNIJKER, 2005, p. 7, tradução nossa)
15

. Assim, a 

instância nacional adquire mais poder em relação ao âmbito local. As tecnologias também 

podem diminuir a distinção entre as etapas de formulação e implementação. A interação 

constante por meio de compartilhamentos de informações via sistemas informatizados entre 

os entes federativos pode ser usada para produzir um retorno dos dados produzidos no 

contexto local sobre as políticas públicas de modo a adaptar essas políticas constantemente. 

Nesse sentido, os dados produzidos pelos governos locais passam a ser fundamentais para a 

implementação e avaliação da política na instância nacional.  

A coordenação também pode ser afetada pelos outros princípios (especialização e 

controle) e pode ser dividida em três tipos segundo Snijkers (2005): hierárquica, de mercado e 

em rede. Nesse sentido, as TIC são utilizadas para melhorar a coordenação entre as 

organizações públicas conforme as características desses três tipos. No modelo hierárquico, as 

tecnologias podem ser utilizadas para facilitar a coordenação vertical das políticas públicas, 

ou seja, as TIC auxiliam na garantia que os governos locais sigam as regras determinadas pela 

instância nacional. Além disso, há uma rigorosa separação entre a fase de formulação e 

implementação. Na perspectiva de mercado, as preocupações do governo federal são com os 

resultados da política e não com a estrita obediência às regras. Nesse caso, as TIC auxiliam na 

orientação dos governos locais (e não no controle sobre as regras internas da organização 

subnacional), podendo melhorar este modo de coordenação. A coordenação em rede implica 

na adoção de um relacionamento mais colaborativo e cooperativo entre os níveis de governo, 

exigindo que trabalhem juntos como parceiros. A coordenação nesse caso é horizontal e as 

tecnologias podem ser úteis por facilitar a comunicação entre os diferentes parceiros na 

política e podem, por exemplo, serem utilizadas para compartilhar sistemas de informação.  

As mudanças nas relações intergovernamentais, especialmente no nível da especialização, 

também podem afetar as formas de controle e vigilância entre os entes federativos. Na forma 

clássica de controle, os agentes do nível federal utilizam as tecnologias para controlar os 

agentes locais e impedir que implementem a política pública de uma maneira diferente da 

pretendida. Assim, o principal objetivo do governo no uso das TIC para o controle é focar no 

                                                      
15

 No original: “The level that implements rules and regulation can only rely on the decision taken for them by 

the computer. They have much less discretionary power”. 
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modo com que os governos locais aplicam a regulação nacional: “Por meio do uso das TIC, o 

governo central pode reunir informações sobre os insumos, processos e resultados do 

implementador da política. Deste modo, a posição do governo central é reforçada e ele 

adquire mais controle sobre a implementação da política” (SNIJKERS, 2005, p. 8, tradução 

nossa)
16

.  

Já o controle moderno, segundo Snijkers (2005), adota outra perspectiva sobre o uso das 

TIC. Primeiramente, os autores dessa corrente pressupõem que existe confiança e colaboração 

entre os níveis de governo para formular e implementar a política pública. Mais do que 

garantir que as regras estejam sendo implementadas corretamente, o nível central tem o papel 

de coordenador e apoiador dos governos locais e procura novas maneiras para adaptar as 

regras para o contexto local. Portanto, as regras e normas não são vistas mais como fixas, mas 

sim flexíveis. Nesse sentido, existe uma interação constante entre o formulador e o 

implementador e as TIC podem potencializar essa interação e produzir ciclos de feedback 

contínuo entre os diferentes estágios das políticas públicas. Por último, Snijkers (2005) cita a 

forma de controle em rede em que são envolvidos no controle todos os atores relacionados à 

certa política pública como beneficiários, grupos de pressão, entre outros. As TIC facilitam o 

relacionamento entre os stakeholders e o acesso às informações sobre a implementação das 

políticas que se tornam mais transparentes e podem produzir novas formas de accountability.   

Outra divisão proposta por Snijkers (2005) foi formulada por Rhodes (1999) que define as 

relações intergovernamentais a partir de dois modelos: 1) agent-model  – os níveis locais são 

vistos como implementadores das políticas públicas da instância federal e as ações do 

governo federal tendem a focar na vigilância e no controle; e, 2) partner-model – as instâncias 

locais são vistas como parceiras do governo federal e, portanto, as ações da instância federal 

serão menos focadas na vigilância e controle. Assim, Snijkers (2005) afirma que o uso das 

TIC nas relações intergovernamentais podem ser diferentes conforme a visão da instância 

nacional sobre os governos locais: se eles são considerados subordinados ao governo federal 

na implementação das políticas públicas ou se são considerados parceiros ou agentes de 

colaboração. 

                                                      
16

 No original: “Through the use of ICTs, the central government can gather a lot of information about the 

inputs, processes and outputs of the implementer of the policy. In this way, the position of the central 

government is strengthened, and it gets more grip on the policy implementation”. 
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Cabe destacar que Snijkers (2006) afirma que todas as classificações apresentadas na 

literatura sobre as relações intergovernamentais e as TIC são tipos ideais, ou seja, na realidade 

as perspectivas não ocorrem necessariamente do modo como elas foram definidas na teoria e 

podem ocorrer diferentes formas de relacionamento simultaneamente no cotidiano da 

administração pública. Portanto, é mais condizente com a realidade que as perspectivas se 

misturem e que existam situações intermediárias como, por exemplo, sistemas de informação 

que combinem controle e algum grau de colaboração entre as organizações. Entretanto, ele 

afirma que as TIC sempre serão utilizadas em função de alguma perspectiva, seja ela mais 

focada no controle ou na colaboração.  

Killian e Wind (1998) também analisaram as possibilidades de mudanças na coordenação 

e cooperação entre organizações por meio do uso das tecnologias no setor público. Através do 

estudo de iniciativas na Alemanha em que foi necessário compartilhar informações sobre o 

meio ambiente entre os diferentes departamentos e níveis de governo, os autores concluíram 

que os teóricos da administração pública tem que analisar as TIC tanto como um objeto 

quanto um meio para as relações intergovernamentais: “(…) para compreender e explicar as 

formas de uso das TIC, é sempre necessário olhar para os processos de desenvolvimento e 

implementações prévios em conjunto com os conflitos sociais” (KILLIAN & WIND, 1998, p. 

290, tradução nossa)
17

. Para os autores, existem dois modos de analisar a conexão entre 

tecnologias e a coordenação e cooperação intergovernamental:  a) discussão das formas de 

coordenação interorganizacional no desenvolvimento e implementação de sistemas de 

informação; e, b) compreender como o uso de sistemas de informação podem mudar a 

natureza da cooperação intergovernamental.  

Primeiramente, Killian e Wind (1998) pontuam que existe um movimento no setor 

público que afeta a atuação das organizações governamentais: o aumento da execução de 

tarefas complexas na administração pública que gera como consequência a necessidade de 

criar novos departamentos ou unidades organizacionais e, consequentemente, originam 

simultaneamente uma maior fragmentação do sistema e especialização da burocracia, bem 

como interdependência das tarefas. Essas novas tarefas exigem que diferentes departamentos 

e setores utilizem os mesmos dados ou usem dados gerados por outras organizações para 

concretizar seus objetivos. Nesse contexto, o uso intensivo das TIC seria uma das 

                                                      
17

 No original: “(...) in order to understand and explain the form of ICT use, it is always necessary to look at the 

previous development and implementation processes together with their social conflicts”.  
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possibilidades de solucionar essa necessidade por dados, pois permitem que as informações 

sejam acessadas por diferentes organizações e podem melhorar a cooperação entre as 

organizações públicas. Os autores apontam que diversos fatores devem ser levados em 

consideração para definir formas de coordenação intergovernamental: as características 

formais da organização; as características das tarefas; os padrões estabelecidos de colaboração 

interorganizacional; e, o tipo de aplicação definida com o uso das TIC. Cada um desses 

fatores possuem certas características que exigem um determinado tipo de demanda ou 

esforço em termos de coordenação interorganizacional.  

Além do modelo hierárquico - baseado na concepção weberiana de burocracia em que as 

relações são divididas entre superior e subordinado e as organizações apenas realizam tarefas 

hieraquicamente ou legalmente definidas para elas – Killian e Wind (1998) destacam duas 

preocupações que emergem nas teorias da administração pública: o papel das estruturas 

informais e as redes interoganizacionais como uma nova forma de coordenação. A partir do 

que os autores denominaram “Movimento das Relações Humanas nas Ciências Sociais”, a 

relevância dos atores no micro-nível é levada em consideração pelos teóricos que passam a 

analisar o comportamento dos atores nas organizações públicas e o papel das estruturas 

informais nas atividades que exigem cooperação intergovernamental. Além disso, também 

surgem estudos focados nas redes interorganizacionais, que são caracterizadas principalmente 

pelo princípio da negociação: “o principal objetivo das redes interorganizacionais não é forçar 

os interesses individuais, mas produzir um resultados mútuo para os diversos parceiros que 

possuem interação. Os participantes trazem juntos os interesses divergentes” (KILLIAN & 

WIND, 1998, p. 276, tradução nossa)
18

.  

O tipo de aplicação das TIC nas tarefas da administração pública também afeta a 

coordenação interorganizacional. Coordenar atividades que envolvem compartilhamento de 

recursos de informação ou comunicação exigem menos esforços do que situações em que é 

necessário compartilhar transações ou garantir o acesso à informação por diferentes entes. 

Assim, por exemplo, criar plataformas de comunicação como e-mail exige bem menos 

esforços de coordenação do que integrar bases de dados de diferentes organizações, 

permitindo seu acesso por várias pessoas.  

                                                      
18

 No original: “The main aim of interorganizational networks is not to enforce individual interests, but rather to 

bring about a mutual result for several interacting partners. The participantes bring together divergence 

interests”.  
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Desconsiderar os diferentes atores e seu papel na coordenação interorganizacional podem 

levar a resistências e fracassos na adoção das TIC em projetos de cooperação. Killian e Wind 

(1998) citaram as seguintes barreiras para o sucesso da implementação do Sistema de 

Informação do Meio Ambiente na Alemanha – sistema de informação interorganizacional 

com o objetivo de integrar dados e informações de diferentes sistemas e organizações 

relacionadas ao meio ambiente: sobrecarga de trabalho; falta de rotina; reservas quanto à 

indefinição sobre transferência de dados especiais; resistências quanto à obrigação de 

produzir e fornecer dados; e, o medo do controle. A resistência pode ocorrer, por exemplo, em 

situações que o sistema de informação não possui relação com a atividade principal da 

organização subordinada e, portanto, esta não enxerga benefícios em seu uso para sua área de 

atuação (KILLIAN E WIND, 1998).  

Tal qual Snijkers (2005), Killian e Wind (1998) também definiram alguns tipos de 

coordenação intergovernamental no desenvolvimento e implementação de sistemas de 

informação: 

 Modelo hierárquico tradicional: nesse modelo tanto a concepção quanto a implementação 

do sistema de informação são predominantemente executados no âmbito da organização 

central. As organizações subordinadas só recebem esporadicamente informações sobre o 

sistema e não podem incluir suas ideias e percepções no projeto. Apesar desse modelo 

definir claramente o papel de cada uma das organizações envolvidas, ele pode ocasionar 

mudanças pós-implementação devido à problemas não previstos ou identificados antes do 

uso da tecnologia ou ainda problemas de aceitação pelos usuários devido ao isolamento do 

órgão formulador na construção do sistema de informação;  

 Modelo hierárquico estruturado: apesar de as decisões sobre o sistema de informação 

ainda serem centralizadas, nesse modelo existe algum espaço para os usuários 

participarem na concepção e na implementação do sistema por meio de grupos de trabalho 

ou projetos. Os conceitos básicos do sistema não são abertos para discussão e a decisão 

final ainda é tomada pelo formulador, mas já existe alguma possibilidade de influência do 

usuário no processo. As vantagens desse processo é que a organização que está 

implementando o sistema pode se beneficiar do conhecimento e da experiência do usuário 

na ponta e o nível de aceitação pode ser maior quando comparado ao processo baseado no 

modelo hierárquico tradicional;  
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 Modelo de cooperação temporária: no entendimento dos autores é um modo 

extremamente raro de cooperação interorganizacional, pois exige que uma certa 

quantidade de departamentos do mesmo nível hierárquico desenvolvam conjuntamente 

um sistema de informação que será utilizado por todos eles para executar suas tarefas. O 

objetivo é que todos tenham vantagem com a implementação do sistema; 

 Modelo de cooperação de mercado: esse modelo é baseado no padrão de oferta e 

demanda em relação à existência de dados que podem ser fornecidos para os sistemas de 

informação com o objetivo de eliminar os conflitos. Para os autores, esse é o modelo que 

geralmente rege o relacionamento entre os entes federativos. Devido à autonomia 

existente entre os diferentes níveis de governo, incentivos compensatórios podem ser 

dados pelo formulador do sistema para facilitar sua adoção pela outra instância. Por 

exemplo, as autoridades do âmbito federal ou estadual disponibilizam o hardware ou 

software para os governos locais de forma a garantir os dados que eles necessitam e ao 

mesmo tempo as autoridades locais têm a oportunidade de melhorar suas atividades sem 

precisar utilizar os seus próprios recursos financeiros para isso.  

As formas com que a cooperação interorganizacional ocorrem são extremamente 

relevantes para a eficiência e efetividade da administração pública e as TIC apresentam 

inúmeras possibilidades de auxiliar nesse processo. Entretanto, para Killian e Wind (1998), 

isso só ocorrerá quando a administração pública superar o modelo hierárquico de coordenação 

interorganizacional, um dos conceitos teóricos ressaltados pelos autores, e aproveitar os 

benefícios das tecnologias para melhorar a cooperação entre as diferentes organizações 

públicas. 

Outro termo encontrado na literatura foi “e-federalismo”, compreendido como: “o sistema 

de governo eletrônico desenhado para Estados federais. Sistemas ótimos de e-federalismo 

levam em consideração o trade-off entre o potencial ganho de eficiência pela centralização e 

pela competição intergovernamental” (SELIGER, 2010, p. 393, tradução nossa)
19

. Esse termo 

se refere às diferentes estratégias de uso da tecnologia que podem ser adotadas pelos 

diferentes níveis de governo. Kassen (2016) pontua que o modelo descentralizado faz com 

que cada estado e município definam a sua agenda de desenvolvimento de atividades e com 

isso é importante refletir sobre as potencialidades e dificuldades da criação de uma estratégia 

                                                      
19

 No original: “E-federalism: the system of e-government designed for federal states. Optimal systems of e-

federalism take into account the trade-off of potential efficiency gains by centralization and by 

intergovernmental competition”.  
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integrada de governo eletrônico entre os entes federativos.  As principais discussões sobre e-

federalismo se preocupam com a fragmentação da implementação de processos com 

tecnologia entre os diferentes níveis de governo e como garantir que haja uma estrutura 

mínima de uso de tecnologias por todos os entes federativos e, consequentemente, a provisão 

de serviços e informações adequadas para toda a sociedade.  

Outra forma de analisar as TIC e as relações intergovernamentais é por meio das 

análises sobre processos e fluxos de informação intergovernamental (VOETS, 2005; VAN 

CAUTER et al., 2012b). Esses estudos partem do pressuposto que as TIC podem auxiliar na 

melhoria da troca de informações entre as diferentes organizações públicas. Entretanto, para 

que isso ocorra, é necessário que as tecnologias sejam utilizadas em prol do aumento da 

colaboração e parceria entre os entes públicos.  

Voets (2005) compreende que as demandas sociais presentes nas organizações 

públicas contemporâneas exigem que essas organizações trabalhem em colaboração, gerando 

cada vez mais interdependência entre elas, bem como relacionamentos mais complexos e 

dinâmicos: “Uma (se não a mais importante) das consequências dessa evolução é (a 

necessidade para) o aumento da colaboração intergovernamental e público-privada para 

garantir uma formulação de política p blica mais eficiente e efetiva” (VOETS, 2005, p. 3)
20

. 

Isso leva a constituição de diferentes formas de arranjos cooperativos entre as organizações 

governamentais, inclusive a existência de aceitações e resistências quanto ao desenvolvimento 

de projetos colaborativos. Já Van Cauter et al. (2012b) utilizam os conceitos de cooperação 

intergovernamental para destacar a importância da colaboração, mas que esta depende de 

processos de gestão da informação que facilitem tal cooperação.  Nas palavras dos autores:  

Na era da informação, a informação, como um recurso chave para os governos, é 

mais importante do que nunca. Inovações tecnológicas permitem que as ações 

governamentais sejam mais eficientes e efetivas, mas também demandam inovações 

nas organizações e na gestão para garantir cadeias coordenadas de informação que 

conectem as diferentes organizações públicas (VAN CAUTER et al., 2012b, p. 15, 

tradução nossa)
21

.  

                                                      
20

 No original: “One (if not the most) important consequence of this evolution is said to be (the need for) 

increased intergovernmental and public-private collaboration to come to efficient and effective public 

policymaking”.  

 
21

 No original: “In the information age information, as a key governmental resource, is more important than ever. 

Technological innovations enable more efficient and effective government action, but also demand 

organisational and managerial innovation to ensure coordinated information chains connectingdifferent public 

organisations”. 
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Apesar de não tratar diretamente das relações intergovernamentais e o uso das TIC, 

Bannister (2012) analisa os impactos das tecnologias na administração pública. Entre eles, as 

implicações das ferramentas tecnológicas nas relações de poder e na descentralização. 

Segundo o autor, uma das principais questões na literatura sobre o impacto das TIC é o seu 

efeito nas relações de poder e na descentralização. As expectativas em torno da ampla 

disseminação das tecnologias nas atividades dos governos eram de que esta situação levaria a 

uma grande dispersão do poder. Entretanto, Bannister (2012) defende justamente o contrário, 

afirmando que existe pouca evidência na literatura que as TIC tenham esse efeito de 

redistribuição do poder e, ainda, se existe alguma tendência, ela é mais voltada para a 

concentração de poder e reforço do status quo. O autor parte do pressuposto que a tecnologia 

é ambivalente e pode ter diferentes efeitos simultaneamente na administração pública, 

inclusive opostos entre si: 

Na prática, não existe nada inerente nas tecnologias de informação contemporâneas 

que mostrem uma tendência tanto para a consolidação quanto para a distribuição do 

poder. Governos podem usar a tecnologia para reunir ou centralizar dados e/ou 

processos. (...) Entretanto, a mesma tecnologia pode ser utilizada e está sendo 

utilizada para aumentar a frequência com que a informação é disponibilizada para o 

público, empoderando o cidadão. Nas últimas décadas ambas as tendências podem 

ser encontradas simultaneamente em diversos países (BANNISTER, 2012, p. 135, 

tradução nossa) 
22

.  

A classificação das relações intergovernamentais a partir das características de 

coordenação e a sua influência no uso das TIC também é discutida por autores como: Silveira 

(2005) e Van de Donk e Snellen (1998). Esses autores apontam que dependendo do tipo de 

relação intergovernamental existente, as TIC podem incorporar essas características nas 

políticas públicas compartilhadas com outras organizações. Isso significa dizer que as 

instâncias nacionais que adotam a coordenação hierárquica, por exemplo, irão propor sistemas 

de informação mais focados no controle das organizações locais e aquelas que propõem uma 

coordenação horizontal irão criar iniciativas de uso das TIC com um foco maior na 

colaboração intergovernamental. Entretanto, especialmente Silveira (2005), os teóricos 

ressaltam também a demanda por um relacionamento colaborativo no âmbito da 

administração pública e que as organizações governamentais devem perseguir esse cenário: 

“Os desafios que as organizações enfrentam requerem cada vez mais o esforço colaborativo e 

                                                      
22

 No original: “In practice, there is nothing inherent in contemporary information technology that tends to either 

to consolidate or distribute power. Governments can use technology to gather and centralize data and/or 

processes. (…) However the same technology can be and is being used with increasing frequency to make 

information publicly available, thus empowering the citizen. Over the past decade both of these tendencies can 

be seen simultaneously in many countries”.  
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a efetiva ação coordenada de várias organizações (…). Colaborar tornou-se um imperativo” 

(SILVEIRA, 2005, p. 430). 

Discussões sobre a mudança para uma infocracia (do inglês, infocracy) também 

podem ser encontradas na literatura (ZUURMOND, 1998; 2012). Infocracia pode ser definida 

como um novo padrão de uso das TIC nas atividades da administração pública em que a 

organização possui uma estrutura descentralizada com um baixo nível de formalização e 

padronização, mas um alto nível de controle. Zuurmond (2012) compreende que 

diferentemente do modelo tradicional weberiano de burocracia, caracterizado pelo tipo ideal 

racional-legal, hierarquização, centralização, formalização, especialização e padronização, na 

sociedade contemporânea existe uma tendência para a desburocratização com um uso 

intensivo das tecnologias. Entretanto, o uso dessas aplicações e bases de dados por meio das 

TIC é focado no controle dos agentes públicos: “Isto [o uso das TIC para exercer o controle 

na administração pública] está reduzindo o poder discricionário dos burocratas de nível de 

rua, mesmo quando a estrutura da organização parece ser menos burocrática que antes” 

(ZUURMOND, 2012, p. 167, tradução nossa)
23

. Portanto, o autor aponta que no modelo 

infocrático as estruturas das organizações funcionam em rede, orientada pelos processos e 

sem hierarquias verticalizadas, mas ainda com altos níveis de controle por meio das estruturas 

informacionais. Sobre o entendimento de Zuurmond (1998), Frissen (1998) pontua que o 

processo de informatização cria infraestruturas e arquiteturas de informação que deixam a 

burocracia “invisível”, ou seja, a organização burocrática se torna virtual. 

A literatura brasileira, especialmente entre os autores que tratam de federalismo, 

coordenação federativa, relações intergovernamentais e políticas sociais, explorou pouco o 

papel das tecnologias nas relações intergovernamentais. Geralmente, as tecnologias são 

citadas marginalmente nos estudos, sendo que estas são apontadas como parte da descrição de 

uma política ou de um arranjo federativo; como um dos instrumentos de coordenação 

intergovernamental existentes; ou, ainda como uma estratégia para a avaliação e o 

monitoramento das instâncias locais (BICHIR, 2011; FRANZESE, 2010; LÍCIO et al., 2011; 

LOTTA & VAZ, 2015; GRIN, 2016). Certamente as tecnologias fazem parte das 

características das políticas sociais descentralizadas no Brasil contemporâneo e são citadas na 

literatura nacional. Contudo, não foram encontrados muitos estudos no campo da 

                                                      
23

 No original: “These are reducing the discretionary power of the street level bureaucrat, event if the structure of 

the organization appears to be less bureaucratic (...). Management uses ICT as a control tool to reach higher 

levels of control, even in circumstances where this would not have been possible before hand”.  
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administração pública brasileira que analisem diretamente essas relações por meio das 

tecnologias tais como os realizados por Diniz et al. (2013), Diniz et al. (2015) e Ribeiro 

(2015).  

Esses estudos concluíram que, geralmente, a definição e implementação de sistemas 

de informação em políticas sociais descentralizadas não são pautadas por um relacionamento 

que envolva a colaboração entre os entes federativos no Brasil. São caracterizados por uma 

coordenação vertical em que o governo federal concebe e implementa o sistema de 

informação para que a instância local utilize e forneça os dados necessários para suas 

políticas. Nos moldes das tipologias apresentadas pelos teóricos citados anteriormente neste 

tópico como Killian e Wind (1998), Snijkers (2005) e Bannister (2012), a análise dos sistemas 

de informação compartilhados com entes subnacionais em políticas sociais do governo federal  

brasileiro poderia ser caracterizada como parte do modelo hierárquico tradicional ou do 

modelo hierárquico estruturado, pois mesmo com a decisão sendo tomada pela instância 

federal pode haver alguma participação dos entes federativos por meio de consulta, testes e 

pilotos do sistema de informação, etc.  

Portanto, esses estudos concluíram que as decisões sobre o desenvolvimento e 

implementação dos sistemas de informação compartilhados com outros níveis de governo são 

tomadas predominantemente na esfera federal e os governos locais são responsáveis pela 

implementação dos sistemas e execução das políticas sociais do governo federal. Essa 

centralização é reforçada em trechos destes estudos como:  

Ao padronizar o processo de tomada de decisões dos burocratas, propondo a 

interpretação “correta” ou oficial da lei, os sistemas de informação podem reduzir 

demasiadamente o escopo dessa discricionariedade, introduzindo maior disciplina 

hierárquica nas organizações públicas. Em alguns casos, os burocratas de nível de 

rua podem perder seu papel primordial, limitando-se a auxiliar os usuários dos 

serviços públicos a preencherem os formulários (DINIZ et al. , 2015, p. 26). 

Contudo, apesar dessa centralização na tomada de decisão, esses estudos também 

apontaram que mesmo com poucas possibilidades de modificação ou influência nos sistemas 

de informação em si, os usuários locais desses sistemas na prática conseguem mudar a 

implementação do sistema ou da política social via adaptação das suas atividades de acordo 

com o contexto em que estão inseridos. Ribeiro (2015) buscou identificar barreiras na adoção 

de sistemas de informação em políticas sociais do governo federal para coordenar e monitorar 

a implementação dessas políticas no âmbito local. A autora partiu do pressuposto que os 

municípios podem alterar a implementação dos sistemas de informação e criar usos que não 
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estavam previstos na formulação do programa social mesmo sem poder modificar a 

tecnologia adotada: “Essas mudanças de uso que não estavam previstas na formulação do 

programa podem explicar fatores de sucesso ou fracasso da adoção desses sistemas em 

políticas sociais coordenadas pela instância federal” (RIBEIRO, 2015, p. 1). As conclusões do 

estudo apontaram duas dimensões relacionadas às dificuldades ou modificações no uso de 

sistemas de informação em políticas sociais do governo federal por parte dos governos 

municipais no Brasil.  

A primeira dimensão trata das mudanças adotadas pelos municípios devido à 

dificuldades técnicas (problemas com Internet e computador, entre outros) ou administrativas 

(escassez de funcionários ou usuários capacitados). Nos casos estudados, Ribeiro (2015) citou 

como exemplo a mudança de usuário do sistema, ou seja, o governo federal previu um 

determinado usuário para aquele determinado sistema, mas na realidade era outra pessoa que 

o operava. Essas modificações eram feitas para que os dados no sistema fossem inseridos 

corretamente e para garantir que a entidade local não sofresse punições como a perda de 

recursos financeiros do governo federal.  

A segunda dimensão problematiza a adoção de sistemas rígidos por parte do governo 

federal em suas políticas sociais e, portanto, o uso de sistemas que não permitem que os 

municípios customizem ou flexibilizem os sistemas de informação de acordo com suas 

necessidades. Inicialmente, essa rigidez não permitiria que os gestores públicos municipais 

tivesse alguma discricionariedade sobre os sistemas de informação intergovernamentais. Essa 

característica dos sistemas de informação do governo federal dificulta a discricionariedade no 

âmbito local, bem como novos usos do sistema e, consequentemente, também prejudica a 

melhoria da coordenação federativa. Nas palavras de Ribeiro (2015, p. 13):  

Um dos riscos das políticas sociais do governo federal é tornarem as entidades locais 

meros subordinados, desrespeitando os pressupostos da coordenação federativa. 

Além disso, há críticas contra a falta de integração de sistemas, obrigando que o 

usuário insira as mesmas informações para diferentes programas sociais e nem 

sempre é permitido acesso aos agentes locais sobre os dados e informações que eles 

mesmos produzem nestes sistemas.  

 Já as pesquisas de Diniz et al. (2013) e Diniz et al. (2015) analisaram a relação entre 

sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas e a coordenação federativa. De 

acordo com os autores: “Entende-se que a análise da forma como esses sistemas são 

desenvolvidos e negociados com os entes federados pode contribuir para entender os 

resultados desses sistemas como instrumentos promotores de coordenação federativa, de 
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controle social e de uma gestão mais eficiente e transparente dos programas sociais” (DINIZ 

et al., 2015, p. 25). Os estudos concluem que há baixa participação dos atores locais no 

desenvolvimento e implementação de sistemas de informação de políticas sociais do governo 

federal e isso pode levar a problemas e falhas na execução das políticas na área social. Assim, 

os autores recomendam que a instância federal invista na participação de todos os agentes 

envolvidos na política e no sistema de informação. Dessa maneira, podem ser obtidos 

melhores resultados em termos de uso de sistemas de informação tanto para melhorar os 

processos de coordenação federativa quanto para avaliar os sistemas que acompanham os 

programas sociais descentralizados.  

Portanto, a partir da revisão da literatura sobre as relações intergovernamentais e as 

TIC, para essa tese, cabe destacar os efeitos centralizadores e descentralizadores, ou ainda os 

efeitos na coordenação federativa e na colaboração intergovernamental, no uso de sistemas de 

informação em políticas sociais. Além disso, é importante ressaltar também o papel dos 

agentes intermediários, ou seja, os usuários de sistemas de informação no contexto local em 

políticas sociais do governo federal brasileiro. Os estudos analisados nesse tópico apontaram 

dois caminhos:  

1) As TIC são definidas a partir das relações intergovernamentais já existentes e, 

consequentemente, as características de implementação de sistemas de informação 

seguem esses padrões de relacionamento;  

2) As TIC podem modificar as relações intergovernamentais, tornando-as mais ou menos 

descentralizadas ou colaborativas e, assim, impactar no relacionamento entre os diferentes 

níveis de governo.  

No primeiro caso, as tecnologias são promotoras das relações intergovernamentais a 

partir das características já existentes no relacionamento entre o ente nacional e as instâncias 

subnacionais. Por exemplo, uma organização federal que já atue em colaboração com as 

instâncias locais, provavelmente o sistema de informação será construído e implementado de 

forma mais colaborativa do que nas organizações com características de centralização. Essas 

são algumas das conclusões do estudo de Diniz et al. (2013). Após analisarem sistemas do 

governo federal brasileiro nas áreas de assistência social, educação e saúde, os autores 

concluíram que apesar de geralmente os sistemas de informação das políticas sociais do 

governo federal serem rígidos e construídos sem participação dos usuários, em algumas áreas 
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existe algum espaço para negociação e discussão como no caso do sistema PDE Interativo, 

ligado ao programa PDE Escola do Ministério da Educação (MEC), diferentemente do 

SisJovem, sistema da área de assistência social dentro do programa PROJOVEM:  

No PDE Interativo, a participação é bastante marcante, realizada em fóruns 

específicos, destinados à negociação entre os atores envolvidos no Programa PDE 

Escola. A estrutura do SISJOVEM, apesar de contar com uma participação formal 

dos conselhos representativos institucionalizados de Estados e Municípios, é 

bastante hierarquizada e o Governo Federal é quem toma as decisões e define as 

regras do Programa (DINIZ et al., 2013, p. 165). 

 

 Já na segunda situação, os teóricos ressaltam as possiblidades das TIC impactarem nas 

relações intergovernamentais e as modificarem, especialmente com foco na colaboração entre 

as diferentes organizações do setor público. Nesse sentido, apesar das dificuldades de algumas 

entidades públicas utilizarem as TIC para se relacionarem de um modo que não seja o 

hierárquico, o uso de sistemas de informação deve objetivar novas formas de relacionamento 

entre as organizações, buscando ampliar formas colaborativas como a atuação em rede (VAN 

DIJK & BEEK, 2009).  

A partir das diferentes perspectivas apresentadas sobre o papel das TIC nas relações 

intergovernamentais, propõem-se uma categorização que classifique os diferentes desenhos de 

sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas conforme o tipo de 

relacionamento intergovernamental regido naquela determinada política ou Estado. Assim, é 

possível identificar no plano teórico quais as características dos sistemas de informação estão 

associados a relacionamentos intergovernamentais mais centralizados, descentralizados ou 

ainda com foco na melhoria da coordenação e da cooperação intergovernamental. O Quadro 1 

apresenta um resumo das características dos sistemas de informação nos diferentes tipos de 

relacionamento intergovernamental a partir da revisão de literatura e ainda propõe a criação 

de uma terceira categoria relacionada às características de coordenação federativa e com foco 

no uso das TIC para a melhoria da coordenação e da cooperação intergovernamental: 

TIPO DE RELAÇÃO 

INTERGOVERNAMENTAL 
Centralizada  Descentralizada  Coordenação e 

cooperação 

intergovernamental 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELO 

DESENHO DO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO 

Instância Federal. Misto. Instância federal 

formula os dados que 

devem ser inseridos no 

sistema, mas permite 

que as instâncias locais 

definam a tecnologia 

que será adotada.  

Misto. Governo federal 

e governos locais 

definem conjuntamente 

por meio de um modelo 

participativo ou de 

cooperação o desenho 

do sistema. Pode haver 

uma liderança do 
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governo federal nesse 

processo. 

 

 

 

ARQUITETURA DO SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO 

Rígida. Não é possível 

realizar nenhuma 

adaptação na 

tecnologia. O uso do 

sistema é obrigatório. 

Flexível. Os governos 

locais podem definir as 

tecnologias que irão 

utilizar desde que seja 

possível compartilhar os 

dados com a instância 

nacional. O uso do 

sistema pode ser 

obrigatório ou 

voluntário.  

Sistemas customizados 

e flexíveis que levem 

em consideração as 

capacidades e as 

dinâmicas locais. Pode 

existir ainda um papel 

de coordenação do 

governo federal através 

do auxílio e capacitação 

dos governos locais que 

possuem menos 

condições de 

implementar sistemas 

de informação, visando 

a diminuição das 

desigualdades. Os 

sistemas podem ser de 

obrigatórios ou 

voluntários.  

 

 

  

 

 

POSSIBILIDADES DE 

ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO PELO 

GOVERNO LOCAL 

As ações são focadas 

para que os entes locais 

aceitem e utilizem a 

tecnologia da maneira 

que foi definida pela 

instância federal.  

Os governos locais 

podem fazer adaptações 

desde que entreguem os 

resultados ou as 

informações desejadas 

pela instância federal. 

As ações são focadas 

para que todos os entes 

se beneficiem do 

sistema de informação, 

seja para as políticas 

públicas nacionais ou 

locais. Assim, o 

contexto local é levado 

em consideração para 

permitir ou facilitar 

adaptações do sistema 

de informação pelas 

instâncias locais. 

 

FOCO DO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO NA POLÍTICA 

SOCIAL 

Focada no controle e 

vigilância. Constante 

preocupação para que a 

implantação do sistema 

de informação ocorra 

conforme foi planejado 

pelo governo nacional.  

Focada nos resultados e 

na entrega das 

informações que o 

governo nacional 

necessita para a 

implementação de suas 

políticas. 

Focada na ampliação da 

cooperação entre os 

entes federativos para a 

melhoria das políticas 

sociais em todos os 

níveis de governo. 

Visão sistêmica das 

políticas sociais. 

Quadro 1 - Tipos de relações intergovernamentais e características dos sistemas de 

informação em políticas sociais descentralizadas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na primeira forma de relacionamento, as relações entre o governo federal e os 

governos locais são baseadas na centralização do sistema de informação. Isso significa dizer 

que a instância nacional é responsável por todas as decisões em relação aos sistemas 

informatizados utilizados na implementação de uma determinada política. Já a instância local 
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fica responsável por executar a política social e utilizar os sistemas de informação 

previamente definidos pelo governo federal da maneira como eles foram concebidos. As 

decisões sobre as informações a serem inseridas nos sistemas, as responsabilidades, as 

escolhas tecnológicas e as formas de avaliação e controle do uso dos sistemas de informação 

são determinadas pela instância nacional. O papel dos gestores públicos no âmbito local é 

adotar a tecnologia conforme foi proposto pelo tomador de decisão e o principal foco do 

governo federal é garantir com que os sistemas de informação de políticas sociais sejam 

utilizados da maneira que foi prevista por esta instância de governo. 

Nesse sentido, a atuação dos governos locais está mais próxima de um papel de 

subordinação em relação ao governo federal e estes devem apenas obedecer aos regulamentos 

definidos pela instância nacional. Portanto, é possível afirmar que existe uma relação de 

hierarquia entre os entes federativos. O Quadro 1 apresenta algumas características dos 

sistemas de informação em políticas sociais conforme o modo de relacionamento 

intergovernamental: o responsável pelo desenho
24

 do sistema de informação; o responsável 

pela definição da arquitetura
25

 do sistema de informação; as possibilidades de modificar e/ou 

adaptar o sistema de informação de acordo com o contexto local; e, o foco do uso do sistema 

na implementação da política social.  

 No caso do modelo centralizado tais como definidos por Snijkers (2005), Zuurmond 

(1998), Bannister (2012), entre outros, todas as decisões em torno do desenho do sistema e de 

sua arquitetura são definidas pelo governo federal. Escolhas como informações a serem 

inseridas no sistema, adoção de tecnologia proprietária ou não, sistema online ou offline, 

responsáveis por implementarem o sistema no âmbito local, entre outras, são decididas pela 

instância federal e os entes subnacionais que pretendem atuar nessas políticas sociais devem 

seguir as regras previamente impostas. O sistema de informação é fechado ou rígido, ou seja, 

não permite mudanças ou adaptações, funcionando de acordo com as necessidades do 

governo nacional. Portanto, os governos locais não possuem autorização para modificar a 

tecnologia adotada nem tem poder para mudar a sistema de informação em nenhum nível. 

                                                      
24

 Desenho do sistema de informação é compreendido como toda decisão tomada sobre o sistema antes da sua 

implementação tais como informações que farão parte do sistema, software, modos de transmissão dos dados, 

interoperabilidade, entre outros. Já a implementação do sistema é caracterizada como a fase em que o sistema 

passa a ser utilizado pela primeira vez por uma organização (KILLIAN & WIND, 1998).  

 
25

 A arquitetura do sistema de informação foi definida como a capacidade do sistema de informação ser aberto e 

flexível, permitindo o seu uso por diferentes organizações. Seguindo o entendimento de Janssen et al. (2003), 

estes autores ressaltam a importância da criação de sistemas de informação genéricos na administração pública 

que permitam maior flexibilidade e adaptações conforme o ambiente de cada organização.  
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Obviamente, a instância nacional pode realizar testes, pilotos ou até mesmo convidar os 

governos locais a darem sugestões de como o sistema deve ser implementado. Isso pode 

afetar as decisões do formulador do sistema. Entretanto, a definição das regras para 

implementação dos sistemas de informação é totalmente concentrada na instância federal. 

Além disso, o foco no uso dos sistemas se caracterizará por um alto nível de controle e 

vigilância do governo federal em relação aos agentes públicos locais para que sigam o que foi 

proposto para aquela política social. As ações para capacitação e mudanças no sistema de 

informação têm como objetivo garantir que os governos locais implementem o sistema de 

acordo com o planejado pelo governo federal.  

Como exemplo de um sistema de informação com características de centralização 

pode ser citado novamente o sistema SisJovem
26

. Este é um sistema de informação que faz 

parte do Programa Projovem Adolescente
27

, do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário (MDSA), “(...) instituído com o objetivo de avaliar e controlar a execução das 

atividades do programa” (DINIZ et al., 2015, p. 94) pelos municípios no Brasil. O sistema foi 

criado com o objetivo auxiliar na gestão do programa e tem como principal propósito 

controlar a implementação das ações do Projovem Adolescente através do encaminhamento 

mensal de informações sobre frequência dos jovens nos coletivos, auxiliando na definição dos 

repasses aos municípios, recurso financeiro que depende do número de jovens participantes 

(DINIZ et al., 2015). Além disso, o sistema também armazena informações sobre 

cadastramento, frequência escolar dos participantes e execução das atividades do programa 

(DINIZ et al., 2013). Em 2013, o sistema estava presente em 3.674 municípios distribuídos 

entre 26 Estados da União e no Distrito Federal (DINIZ et al., 2015). Para fins desta pesquisa, 

foi considerado um sistema de informação centralizado porque sua estrutura de negociação 

era hierarquizada e tinha pouca participação dos entes subnacionais nos processos de tomada 

de decisão:  

                                                      
26

 As informações sobre o sistema foram retiradas a partir de pesquisas de campo realizadas até o início de 2013 

(DINIZ et al., 2013; DINIZ et al., 2015; RIBEIRO, 2015). No dia 7 de outubro de 2013 o SisJovem deixou de 

funcionar e foi substituído pelo Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos - SISC (BRASIL, 2016).  

 
27

 O Programa Nacional de Inclusão do Jovem Adolescente (Projovem Adolescente) tem como objetivo 

promover a integração familiar e social, a participação cidadã e permanência na escola de jovens em situação de 

vulnerabilidade social. O Projovem Adolescente possui como público-alvo adolescentes de 15 a 17 anos em 

situação de extrema pobreza e oriundos de família que são beneficiárias do Programa Bolsa Família ou aqueles 

que se encontram em situação de risco pessoal e social, encaminhados pelos serviços de Proteção Social Especial 

do Sistema Único da Assistência Social (Suas) ou pelos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (BRASIL, 2015).  
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A forma de influência do uso do sistema ocorre por meio da obrigatoriedade de 

imputar os dados exigidos como requisito de recebimento dos recursos, não havendo 

concorrência de ideias e sistemas diferentes. Além disso, a regulamentação do 

sistema é bastante detalhada, o que contribui para a simetria de informações e 

definição clara do papel de cada ente federativo, mas enrijece a flexibilidade de 

mudanças do sistema. O resultado é a utilização do sistema como mecanismo de 

controle do cumprimento das regras estabelecidas na regulamentação jurídica 

(DINIZ et al., 2013, p. 127). 

Já no modelo descentralizado, a preocupação da instância nacional é com o acesso às 

informações que o ente local produz e que serão utilizadas na implementação de suas políticas 

sociais. Assim, o foco é na gestão da informação intergovernamental. Portanto, a tecnologia 

adotada e sua utilização da maneira que foi prevista não é a principal questão, mas sim a 

existência de integração das informações e padrões de interoperabilidade nos sistemas de 

informação utilizados para políticas sociais. Esse modelo está muito próximo da ideia de que 

os governos subnacionais possuem as capacidades necessárias para produzir as informações 

para as políticas sociais do governo federal via sistemas informatizados e, portanto, os 

esforços devem ser voltados para garantir a troca e o compartilhamento de informações. 

Assim, o desenho do sistema de informação pode ser dividido entre os entes 

federativos, mas a instância federal ainda é responsável pela definição dos dados que serão 

compartilhados e, posteriormente, utilizados na implementação de suas políticas sociais. 

Podem ser dados que os governos subnacionais já produzem e, portanto, é necessário definir 

algum meio para compartilhar essas informações com o governo federal. Ou ainda, os dados 

ainda não são produzidos pelos governos locais e, além da necessidade de definir as formas de 

compartilhamento desses dados com o governo federal, os entes locais também devem se 

estruturar para produzir as informações que a esfera nacional necessita.   

Em relação à arquitetura dos sistemas de informação, há uma maior flexibilidade, pois 

os governos locais podem definir as tecnologias que irão utilizar desde que consigam 

compartilhar os dados das políticas sociais com o governo federal. Portanto, os entes 

subnacionais podem criar o seu próprio sistema de informação ou utilizar sistemas que já 

existem para atividades do âmbito local. As possibilidades de adaptações dos sistemas de 

informação pelos entes locais são inúmeras desde que essas organizações entreguem os 

resultados ou as informações esperadas pelo governo federal. Dependendo do tipo de política 

ou ação, os sistemas ainda podem ser de adesão obrigatória ou voluntária pelas entidades 

locais. O foco da ação dos governos federais está nos resultados e na entrega das informações 

que necessitam para a implementação de seus programas sociais. Assim, mais importante do 



65 
 

 
 

que a tecnologia adotada pelas diferentes organizações é garantir que os sistemas escolhidos 

sejam interoperáveis e permitam um fluxo adequado das informações entre os entes 

federativos.  

Nesse modelo pode ser citada como exemplo a implantação do sistema nacional de 

registro eletrônico de saúde pelo governo canadense. Nas palavras de Diniz et al. (2013, p. 

106), o Canadá: 

(...) pretende adotar um modelo de governança compartilhado com províncias e 

territórios. A partir de um coinvestimento com as províncias e territórios, o sistema 

objetiva criar uma arquitetura única para o país baseada no compartilhamento de 

dados entre os estabelecimentos de saúde para criar um registro eletrônico de saúde 

nacional. O programa também financia projetos que adotem as normas de 

interoperabilidade propostas.  

Na iniciativa canadense, o foco do governo nacional é que as províncias e territórios 

adotem sistemas que permitam o compartilhamento dos dados de saúde da população entre os 

entes da federação. No programa Electronic Health Records (EHR), por meio da organização 

sem fins lucrativos Canada Health Infoway, os ministros de saúde das províncias e territórios 

acordaram as informações mínimas que devem ser inseridas nos registros eletrônicos de saúde 

no país e definiram que todas as províncias devem adotar esse modelo. Além disso, o foco do 

modelo foi a definição de normas de interoperabilidade das informações em saúde, ou seja, 

garantir com que os padrões escolhido sejam seguidos  e que permitam o compartilhamento e 

a troca de informações entre os entes federativos no Canadá. Outro diferencial dessa proposta 

é que era permitido que as províncias customizassem seus sistemas desde que fossem 

mantidas algumas características definidas como essenciais pela instância federal.  

Nos modelos apresentados acima, independente se o relacionamento é centralizado ou 

descentralizado e a cooperação seja voltada para o controle ou para o compartilhamento das 

informações nas políticas sociais, ainda existe uma separação bastante clara entre as 

atividades no âmbito social do governo federal e dos governos locais. Isso significa dizer que 

apesar da necessidade de cooperação e a interdependência existente entre as organizações da 

instância nacional e local, cada uma utiliza suas informações e toma suas próprias decisões 

em torno da implementação de políticas sociais. Portanto, persiste uma distinção entre as 

decisões tomadas para políticas sociais entre os diferentes níveis de governo e não é possível 

denominar essas relações como uma atuação em rede, por exemplo.  

Levando em consideração as características do federalismo brasileiro e o pressuposto 

que este deve atual em prol da coordenação e da cooperação federativa, os sistemas de 
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informação das políticas sociais descentralizadas também devem ser desenhados e 

implementados de acordo com tais princípios. Portanto, não é possível adotar um processo de 

definição de um sistema de informação para uma determinada política social que não tenha 

nenhuma participação dos entes federativos envolvidos no programa social mesmo que seja 

apenas na fase de sua execução. No contexto de criação de sistemas de políticas públicas na 

área social - já existentes em campos como a saúde e a assistência social no Brasil – em que 

todos os níveis de governos estão atuando para a provisão de serviços para a sociedade e que 

exigem uma atuação conjunta para diminuir as desigualdades sociais no país, a troca e o 

compartilhamento de informações entre os entes federativos e a informatização da 

administração pública em toda a nação se tornam estratégias fundamentais para atingir 

objetivos como a diminuição da pobreza, a melhoria da qualidade da educação, a garantia do 

acesso à equipamentos de saúde, entre outros.  

Assim, uma estratégia de coordenação e cooperação federativa também deve adotar 

essas características na adoção e implementação de sistemas de informação em políticas 

sociais descentralizadas. Para compreender melhor como deve funcionar essa relação entre os 

níveis de governo e a utilização de TIC foi criada uma nova categoria de tipos de relações 

intergovernamentais e características dos sistemas de informação em políticas sociais 

descentralizadas. Essa categoria foi denominada “Coordenação e cooperação 

intergovernamental”.  

Esse tipo de relacionamento não foca no papel centralizador ou descentralizador do 

uso das TIC nas relações intergovernamentais, mas sim na sua atuação que promova a 

coodenação e a cooperação intergovernamental por meio de estratégias como: 

 Compartilhamento e troca de informações entre os níveis de governo; 

  Cooperação horizontal; 

  Envolvimento dos atores que fazem parte da política pública (incluindo a sociedade); 

 Negociação, discussão e definição conjunta sobre o desenho e implementação de sistemas 

de informação em políticas sociais; 

 Conhecimento e documentação das diferentes bases de dados nas esferas governamentais. 

Isso envolve uma atuação conjunta entre o governo federal e as instâncias 

subnacionais para garantir uma relação intergovernamental em que as TIC sejam utilizadas 

para diminuir as barreiras para trocas e compartilhamento de dados entre todos os níveis de 
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governo. Além disso, deve-se levar em consideração o propósito de que todas as instâncias 

possam utilizar esses dados para implementar políticas públicas em conjunto com outros 

níveis de governo e organizações ou isoladamente, implementando políticas do próprio 

governo de acordo com as necessidades definidas para aquela instância local. 

A partir dessas considerações, foi proposta a criação do tipo ideal “Coordenação e 

cooperação intergovernamental”. Nessa categoria, a responsabilidade do desenho do sistema 

de informação é compartilhada entre os diferentes atores envolvidos na posterior 

implementação dessa tecnologia. Tanto os agentes da instância nacional quanto os entes 

locais realizam discussões e entram em acordo sobre o desenho final do sistema. No contexto 

brasileiro, em que as desigualdades regionais são uma das principais questões para se pensar 

na implementação de uma política social nacional, o governo federal pode ter uma liderança 

nesse processo tanto propondo e organizando os espaços de participação e cooperação quanto 

auxiliando com recursos financeiros ou outras formas de capacitação das esferas 

subnacionais. Ao contrário do modelo descentralizado, que parte do pressuposto que as 

instâncias locais já têm capacidade para a adoção das TIC ou devem ter plena autonomia para 

definir o uso dessas tecnologias e o único empecilho é garantir a integração das informações e 

a adoção de padrões que permitam o seu compartilhamento entre os diferentes níveis de 

governo, para garantir a cooperação e a coordenação intergovernamental em uma nação em 

que as organizações públicas têm capacidades e estruturas tão diferentes entre si, é necessário 

haver algum apoio para essas localidades com maiores dificuldades de adotar e utilizar 

sistemas de informação em políticas sociais. 

Sobre a arquitetura do sistema, eles devem ser pensados de forma que as suas 

informações e o uso delas possam atender todos os níveis de governo. Por isso, deve ser 

considerada a adoção de sistemas customizados e flexíveis que levem em consideração as 

capacidades e as dinâmicas tanto da instância nacional quanto das esferas locais. Para que 

todos os entes possam utilizar os dados em suas políticas sociais ou até mesmo avaliar e 

monitorar seu desempenho nas políticas sociais descentralizadas, é fundamental que eles 

tenham acesso à essas informações de tal modo que possam fazer análises, combinações de 

dados, novas aplicações, entre outros. Nesse sentido, Janssen et al. (2003) propõem que as 

tecnologias na administração pública sejam abertas e flexíveis, facilitando a utilização dos 

diferentes sistemas de informação pelas diversas organizações públicas. De acordo com os 

autores, a arquitetura de TIC funciona da seguinte maneira no setor público:  
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Em geral, a situação atual é que cada organização governamental desenvolveu os 

seus próprios sistemas de informação, isoladamente, e para cada produto ou serviço 

existe um sistema de informação separado. Os sistemas de informação são 

frequentemente pacotes monolíticos. Não existe nenhuma arquitetura genérica que 

permita a comunicação entre front-office e back-office ou entre aplicativos de back-

office com aplicativos fora da própria organização. Os pacotes empresariais 

monolíticos de sistemas de informação têm sido criticados por impor sua própria 

lógica ou visão de processo sobre a  organização e  pela falta de flexibilidade e 

adaptabilidade no ambiente dinâmico atual (JANSSEN et al., 2003, p.1, tradução 

nossa)
28

.   

 Assim, os autores entendem que é fundamental a criação de sistemas de informação 

flexíveis, permitindo que os mais diversos atores possam utilizá-los para qualquer propósito. 

Obviamente, existe uma série de desafios para a implementação desse modelo. Algumas das 

dificuldades são: conseguir definir um padrão para todos os atores envolvidos, lidar com 

sistemas legados e os sistemas de informação já existentes ou ainda definir padrões que 

possam ser utilizados no futuro mesmo quando as tecnologias passarem por modificações. 

Bannister (2012) ressalta a importância da integração dos dados, mas também aponta que 

entre as maneiras que as organizações podem agir para manter sua independência é 

justamente utilizar e determinar sistemas diferentes do padrão. Portanto, além da negociação 

sobre aspectos técnicos, as questões organizacionais e culturais também podem afetar a 

adoção de um sistema integrado e interoperável (GIL-GARCIA et al., 2006).  

  No Brasil, mais uma vez a questão das desigualdades pode afetar a adoção e uso 

adequado de sistemas flexíveis e que se adaptem as necessidades dos governos locais. Por 

isso, nesse modelo pode ser agregado o papel de coordenação do governo federal através do 

auxílio e capacitação dos governos locais com menos condições de implantar sistemas de 

informação para suas políticas sociais, visando à diminuição das desigualdades. Por exemplo, 

a instância federal pode ceder o sistema de informação para as municipalidades ou arcar com 

os custos de armazenamento desses dados ou ainda promover cursos e capacitações com foco 

na adoção de padrões para dados e informações no âmbito social.  

No modelo de coordenação e cooperação entre os níveis de governos, as ações devem 

ser focadas para que todos os entes se beneficiem do sistema de informação, seja para as 

                                                      
28

 No original: “In general, the current situation is such that each governmental organization has developed its 

own information systems in rather isolation, and that for each product or service a separate information systems 

exists. The information systems are often monolithic packages. No generic architecture is available that enables 

communication between front-office and back-office applications, between back-office applications or with 

systems outside the own organization. Beneath being monolithic packages enterprise information systems have 

been criticized that they often impose their own logic or business process view on a organization and lack 

flexibility and adaptability in today’s dynamic environment”.  
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políticas públicas nacionais ou locais. Assim, o contexto local é levado em consideração tanto 

no desenho quanto na implementação dos sistemas de informação para permitir ou facilitar 

adaptações ou reuso dos dados pelas instâncias locais. Assim, deve ser evitado um sistema de 

informação que não seja estruturado de forma a permitir integração com outros. Sempre que 

possível os sistemas de informação devem permitir a flexibilidade ou a customização de 

forma a permitir o uso das informações para os mais diversos públicos. 

Portanto, os sistemas de informação de políticas sociais descentralizadas incluídas 

nesse modelo devem focar na ampliação da cooperação entre os entes federativos, 

aproveitando-se dos benefícios das TIC em torno das possibilidades de compartilhamento, 

troca, combinação e produção de análises das informações contidas nesses sistemas para a 

melhoria das políticas sociais em todos os níveis de governo. 

Tal qual apontado por Snijkers (2005), tipos ideais servem para propósitos teóricos e 

não descrevem completamente a realidade, pois as características de cada tipo são muitas 

vezes combinadas com outros quando identificadas nas atividades cotidianas da administração 

pública. No caso do modelo de coordenação e cooperação intergovernamental, a descrição do 

modelo é  bem mais fácil de realizar do que a sua implementação na prática. O modelo exige 

a adoção de práticas como implementação de padrões, o uso de software que permita a troca 

de dados entre as diferentes organizações, a disposição de todos os entes em compartilhar 

suas informações, a criação de espaços de negociação para a tomada de decisão conjunta, 

entre outras. Sua implementação se torna mais complexa ainda em países grandes e diversos 

como o Brasil. Entretanto, mesmo com as diversas dificuldades, vários objetivos e políticas 

públicas no âmbito social vem sendo pactuadas entre todos os níveis federativos por meio de 

sistemas de políticas sociais como o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). Uma possibilidade é que discussões sobre o uso de sistemas de 

informação em políticas sociais também poderiam ocorrer nesses espaços.   

Outra dificuldade é que apesar de vários autores (SILVEIRA, 2005; VAN DJIK & 

BEEK, 2009; BANNISTER, 2012) exaltarem o governo em rede no uso das TIC, na prática a 

adoção dessa perspectiva é raramente encontrada nos governos. Van Djik e Beek (2009, p. 19, 

tradução nossa) afirmam que:  

Ao contrário das expectativas utópicas e distópicas de alguns visionários (...) até 

agora o governo em rede não revolucionou a forma com que os governos e as 

administrações públicas trabalham. Estas formas de trabalho não transformaram, por 

exemplo, as relações verticais de governança em relações horizontais. O oposto 
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também não pode ser observado. Ao invés disso, o governo em rede continua sendo 

um modo particular de governança que tem que competir com outros modos 

tradicionais: a hierarquia e o mercado
29

.  

 Entretanto, mesmo com essas dificuldades, é importante destacar as características 

desse modelo para demonstrar qual tipo de sistema de informação em relações 

intergovernamentais poderia ser mais próximo daquele que preza pela melhoria coordenação 

e cooperação intergovernamental na implementação de políticas sociais no país.  

Podem ser citados como exemplos de formas que o governo federal brasileiro já criou 

para auxiliar na adoção de sistemas de informação pelos governos locais: a) disponibilização 

gratuita do código fonte do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (E-SIC) 

com o objetivo de auxiliar os municípios que não possuem plataforma online para receber 

pedidos de acesso à informação
30

; e, b) a criação do Portal do Software Público Brasileiro
31

 

que permite o compartilhamento e distribuição de software públicos entre as organizações 

públicas no Brasil.  

Em suma, o primeiro ponto que pode gerar reflexões neste tópico, a partir dos 

ensinamentos de Snijkers (2005), é que as TIC podem modificar ou manter as relações 

intergovernamentais da maneira que elas já ocorrem. Outra possibilidade é que a adoção das 

tecnologias pode excluir os intermediários do processo de implementação das políticas sociais 

e incluir diretamente o cidadão nesse processo ou realizá-lo diretamente por meio da instância 

federal. Essa não parece ter sido a escolha do governo federal brasileiro para a implementação 

das políticas sociais descentralizadas, pois a maior parte delas inclui instâncias subnacionais 

para a sua execução como os governos estaduais e municipais (DINIZ et al., 2013).  

De acordo com as características dos sistemas de informação em políticas sociais do 

governo federal no Brasil analisados em trabalhos como Diniz et al. (2013), Diniz et al.  

(2015) e Ribeiro (2015), é possível, a priori, afirmar que as TIC não provocam grandes 

mudanças nas relações, sendo os sistemas de informação utilizados principalmente para 

                                                      
29

 No original: “Contrary to the utopian and dystopian expectations of some visionaries (…) network 

government has not revolutionized the ways governments and public administrations work. These ways have 

not, for instance, turned vertical relationships of governance into horizontal ones. The opposite turn cannot be 

observed either. Instead network government remains a perspective of a particular mode of governance that has 

to compete with other, more traditional modes of governance: the government hierarchy and the market”.  

 
30

 Maiores informações em:http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/brasil-transpar.ente/aquisicao-

do-e-sic. Acesso em: 28 jul. 2016.  

 
31

 Maiores informações em: https://softwarepublico.gov.br/social/. Acesso em: 28 jul. 2016. 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/brasil-transpar.ente/aquisicao-do-e-sic
http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/brasil-transpar.ente/aquisicao-do-e-sic
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controle das políticas sociais descentralizadas e não são voltados para a coordenação e a 

cooperação intergovernamental.  

Portanto, para essa tese, os sistemas de informação são um dos componentes de 

mudança ou manutenção das relações intergovernamentais, especialmente no campo das 

políticas sociais. Tais quais as políticas sociais e as relações intergovernamentais, os sistemas 

de informação também podem ter diferentes papéis no relacionamento entre diferentes níveis 

de governo. Em outras palavras, as características dos sistemas de informação também podem 

gerar relacionamentos mais centralizados ou descentralizados no uso desses sistemas pelos 

governos locais.  

Assim, a partir de estudos como o de Ribeiro (2015) é possível afirmar que as atuais 

características das políticas sociais do governo federal brasileiro - em que a instância nacional 

é responsável, geralmente, por definir as diretrizes e os principais pontos da política social 

adotada e o governo local é responsável por sua execução - também influencia na definição 

dos sistemas de informação e a instância nacional não leva em consideração as características 

e os sistemas de informação já existentes nas instâncias locais. Portanto, utilizando os termos 

de Franzese (2010) e os relacionando com as escolhas do governo federal em relação aos 

sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas: geralmente, os governos locais 

não tem participação nas decisões sobre os sistemas informaçãos de políticas sociais do 

governo federal e, consequentemente, os sistemas informatizados das políticas sociais 

descentralizadas no país podem ser caracterizados como centralizados. Isso significa dizer que 

as principais decisões em torno dos sistemas a serem utilizados são providas pelo governo 

federal, mas sua implementação é responsabilidade dos entes subnacionais, especialmente os 

governos municipais.  

Como o foco desta tese é analisar a atuação dos usuários locais na implementação de 

sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas é importante definir um 

referencial teórico que auxilie na explicação sobre como esses usuários utilizam localmente  

esses sistemas. Os próximos tópicos apresentam brevemente vertentes teóricas do campo da 

administração pública e de sistemas de informação que podem ser utilizados para a análise do 

fenômeno em questão. 

2.3 Lentes teóricas para a análise dos usuários locais e sistemas de informação no 

campo da administração pública  
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 Conforme apontado acima, poucos estudos aliam a temática de relações 

intergovernamentais, a adoção de sistemas de informação e usuários no âmbito local. Assim, 

o propósito desse tópico é discorrer sobre teorias no campo da administração pública que 

podem auxiliar na combinação ou na proposição de bases teóricas para esta tese. No entanto, 

este tópico não pretende apresentar um rol exaustivo de teorias, mas destacar alguns estudos 

que foram considerados como possíveis de se relacionar com a temática deste trabalho. Foram 

destacados estudos que se basearam em teorias institucionalistas e organizacionais; teorias 

sobre os graus de participação dos entes federativos nas políticas públicas; e teorias voltadas 

para os implementadores das políticas públicas no âmbito local, também denominados 

burocratas de nível de rua (do inglês, street-level bureaucrats). 

Uma primeira possibilidade de estudo tem como base teórica correntes de teorias 

institucionalistas e organizacionais e focam nas organizações públicas, especialmente no que 

tange ao fluxo e integração de informações entre os diferentes órgãos no setor público (Cross-

boundaries information sharing). Nesse sentido, serão apresentadas as lentes teóricas 

adotadas por Fountain (2006) e Luna-Reyes et al. (2007). 

O foco desses estudos são as trocas de informações entre diferentes atores 

governamentais e como essas relações podem ser melhoradas, identificando quais fatores 

levam ao sucesso na adoção dessa estratégia. Em comum, estes autores apontam que com o 

uso intensivo das novas tecnologias no setor público as diferentes organizações que a 

compõem podem trocar informações entre si e trabalhar de forma integrada. Apesar dos 

estudos não minimizarem a importância dos recursos tecnológicos, estes argumentam que os 

principais desafios estão no âmbito organizacional e, portanto, para atingir uma estrutura de 

informação integrada, as organizações públicas devem analisar e levar em consideração 

pontos além do desenvolvimento do sistema de informação (LUNA-REYES et al., 2005). Nas 

palavras de Fountain (2006, p.1-2, tradução nossa):  

Agora está eminentemente claro que o principal desafio para os governos não é a 

implementação de novas tecnologias; é a mudança organizacional exigida para 

desenvolver fluxos de informação mais produtivos. No entanto, a taxa de insucesso 

dos esforços para reestruturar e integrar os fluxos de informação continua a ser 

elevada nos setores público e privado, porque os fluxos e estruturas de informação 

são o resultado de relações sociais, econômicas e políticas complexas construídas ao 

longo do tempo
32

.  

                                                      
32

 Do original: It is now eminently clear that the chief challenge for government is not the implementation of 

new technologies; it is organizational change required to develop more productive information flows. Yet the 

failure rate of efforts to restructure and integrate information flows remains high in the private and public sectors 

because information flows and structures are the result of complex social, economic, and political relationships 
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 O primeiro frame teórico que pode ser utilizado para estudar a temática de sistemas de 

informação e políticas sociais é o modelo Multi-Level Integrated Information Structure 

(MIIS). Fountain (2006) apresenta este modelo teórico que tem como objetivo descrever e 

explicar como a informação é estruturada nas organizações por meio de três níveis inter-

relacionados. Em cada nível qualquer mudança nos fluxos de informação, significa afetar 

todos os níveis. Primeiramente, é fundamental destacar os três níveis: 

 1
o
 nível – Micro nível: composto por indivíduos e grupos pequenos em que ocorrem 

relações sociais entre as organizações; 

 2
o
 nível – Nível organizacional e interorganizacional: os atores agem de acordo com 

processos e sistemas para codificar e estruturar a informação em procedimentos de rotina 

para comportamentos repetidos, transações e sequências de processamento de 

informações; 

 3
o
 nível – Nível institucional: os fluxos de informação são totalmente codificados e 

regularizados e são produzidos através da definição de direitos de propriedade, leis, 

regulações, contratos etc.  

Baseado em teorias sobre análise de redes, neo-institucionalismo e gestão pública, este 

modelo pretende compreender como melhorar o fluxo de informações e as redes 

interorganizacionais no setor público. Para essa melhoria, os esforços para mudanças 

organizacionais devem levar em consideração os três níveis mencionados acima, incluindo as 

normas formais e informais. De acordo com a autora, muitas vezes, os gestores públicos 

levam em conta apenas um desses níveis e se esquecem dos demais. Por exemplo, a atenção 

do formulador de um projeto de tecnologia no governo é voltada para mudança de uma 

legislação com o objetivo de garantir a cooperação interorganizacional e as relações sociais 

são negligenciadas. Apesar de afirmar que os atores envolvidos não precisam participar a todo 

o momento do processo de implementação do projeto interorganizacional, a autora defende 

que as redes colaborativas exigem que os atores percebam que seus interesses e objetivos 

estão sendo promovidos de forma equitativa no processo de articulação.  

Ainda no âmbito dos estudos organizacionais, cabe destacar o trabalho de Luna-Reyes 

et al. (2007). Os autores analisam iniciativas de integração de informação do governo 

                                                                                                                                                                      
built up over time.  
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mexicano para compreender como certos arranjos institucionais e estruturas organizacionais 

podem facilitar ou dificultar a colaboração entre órgãos públicos e, consequentemente, a 

integração das informações. Segundo os autores, as dificuldades de colaboração no setor 

público podem ser explicadas porque existem poucos modelos que auxiliam os gestores a 

compreender e gerir ações de colaboração entre organizações, bem como o fato da 

colaboração ser um fenômeno complexo e dinâmico relacionado a outros conceitos como 

engajamento e confiança.  Nas palavras de Luna-Reyes et al. (2007, p. 810, tradução nossa): 

Na medida que a complexidade organizacional dos projetos aumentam e mais 

agências colaboram e compartilham informações, tanto os potenciais benefícios 

quanto os desafios aumentam. Pesquisas anteriores descobriram que a confiança e 

colaboração são fatores de sucesso em projetos governamentais de tecnologia da 

informação (TI) que envolvem várias organizações. A colaboração tem lugar num 

contexto específico. Atores sociais têm incentivos para colaborar ou não e, pelo 

menos em parte, esses incentivos são incorporados em arranjos institucionais de um 

governo e estruturas de gestão. Portanto, é importante compreender como as 

diferentes instituições afetam o desenvolvimento de colaboração e confiança e, 

posteriormente, os resultados de iniciativas de colaboração para governos digitais.
33

 

 A partir da teoria institucionalista, Luna-Reyes et al. (2007) apontam a confiança 

como um dos elementos que resultam no sucesso do processo de colaboração em projetos de 

integração de informação, argumentando que o desenho de uso das TIC para o 

compartilhamento de infomações exige uma intensa colaboração e um ambiente institucional 

apropriado. 

Utilizando como base a teoria denominada Technology Enactament Theory, os autores 

declaram que esta linha teórica explica os efeitos de formas organizacionais e os arranjos 

institucionais sobre a tecnologia da informação adotadas por agências governamentais. De 

acordo com Fountain (2001), autora deste modelo, é defendido que as estruturas institucionais 

e organizacionais influenciam no processo de desenho, desenvolvimento e uso das tecnologias 

de informação e comunicação no setor público. Este framework foca nas relações entre 

tecnologia da informação e organizações, imersão e instituições analisando as seguintes 

dimensões: percepção, desenho, implementação e uso. Para esse quadro teórico, as TIC são 

objetivas, mas também são de alguma forma modificadas por fatores organizacionais e 

                                                      
33

 No original: “As the organizational complexity of the project increases and more agencies collaborate and 

share information, both potential benefits and challenges increase. Previous research has found that trust and 

collaboration are success factors in government information technology (IT) projects involving multiple 

organizations.   Collaboration takes place in a specific context. Social actors have incentives to collaborate or not 

and, at least in part, these incentives are embedded in a government's institutional arrangements and management 

structures. Therefore, it is important to understand how different institutions affect the development of 

collaboration and trust, and subsequently the results of collaborative digital government initiatives”.  
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interorganizacionais para se tornarem tecnologias efetivamente adotadas no administração 

pública. Nas palavras de Luna-Reyes et al. (2009, p. 313, tradução nossa) sobre a tecnologia 

efetivamente adotada (ou tecnologia promulgada): “o termo promulgação se refere a atenção 

seletiva que se dá aos usos potenciais da tecnologia e explica a maneira que os indivíduos em 

uma organização particular desenham e adaptam sistemas de informação”
34

.   

 Os pressupostos dos estudos apresentados acima são que a adoção intensiva das TIC 

no setor público facilita o compartilhamento e a integração das informações no contexto de 

um ambiente em rede (GIL-GARCIA et al., 2009). Baseando-se, geralmente, em teorias 

institucionalistas, por vezes combinadas com outras vertentes teóricas, os autores 

apresentados acima colocam menos atenção nos aspectos técnicos e destacam aspectos sociais 

e organizacionais dos órgãos públicos para melhorar esse tipo de iniciativa. Essa 

complexidade na adoção de TIC em iniciativas interoganizacionais é destacada no texto de 

Gil-Garcia et al. (2009, p. 1, tradução nossa): 

(…) o compartilhamento e a integração de informações interorganizacionais são 

tarefas complexas e difíceis que enfrentam uma miríade de desafios políticos, 

organizacionais, legais e técnicos, incluindo a falta de apoio politico, falta de 

recursos financeiros, preocupações com a confidencialidade e privacidade dos 

cidadãos, baixa capacidade técnica, entre outros
35

. 

Os estudos acima apontam como possibilidade de referencial teórico a adoção de 

teorias institucionalistas e organizacionais para compreender o uso de sistemas de informação 

nas políticas sociais no Brasil, pois auxiliam na compreensão dos desafios para colaboração 

entre diferentes organizações públicas que, consequentemente, pode ser diferentes também 

em termos de culturas organizacionais, relações de confiança, práticas de gestão, capacidades 

institucionais, etc. Segundo Fountain (2006), esse viés teórico pode contribuir para os estudos  

sobre tecnologia nos governos, pois oferece aos pesquisadores uma perspectiva do papel das 

forças macro-sociais, conseguindo identificar e auxiliar na explicação de como as tecnologias 

influenciam os arranjos institucionais e organizacionais, bem como a organização desses 

arranjos afetam a seleção, o desenho e o uso das TIC.   

Outro frame que pode ser considerado, presente geralmente na literatura sobre 

                                                      
34

 No original: “El término promulgación se refiére a la atención selective que se da a los usos potenciales de la 

tecnología y explica la maneira en que los individuos en una organización particular diseñan y adaptan sistemas 

de información”.  
35

 No original: “(…) inter-organizational information sharing and integration is a complex and difficult task 

facing a myriad of political, organizational, legal and technical challenges including lack of political support, 

lack of financial resources, citizens’ privacy and confidentiality concerns, and poor technical skills, among 

others”. 
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federalismo e relações intergovernamentais, é a construção e identificação desse 

relacionamento a partir da classificação de graus de relação com que esses entes federativos 

interagem e dependem um do outro. A literatura aponta que os graus de participação e 

descentralização diferem entre as políticas públicas no país (LOTTA et al., 2014; SEGATTO, 

2015a). Inclusive, também é apontado que as formas de participação podem ser diferentes 

entre os estados e regiões no Brasil, bem como entre as diferentes áreas de políticas sociais 

(SEGATTO, 2015a; ARRETCHE, 2012). Assim, este outro marco teórico presente na 

literatura, principalmente no Brasil, permite definir e analisar os diferentes tipos de 

participação e descentralização na implementação de políticas sociais e, consequentemente, 

podem ser uma visão útil para analisar a adoção das TIC nesse contexto. 

De acordo com Segatto (2015b, p. 29), o federalismo cooperativo, que se caracteriza 

também por uma relação cooperativa entre os entes governamentais, é conceituado como “(...) 

o compartilhamento de responsabilidades entre o governo federal e o estadual para o alcance 

de objetivos comuns, especialmente no que se refere às competências concorrentes”. Nesse 

sentido, a autora argumenta que é essencial compatibilizar essas responsabilidades com a 

diminuição das desigualdades entre os entes públicos. Entre os exemplos para diminuir tais 

assimetrias, pode-se citar a redistribuição de recursos para as unidades mais pobres da 

federação. Os tipos de mecanismos para redução das diversidades nas relações 

intergovernamentais podem ser (SEGATTO, 2015a): a) normativos e legais; b) de autonomia 

financeira; e, c) de autonomia política.  

Já Agranoff (2007) define quatro categorias das relações entre entes federativos: 

econômica (empréstimos intergovernamentais; subsídios e subvenções; políticas fiscais; entre 

outros); legal (regulação, acordos; entre outros); administrativa (padrões e requisitos de 

programas; desempenhos negociados; entre outros); e, política (conferências, conselhos e 

associações intergovernamentais, entre outros). Enquanto, Rodden (2005) apresenta as 

seguintes dimensões: fiscal, política e de políticas públicas.  

Outra divisão sobre a cooperação entre as organizações intergovernamentais é voltada 

para as diferenças entre elas, apontando uma perspectiva de polarização entre as formas de 

cooperação. Banting (2005) e Watts (2008) seguem por este caminho. Banting (2005) parte 

do pressuposto que dentro de um mesmo sistema federativo é possível encontrar diferentes 

formas de relação intergovernamental coexistindo, algumas mais cooperativas e participativas 

e outras menos, dividindo o relacionamento em três categorias. Na primeira categoria, os 
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entes federativos agem independente uns dos outros e a cooperação é bastante baixa. Na 

segunda, é caracterizada pela existência do suporte financeiro, mas algumas decisões são 

unilaterais. E por último, qualquer decisão em torno da cooperação é realizada por meio de 

acordos. Watts (2008) adota uma linha bastante parecida, mas adiciona algumas categorias, 

apontando cinco formas de relações intergovernamentais no contexto federativo: políticas 

independentes, consulta, coordenação, decisão conjunta e resolução de conflito. Segatto 

(2015b) também adotou a tipificação de diferentes graus de cooperação intergovernamental 

para a sua tese de doutorado, classificando em: a) coordenação quando a cooperação é mais 

institucionalizada, além da redistribuição dos recursos financeiros, materiais e humanos); b) 

programas conjuntos que são baseados em programas com redistribuição de recursos 

materiais e humanos; c) resolução de conflitos em que há negociações federativas; d) ações 

conjuntas em que existe uma cooperação pouco institucionalizada; e, e) políticas 

institucionalizadas quando há pouca ou nenhuma cooperação. 

Citando mais um exemplo, Franzese (2010) apresenta os três padrões de relações 

intergovernamentais propostos por Wright (1988). O primeiro padrão é a autoridade 

coordenada em que os entes federativos possuem um relacionamento independente uns dos 

outros e são autônomos entre si. Enquanto a autoridade inclusiva se caracteriza pela 

dependência dos governos locais em relação ao governo central e tem como padrão a 

autoridade hierárquica, por exemplo, por meio de repasses de recursos federais aos entes 

subnacionais para a execução de políticas públicas. A autoridade superposta possui como 

principais características a relação de interdependência entre os níveis de governo e a 

autoridade baseada na negociação. Além disso, algumas pesquisas apresentados no tópico 

anterior sobre relações intergovernamentais e TIC (KILLIAN & WIND, 1998; SNIJKERS, 

2005, 2006; VOETS, 2005), também apresentam diferentes classificações e perspectivas das 

relações intergovernamentais que podem ser utilizadas para analisar o uso de sistemas de 

informação em políticas sociais descentralizadas no Brasil.  

 Portanto, esse conjunto de trabalhos tem como principal argumento que as formas de 

cooperação e relações intergovernamentais variam dentro do sistema federativo e podem ser 

apresentadas como um contínuo que envolve desde a existência de pouca ou nenhuma 

coordenação e cooperação entre os entes federativos até a ampla negociação para a definição 

de ações e resolução de conflitos entre estes. Essas classificações relacionadas aos graus de 

participação e de centralização podem ser úteis para a presente pesquisa, pois permitem 
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identificar as características de atuação do usuário local no uso de sistemas de informação 

entre diferentes entes federativos, bem como possibilitam uma comparação entre como as 

relações intergovernamentais se dão no âmbito do uso da tecnologia e dentro da própria 

política.  

 Portanto, os dois primeiros frameworks, analisaram a temática das relações 

intergovernamentais no setor público a partir de características das instituições. Outras 

possibilidades de análise advêm dos estudos com foco nos implementadores da política e, 

portanto, no caso desta pesquisa, o micro-nível é representado pelos usuários locais de 

sistemas de informação de políticas sociais do governo federal. 

Entre os estudos entre os gestores públicos locais na ponta, cabe destacar aqueles que 

utilizam a teoria denominada Street-Level Bureaucracy
36

 (LIPSKY, 1980). De acordo com 

Lotta (2014) umas das possibilidades de análise das políticas públicas é por meio do que a 

autora chama de “burocratas implementadores”: “(...) como os burocratas implementadores 

convivem na comunidade, a forma de como executar a política pública é diretamente 

influenciada pelas relações e dinâmicas que estabelecem no território onde moram e 

trabalham” (LOTTA, 2014, p. 190). Assim, no entendimento da autora estes se tornam atores-

chave na análise das políticas públicas, especialmente porque ela considera que existe uma 

lacuna de estudos sobre a discricionariedade desses atores no âmbito local que podem gerar 

consequências nos resultados das políticas públicas e, portanto, tem grande importância como 

objeto de estudo para a melhoria das políticas públicas.   

Bovens & Zouridis (2002) colocam em evidência outro fenômeno: a discricionaridade 

do “burocrata no nível de sistemas” (do inglês, system-level bureaucrats). Esses autores 

entendem que o desenvolvimento e uso de intensivo das TIC no setor público gera a perda de 

discricionariedade do burocrata do nível de rua para o aumento do poder dos responsáveis 

pela construção e adoção do uso das tecnologias como os sistemas de informação. Na 

palavras dos autores:  

Sistemas de gestão de conhecimento e árvores de decisão digital têm reduzido 

fortemente o escopo da discricionariedade administrativa. Muitas decisões não são 

feitas no nível de rua pelo trabalhador que está lidando com o caso; ao invés disso 

                                                      
36

 Geralmente traduzido para o português como “burocracia de nível de rua” (LOTTA, 2010  OLIVEIRA, 2012  

LIMA & ASCENZI, 2013).  
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foram programadas no computador no desenho do software (BOVENS & 

ZOURIDIS, 2002, p. 177, tradução nossa)
37

.  

Assim, quanto maior a discricionariedade de desenvolvedores e gestores que definem 

os sistemas de informação, maior é o papel que suas decisões afetam e influenciam a 

implementação das políticas públicas. Inclusive, os autores defendem que os sistemas de 

informação são ferramentas políticas e, por isso, os burocratas de nível de sistemas também 

devem ser responsabilizados pelas suas escolhas tecnológicas. Recomendam ainda que é 

indispensável a garantia da transparência e que esta pode ser traduzida pela abertura para 

cidadãos e organizações interessadas nos sistemas de informação sobre as árvores de decisão 

e as informações utilizadas para a tomada de decisão. 

Por fim, cabe ressaltar que os autores acima focalizam sua atenção no grupo de 

gestores públicos que, geralmente, é negligenciado pela literatura: os burocratas na ponta, ou 

seja, aqueles que estão mais próximos da população beneficiária da política pública e que 

estão em contato com o cidadão (LOTTA, 2014). O estudo sobre usuários de sistemas de 

informação de políticas sociais do governo federal pode ser beneficiado por essa abordagem, 

pois permite analisar não só os relacionamentos, mas também as decisões que são tomadas no 

nível local pelas prefeituras municipais e que muitas vezes podem nem ser conhecidas pelo 

coordenador da política (no caso o governo federal) e podem gerar tanto desdobramentos 

positivos quanto negativos para a efetiva implementação da política social e, 

consequentemente, o atendimento dos seus objetivos. Nesse contexto, os gestores das 

prefeituras brasileiras são os agentes intermediários entre as políticas sociais do governo 

federal e seus possíveis beneficiários, ou seja, no contexto de implementação das políticas 

sociais descentralizadas, o gestor municipal pode ser considerado o burocrata de nível de rua 

nesse processo.  

Além da revisão de teorias e conceitos no campo da administração pública que podem 

auxiliar na análise do fenômeno estudado nessa pesquisa, também foram revisados trabalhos 

acadêmicos no campo de sistemas de informação, especialmente lentes teóricas que tratem do 

uso das tecnologias entre diferentes organizações como os estudos sobre sistemas de 

informação interorganizacionais.  

                                                      
37

 No original: “Knowledge-management systems and digital decision trees have strongly reduced the scope of 

administrative discretion. Many decisions are no longer made at street-level by the worker handling the case; 

rather, they have been programed into the computer in the design of the software”.  
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2.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO 

INTERORGANIZACIONAL 

 
Antes de adentrar na discussão sobre a utilização de sistemas de informação em 

políticas públicas, cabe discutir brevemente sobre os conceitos em torno dos sistemas de 

informação e cooperação interorganizacional com o objetivo de compreender como esses 

temas são tratados em outros campos de conhecimento. Entre os conceitos encontrados na 

revisão de literatura da área de sistemas de informação será destacado o conceito de sistemas 

de informações interorganizacionais.   

Primeiramente, é fundamental definir sistemas de informação. De acordo com o 

Laudon & Laudon (2011, p. 12), sistemas de informação são: 

(...) um conjunto de componente inter-relacionados que coletam (ou recuperam), 

processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de 

decisões, a coordenação e o controle de uma organização. (...) também auxiliam os 

gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar 

novos produtos.  

No entendimento desses autores, os sistemas de informação são formados por 

dimensões que envolvem organizações, pessoas e tecnologia. Gordon e Gordon (2006, p. 7) 

destacam as tecnologias e as pessoas: “Combina tecnologia da informação com dados, 

procedimentos para processar dados e pessoas que coletam e usam os dados”.  

Outros teóricos focam o conceito de sistemas de informação nas atividades 

relacionadas a esses sistemas sem explicitar o papel das organizações e das pessoas (ALTER, 

2002; TURBAN et al. , 2003). Por exemplo, Alter (2002, tradução nossa) define sistemas de 

informação como “um tipo particular de sistema de trabalho que usa tecnologia da informação 

para capturar, transmitir, armazenar, recuperar, manipular ou exibir informações, apoiando 

um ou mais sistemas de trabalho”. Já para Silveira (2003) e Rodrigues e Pinheiro (2005), o 

foco do conceito está no uso de dados para a tomada de decisão: “Um sistema para a coleta, 

armazenamento, recuperação e processamento de informações que é usado (ou poderia sê-lo) 

para a tomada de decisão” (SILVEIRA, 2003, p. 110). Silveira (2003) também aponta alguns 

motivos para as organizações utilizarem sistemas de informação: a) para fundamentar o 

processo decisório; b) para interpretar o ambiente, reduzindo equívocos; e, c) para criar 

conhecimento novo. 



81 
 

 
 

A partir dessas conceituações, é possível adotar o entendimento de Laudon & Laudon 

(2011) em relação às dimensões que compõem os sistemas de informação, tratando, portanto, 

do uso de tecnologias para produzir, coletar, armazenar, recuperar ou avaliar dados em que 

indivíduos e organizações utilizam (ou não) para a construção de conhecimento dentro de 

uma determinada organização.   

Com o desenvolvimento e uso intensivo de sistemas de informação tanto pelo setor  

público quanto privado, bem como o advento da Internet e a possibilidade de trocar 

informação mais facilmente entre pessoas e entidades, ampliou-se também as possibilidades 

colaborar por meio do compartilhamento de dados e informações entre as organizações. Tal 

possibilidade vem sendo denominada pela literatura na área de sistemas de informação como 

sistemas de informação interorganizacionais.  

Ciborra (2002) afirma que apesar de a Internet não ser o único fator que leva às 

organizações a interagirem, esta reforça e amplia as estratégias de sistemas 

interorganizacionais. Cabe destacar também que esta pesquisa pretende estudar os sistemas 

informação baseados na conexão com a Internet já que estes são, geralmente, utilizados pelos 

sistemas de informação do governo federal. Portanto, serão estudados apenas sistemas que 

possuem uma plataforma online, ou seja, os dados inseridos pelos usuários locais podem ser 

encaminhados via Internet. 

A priori, sistemas de informação interorganizacionais podem ser definidos como 

sistemas de informação automatizados que são compartilhados por duas ou mais organizações 

e são projetados para vincular processos (ROBEY et al., 2008). Exemplos de uso desses 

sistemas são diversos e podem ocorrer em situações como compartilhamento de bases de 

dados, redes de comunicação e outras formas que auxiliem na compilação de recursos de 

informação. Além disso, este tipo de sistema não está apenas presente nas organizações 

públicas, mas também no setor empresarial. Schellhammer (2011) aponta que sistemas 

interorganizacionais tratam de fenômenos em que no mínimo duas organizações interagem 

recorrentemente. Esse é o mesmo entendimento de Gordon & Gordon (2006) e Zaneti Junior 

(2003) que destacam as possibilidades de compartilhamento de sistemas de informação com 

diferentes organizações como principal característica de sistemas interorganizacionais. 

Enquanto Kumar e Dissel (1996) e Rodrigues e Pinheiro (2005) ressaltam como principal 

função desses sistemas a possibilidade da troca de informações e processos transcederem a 
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fronteira das organizações, Alter (2002) e Silveira (2003) focam a conceito nas possibilidades 

de integrar e conectar processos e parceiros por meio de sistemas de informação.  

Para fins deste trabalho, será utilizado o conceito que entende estes sistemas como 

aqueles que envolvem duas organizações ou mais sem especificar que tipos de ações podem 

ser realizadas nessa cooperação. No caso, esta pesquisa destaca os sistemas compartilhados 

por diferentes entes federativos nas políticas sociais. Estes sistemas podem ser considerados 

sistemas de informação interorganizacionais, pois tratam de tecnologias que integram 

usuários de mais uma organização: no caso agentes públicos tanto da esfera nacional quanto 

local.  

O uso de sistemas de informação intergovernamentais vem sendo implementado pelo 

governo federal brasileiro com o objetivo de melhorar a implementação de seus programas na 

área social por meio de diversos arranjos de cooperação entre a instância nacional e os entes 

subnacionais. De acordo com Diniz et al. (2015, p. 25), os sistemas de informação vem sendo 

considerado um elemento essencial para a melhoria das políticas sociais no país: “(…) os 

sistemas de informação têm sido considerados ferramenta estratégica para melhorar a 

eficiência dos serviços públicos, gerando maior economia para o estado, maior nível de 

transparência e mais qualidade no atendimento das demandas dos cidadãos”.  

Conforme já apontado anteriormente, alguns estudos no Brasil já discutem as 

implicações do uso das TIC nas relações federativas e na efetividade da implementação das 

políticas públicas (SILVA, 2011; LICIO, 2012; DINIZ et al.; 2013; GÓIS, 2013). Entre as 

conclusões desses estudos, os autores destacaram alguns desafios para o uso efetivo dos 

sistemas de informação por parte de seus usuários, que geralmente são os gestores públicos 

municipais, como as dificuldades de infraestrutura e recursos humanos que muitas prefeituras 

ainda enfrentam: 

Os sistemas de informação tornaram-se instrumentos cruciais para a coordenação 

federativa, pois permitem, por exemplo, que os entes federativos sistematizem e 

divulguem os dados e informações de implementação, planejamento e execução 

orçamentária das políticas públicas. Também possibilitam melhores condições para 

a avaliação do cumprimento de metas e geração de impactos das políticas públicas. 

No entanto, (…) a introdução de sistemas de informação na administração pública 

tem consequências que vão além de ganhos de eficiência e podem também ser 

negativas (DINIZ et al., 2015).  

Tais dificuldades no uso de sistemas de informação interorganizacionais podem gerar 

desde sanções para os entes subnacionais, como o desligamento daquele município do 
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programa por não conseguir atender aos requisitos do sistema, até falhas de implementação da 

política pública, diminuindo a sua efetividade. Nas palavras de Diniz et al. (2015, p. 27): “a 

proliferação indiscriminada de sistemas, sem a devida capacitação de seus usuários, pode 

gerar consequências negativas, como a exclusão dos atores do processo ou dos cidadãos do 

acesso aos serviços p blicos”.  

Um dos poucos estudos brasileiros sobre coordenação interorganizacional no setor 

público através do uso das TIC foi realizado por Silveira (2003; 2005) que analisa os 

benefícios e dificuldades para a implantação de organizações virtuais na administração 

pública no país. No entendimento do autor, o desenvolvimento da sociedade da informação 

amplia as possibilidades de interação e troca de informações à distância. Entretanto, essa 

interação depende da cooperação entre as organizações.   

O conceito de organização virtual foi apresentado como aquela: “(...) baseada na 

integração de competências entre organizações independentes, provendo um produto ou 

serviço que não poderia ser oferecido em tempo e com custo adequado por nenhum dos 

parceiros sozinho” (SILVEIRA, 2005, p.74). Além disso, o autor afirma que o sucesso da 

coordenação interorganizacional está no gerenciamento e solução dos conflitos entre as 

diferentes culturas organizacionais e que, portanto, as maiores dificuldades são encontradas 

mais nas próprias organizações do que nas tecnologias em si. Também ressalta a importância 

da participação de todos os envolvidos na cooperação interorganizacional.   

Entre os exemplos de dificuldades citadas por Silveira (2005), está a dificuldade de 

mudança de um modelo hierárquico para um interorganizacional em que o controle deixa de 

ser a característica dominante na interação entre as organizações públicas. Tal questão 

também é apontada por Lotta & Vaz (2015). Os autores afirmam que embora ainda não 

estejam consolidados, os arranjos nas políticas sociais descentralizadas estão em transição 

para um formato com as seguintes características: “(...) mais transversal, intersetorial, 

sistêmico, com algum grau de participação dos atores envolvidos e voltado à efetividade” (p. 

171).  

Nesse contexto foram encontrados as seguintes teorias no campo de sistemas de 

informação que poderiam balizar a presente pesquisa: teorias sobre sistemas de informação 

interorganizacionais e abordagens sobre as diferenças de entendimento entre desenvolvedores 
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e usuários de sistemas na construção desse tipo de iniciativa, bem como análises focadas nos 

usuários, sua participação e adaptações no desenvolvimento e uso de sistemas de informação. 

2.5 LENTES TEÓRICAS PARA A ANÁLISE DOS USUÁRIOS LOCAIS E 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO CAMPO DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO  

 
 Neste tópico são apresentados estudos que abarcam lentes teóricas e conceituais 

ligadas ao campo de sistemas de informação em relação às organizações ou usuários de 

sistemas de informação que podem auxiliar na construção do referencial teórico desta tese de 

doutorado. Primeiramente, serão ressaltadas as pesquisas que abordam teorias sobre sistemas 

de informação interorganizacionais.  

Em geral, os estudos sobre sistemas de informação interorganizacionais discutem os 

benefícios e dificuldades da adoção desses sistemas entre as organizações empresariais e 

focam, geralmente, em três questões: fatores que influenciam a organização a adotar estes 

sistemas; o impacto destes na governança das transações econômicas; e, as consequências na 

organização (ROBEY et al., 2008). Um dos benefícios citados na literatura e que possui 

extrema relevância para esse trabalho é a possibilidade de facilitar a colaboração e a gestão de 

conflitos entre diferentes organizações via TIC.  

De acordo com Robey et al. (2008), as principais teorias utilizadas na construção de 

pesquisas e estudos sobre o tema de sistemas interorganizacionais são aquelas que tratam da 

difusão de inovação, das externalidades das redes e das teorias sobre fatores institucionais e 

culturais. Assim, diferentes lentes teóricas foram adotadas para compreender este fenômeno. 

É possível afirmar, portanto, que já existe uma gama de estudos sobre essa temática que 

foram analisadas sobre diferentes perspectivas teóricas e conceituais, ampliando as 

possibilidades de análise sobre este tipo de sistema para a presente pesquisa.  

 Kumar and Dissel (1996), por exemplo, utilizaram as teorias organizacionais para 

compreender os fatores que levam ao sucesso na adoção de sistemas interorganizacionais. A 

partir do conceito de estrutura, os autores afirmam que a falta de estrutura contribui para o 

risco de conflito nesses sistemas. Estrutura é definida pelos autores como: “(...) a soma de 

todos os modos em que o trabalho é dividido em diferentes tarefas e como sua coordenação é 

atingida entre essas tarefas” (p. 284, tradução nossa).  
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 Nas relações inteorganizacionais, a estrutura trata das maneiras como as tarefas são 

divididas entre as organizações. Nesse contexto, a coordenação consiste nos protocolos, 

tarefas e mecanismos de decisão que são definidos para atingir as atividades acordadas entre 

os atores. A hipótese dos autores é que quanto maior a especificação dos aspectos da 

coordenação, melhor é a estrutura inicial no relacionamento. Quanto mais complexos os 

mecanismos de coordenação, maior é o crescimento da necessidade de interação e contato 

entre as pessoas das organizações. E quanto maior interação e contato entre as organizações, 

maiores são as chances de conflitos.  

Além disso, os autores também pontuam a relação entre interdependência e 

mecanismos de coordenação: “cooperação entre unidades organizacionais implica num certo 

nível de interdependência entre essas unidades” (KUMAR & DISSEL, 1996, p. 282, tradução 

nossa). A partir daí, argumentam que existem níveis de interdependência e que é possível 

analisar as chances de uma relação interorganizacional ser conflitiva a partir da caracterização 

desses níveis. Para este estudo, cabe ressaltar os níveis classificados pelos autores. O primeiro 

nível é o que envolve a maior independência entre as diferentes organizações, pois se um dos 

atores resolver não utilizar mais o sistema de informação que estas compartilham, as demais 

organizações podem continuar suas atividades sem serem prejudicadas. No segundo nível, as 

atividades compartilhadas no sistema de informação são sequenciais, e, portanto, se alguma 

organização não utilizá-lo adequadamente pode afetar atividades da outra organização e no 

extremo parar todo um processo ou uma política pública. Por último, na relação recíproca, 

existe grande interação entre as organizações e elas necessitam de informações uma das 

outras recorrentemente para realizar suas atividades.  

Assim, tal qual nas lentes teóricas no campo da administração pública e das políticas 

públicas, as lentes teóricas sobre sistemas interorganizacionais, especialmente as teorias 

institucionais e organizacionais, também podem ser utilizadas para compreender questões 

organizacionais que levam ao seu uso e identificar os benefícios e desafios na utilização 

destes para melhoria de atividades, projetos e políticas públicas nas instituições envolvidas.  

Além dos estudos focados nas organizações, cabe destacar aqueles que focam a 

análise nos usuários dos sistemas de informação. Uma das discussões presentes se refere à 

relação entre implementação de sistemas com diferentes atores, especialmente em projetos de 

tecnologia para o desenvolvimento (ICT for Development - ICT4D, em inglês) que incluem a 
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implantação de sistemas de informação criados fora do contexto local e a relação entre os 

desenvolvedores e os usuários desses sistemas.  

Um framework presente na literatura de sistemas de informação com foco nos usuários 

é aquele que enfatiza as adaptações dos usuários de sistemas de informação. Pozzebon e Van 

Heck (2006) afirmam que o tema das adaptações locais vem sendo enfatizado na literatura 

como um fator crítico no fracassso ou sucesso da adoção de de TI nas organizações e que não 

se deve subestimar o conhecimento e as capacidades locais no processo de utilização de 

ferramentas tecnológicas. Os autores também apontam que as adaptações locais variam entre 

as pessoas e as culturas.  

Bada (2002) define adaptações locais como as modificações de uma tecnologia global 

e os programas de mudança organizacional para se adequar a diferentes níveis de contexto 

organizacional. Heeks (2002) já desenvolve o conceito de “design-actuality gap” e o define 

como a compatibilidade ou incompatibilidade entre os desenvolvedores de sistemas de 

informação e a realidade do usuário local. O autor apresenta também o conceito de 

improvisação local que exige a atuação dos usuários locais da tecnologia para modificá-las e o 

contexto se torna um fator de extrema importância para a improvisação. 

Orlikowski (2000) é outra teórica no campo de sistemas de informação que tenta 

explicar como as tecnologias são adotadas pelos usuários na prática: “(...) estruturas de uso 

das tecnologias (tecnologias na prática) não são fixas ou dadas, mas constituídas e 

reconstituídas através do cotidiano, práticas situadas de usuários particulares em situações 

particulares” (ORLIKOWSKI, 2000, p. 425, tradução nossa). Esses estudos se encontram 

especialmente na discussão sobre a adoção das mesmas ferramentes TIC em diferentes locais 

do mundo, muitas vezes oriunda de um país ou uma organização e, posteriormente, adotada 

por outra entidade ou nação. Esses trabalhos focam no modo que os  usuários que “recebem” 

a tecnologia a adotam na prática e discutem quais são as ações que os desenvolvedores devem 

levar em consideração para garantir o sucesso da adoção das TIC nesses diferentes contextos. 

Diniz et al. (2014) apontam que nos estudos sobre o fracasso de implementação de 

sistemas de informação, diversas vezes os pesquisadores relacionam as diferenças entre como 

os desenvolvedores e os usuários entendem o contexto de uso da tecnologia no âmbito local. 

Essas diferenças podem significar desde a necessidade de modificações do sistema de 

informação para adaptá-lo aos usuários até a sua completa inutilização, acarretando prejuízos 
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econômicos e sociais. Por outro lado, os autores destacam também que, geralmente, a 

literatura foca os estudos na tecnologia, ou seja, os trabalhos sobre essa temática afirmam que 

os fatores que levam ao sucesso ou fracasso no uso de sistemas da informação estão na  

escolha da tecnologia em si.  

Para demonstrar que essa é a abordagem mais utilizada, Diniz et al. (2014) 

apresentaram quatro teorias mais utilizadas para compreender esse gap entre as percepções 

dos desenvolvedores e a experiência dos usuários de sistemas de informação no seu contexto: 

a abordagem cognitiva, a abordagem da configuração local; a abordagem contextualista; e, a 

abordagem agência-usuário. As principais críticas às abordagens é que todas focam na 

tecnologia e não consideram o contexto como algo que pode ser mutável e garantir o sucesso 

da implementação de um sistema de informação. Nas palavras dos autores: 

Usuários não são receptores passivos que se encontram infelizes em um mar de 

intersecções contextuais em que as únicas opções são aceitar as falhas do sistema ou 

rejeitar as tecnologias. Pelo contrário, quando o contexto é fungível mais do que a 

tecnologia, os usuários podem modificar o contexto de utilização e auxiliar na 

aplicação bem sucedida do sistema de informação (DINIZ et al., 2014, p. 16, 

tradução nossa).  

Assim, os autores defendem que os usuários podem alterar a implementação do 

sistema de informação a partir da mudança do contexto e não apenas da tecnologia. Contexto 

este que pode ser complexo e estar relacionado a questões políticas, culturais, financeiras, 

organizacionais, entre outras.  

Ao contrário das teorias predominantes na literatura de sistemas de informação que 

estudam os aspectos tecnológicos para o sucesso da implementação de sistemas de 

informação em contextos locais, eles baseiam-se em parte das discussões em torno da teoria 

da estruturação para identificar os fracassos e sucessos da adoção de sistemas em duas 

questões poucos estudadas na literatura dessa área: 1) os usuários desses sistemas; e, 2) as 

mudanças de contexto realizadas por estes para utilizá-los no seu dia-a-dia.  De acordo com 

Diniz et al. (2014, p. 16, tradução nossa), a teoria do estruturacionismo tem como principal 

pressuposto que “os usuários mutuamente moldam a tecnologia e o contexto (estruturas) ao 

longo do tempo”
38

. Isso significa dizer que os usuários também podem modificar o contexto e 

não apenas a tecnologia como a maioria das teorias discorre. A partir do estudo de caso dos 

correspondentes bancários no Brasil, os autores identificaram que o sucesso dessa iniciativa 

se deve em grande parte aos seus usuários que agiram para que os correspondentes 

                                                      
38

 No original: “user’s mutual shaping the technology and context (structures) over time”.  
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funcionasse na sua localidade a exemplo de situações em que desenvolveram soluções 

alternativas para a inserção de informações de identificação de contas bancárias e 

contornaram as restrições de caixa decretadas pelos bancos. 

Outros trabalhos também tratam da importância de se observar os usuários na 

implantação de sistemas de informação. Góis (2013) apresenta o conceito de design 

participativo em que os usuários devem estar envolvidos de alguma forma no 

desenvolvimento das soluções tecnológicas, obtendo a aceitação dos sistemas implantados 

entre as partes envolvidas. Laurindo (2002) descreve como um dos modelos para analisar a 

gestão e organização da tecnologia da informação (TI) o nível de participação do usuário. O 

modelo proposto pela autora avalia o grau de participação do usuário em dois momentos: a) 

no desenvolvimento dos sistemas de informação; e, b) na adoção e uso desses sistemas.  

Nesse sentido, os estudos analisam a adoção das TIC pelos usuários, ou seja, utilizam 

teorias que permitem analisar os agentes públicos no âmbito local. Tal qual mencionado 

anteriormente, este tópico também não pretende apresentar exaustivamente lentes teóricas que 

tratem do usuário de sistemas de informação na prática, mas sim apresentar algumas visões 

que podem ser utilizadas para a análise dos sistemas de informação em políticas sociais 

descentralizadas no Brasil.  

Assim, também é possível adotar para este estudo frames que analisam o uso de 

sistemas de informação a partir de seus usuários. Esta pesquisa de doutorado tem como 

objetivo identificar o uso de sistemas interorganizacionais no setor público pelos usuários 

locais, especificamente nas políticas sociais brasileiras que contam com o apoio de diferentes 

níveis federativos na sua implementação.  

De acordo com Ciborra (2002), dar discricionariedade para as pessoas que atuam no 

nível local para implementação da tecnologia é essencial para a inovação no setor privado. 

Entretanto, as ações que devem ser deixadas a cargo dos usuários envolvem a permissão de 

situações que o autor denomina “bricolage”, “hacking” “improvisation”. Tais possibilidades 

divergem das rotinas e procedimentos formalizados nas organizações e muitas vezes são 

considerados sinal de incompetência ou de desorganização dentro de uma instituição, seja 

pública ou privada. Segundo o autor, o desafio é abrir espaço para os agentes locais: 

O poder da bricolagem, improvisação e hacking é que essas atividades estão 

altamente situadas, elas exploraram, em sua totalidade, o contexto local e os 

recursos disponíveis, enquanto frequentemente modos pré-definidos de operação 
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parecem ser desarraigados e menos efetivos porque não se encaixam na contingência 

do momento (CIBORRA, 2002, p. 50, tradução nossa)
39

.  

Portanto, tal qual a crítica feita pelos pesquisadores que utilizam a teoria dos 

burocratas de nível de rua, os usuários de sistemas de informação são também atores que 

podem modificar a utilização desses sistemas, alterando o produto final esperado, seja um 

processo, uma informação ou uma política pública. Assim, estes usuários locais podem ser 

objeto de estudo e as lentes teóricas apresentadas acima podem ser utilizadas para auxiliar 

nesta tese.  

2.6 LENTES TEÓRICAS E CONCEITOS ADOTADOS NESSE TRABALHO  

Em primeiro lugar, cabe destacar que este estudo parte de uma perspectiva sócio-

técnica dos sistemas de informação (GIL-GARCIA, 2012; LUNA-REYES et al., 2007; 

CIBORRA, 2002; VAN DE DONK & SNELLEN, 1998). Tal perspectiva considera 

cuidadosamente a interação entre os sistemas tecnológicos e a dinâmica em torno dos arranjos 

sociais (CIBORRA, 2002, p. 3). Esses teóricos adotam uma visão conjunta da tecnologia em 

que hardware e software são componentes de um conjunto sócio-técnico mais complexo que 

inclui pessoas, processos de trabalho, fatores institucionais e culturais, entre outros          

(LUNA-REYES et al., 2007). Nas palavras de Gil-Garcia (2012, p. 32, tradução nossa): “(...) 

artefatos tecnológicos são apenas um elemento de um ambiente sócio-técnico mais complexo 

que inclui pessoas, espaços físicos, estruturas organizacionais, instituições e relações sociais”. 

Os autores dessa corrente, geralmente, se intitulam como um campo híbrido do estudo social 

das tecnologias de informação e comunicação (TIC): “O estudo social das TIC expande o 

corpo de pesquisas em sistemas de informação que tem sido centrado tipicamente na 

suposição do comportamento racional técnico no uso em organizações empresariais” 

(CIBORRA, 2002, p. 1, tradução nossa) 
40

. 

Assim, este trabalho não tem como objetivo avaliar apenas os aspectos tecnológicos 

do uso das TIC no setor público, mas também incorporar aspectos referentes às organizações 

e aos indivíduos que utilizam estas tecnologias. Assim, é levado em consideração também 

                                                      
39

 No original: “The power of bricolage, improvisation, and, hacking is that these activities are highly situated, 

they exploited, in full, the local context and resources at hand, while often pre-planned ways of operating appear 

to be derrooted and less efective because they do not fit the contingency of the moment”.  

 
40

 No original: “Social studies of ICT expand the mainstream corpus of IS Research, which has been centred 

tipically on the assumption of technical rational behaviour in the setting of professionally-managed business 

organizations”. ‘ 
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características como o ambiente, a cultura e seus valores, permitindo analisar o papel das 

organizações e das pessoas no uso das TIC (PARDO & TAYI, 2007). Essa seria uma visão 

conjunta da tecnologia da informação e das organizações (ensemble view of information 

technologies and organization) que argumenta: para compreender as TIC é necessário 

analisar não somente os artefatos tecnológicos, mas também os aspectos sociais e 

organizacionais em torno desses objetos (GIL-GARCIA, 2012).  

Nos tópicos anteriores desse capítulo, foram apresentadas lentes teóricas tanto do 

campo da administração pública quanto de sistemas de informação que poderiam ser úteis 

para analisar o fenômeno estudado nessa tese. Primeiramente, em ambos os campos foram 

encontradas teorias que permitiriam a análise do uso de sistemas de informação em políticas 

sociais que envolvem relações intergovernamentais tanto com foco nas organizações quanto 

nos indivíduos, bem como emergiram diversos conceitos relacionados à essas teorias tais 

quais coordenação federativa, sistemas interorganizacionais, burocratas de nível de rua, 

adaptações locais, entre outros. Entre essas visões, para atender ao objetivo geral dessa 

pesquisa de identificar e explicar os mecanismos de adaptação dos usuários locais no uso de 

sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas optou-se por analisar o papel dos 

indivíduos, ou seja, focar nos usuários de sistemas de informação em políticas sociais. No 

caso, a unidade de análise dessa pesquisa são os gestores locais, especificamente nos 

municípios, que utilizam sistemas de informação de políticas sociais do governo federal 

brasileiro.  

Conforme já explicitado anteriormente, o principal motivo para essa escolha é que 

atualmente as políticas sociais do governo federal adotam ferramentas informatizadas para 

melhorar as diversas atividades em torno dessas políticas tais como a implementação, o 

monitoramento e a avaliação dos programas sociais, e que um dos principais usuários são os 

governos locais, muitas vezes, responsáveis por inserir e alterar as informações nesses 

sistemas ou até mesmo tomar decisões com apoio de sistemas online.  

Um dos exemplos dessa importância do usuário no âmbito local é o sistema de 

informação Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) 

que abrange informações da população de baixa renda e é utilizado para selecionar 

beneficiários em mais de 30 programas federais. Os cadastros de mais de 26 milhões de 

famílias registradas nesse sistema são inseridos, alterados ou excluídos por usuários no 

âmbito local. O Cadastro Único está presente em todos os municípios do país, ou seja, este 
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sistema de informação está inserido nos mais variados contextos em que esses gestores lidam 

com as mais diversas situações cotidianas. Tais situações podem confrontar ou não com as 

regras previamente definidas para o uso desse sistema. Portanto, não é possível imaginar que 

os usuários do Cadastro Único em todos os 5.570 municípios brasileiros utilizem esse sistema 

de informação exatamente da mesma maneira e que sempre sigam o proposto pelo governo 

federal. Adotando a abordagem descrita em Diniz et al. (2014), que combina a teorias da 

estruturação
41

 e a teoria contextualista
42

 e propõem ainda que os atores responsáveis pelo uso 

da tecnologia podem também modificar o contexto em que se encontram, o usuário na ponta 

pode realizar uma série de modificações para garantir o funcionamento do sistema de 

informação. Isso significa dizer que muitas vezes tais adaptações podem ser realizadas para 

que o sistema funcione e seja garantido o sucesso de um projeto, de uma política, etc. 

Portanto, no entendimento dos autores, não necessariamente essas adaptações locais levam ao 

fracasso ou diminuição da efetividade na implantação de sistemas de informação.  

Diversos teóricos ressaltam a importância de analisar as ações do nível local em 

relação ao uso de sistemas de informação. Por exemplo, de acordo com Ciborra (2002), a 

capacidade de integrar as ideias únicas e as soluções práticas do usuário final de sistemas de 

informação para o desenho dos sistemas deve ser mais importante que a adoção de 

abordagens estruturadas para o seu desenvolvimento. Assim, este autor, destaca o papel das 

soluções locais na adoção e uso de sistemas de informação interorganizacionais, entendendo 

que as iniciativas com características como hacking
43

, bricolage
44

 e improvisação
45

 no nível 

operacional devem ser levadas em consideração na perspectiva estratégica no projeto de 

sistema de informação e permitem a inovação nas organizações. Contudo, a alteração nem 

sempre vem somente das modificações na tecnologia em si, mas também dos aspectos 

                                                      
41

 Esse estudo não pretende apresentar a teoria de estruturação em detalhes. Para estudos que tratam sobre essa 

teoria e seu uso na análise das tecnologias, ver Orlikowski (2000), Jayo (2009) e Pozzebon et al. (2009).  

 
42

 Esse estudo não pretende apresentar a teoria contextualista em detalhes. Para estudos que tratam sobre essa 

teoria e seu uso na análise das tecnologias, ver Pettigrew (1990), Walsham e Sahay (1999) e Diniz et al. (2014).  

  
43

 O termo hacking é utilizado pelo autor nas situações em que a tecnologia é usada de um modo diferente do 

que era previsto pelos desenvolvedores.  

 
44

  O termo bricolage é associado a ideia de que o usuário muda a tecnologia com os recursos que possui em suas 

mãos. As práticas e as situações vividas por eles trazem novos usos e aplicações da tecnologia.  

 
45

 O termo improvisação refere-se à ênfase na repentinidade, na extemporaneidade e na imprevisibilidade da 

intervenção humano através de uma situação.  
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contextuais que permitem com que o sistema passe a funcionar em conformidade com o 

previsto pelos desenvolvedores.  

 Assim, esta pesquisa pretende explicar como os usuários de sistemas de informação de 

políticas sociais descentralizadas modificam a tecnologia e o contexto em que atuam para 

atender aos requisitos do sistema informatizado definido pela instância federal. De acordo 

com Luna-Reyes et al. (2007, p. 102-103, tradução nossa): “(...) são as pessoas na ponta que 

adaptam e ajustam a tecnologia através do uso com ou sem intervenção direta de um designer 

ou desenvolvedor (...) aprendizagem e adaptação são cruciais para identificar e tirar vantagens 

de situações não previstas”
46

.   

Tais adaptações podem gerar diversas consequências como, por exemplo, o mesmo 

artefato tecnológico ser usado de diferentes maneiras por diferentes subunidades dentro de 

uma única organização (GIL-GARCIA & LUNA-REYES, 2009) ou os agentes locais 

passarem a ter um papel de relevância para a comunidade maior do que o previsto pelos 

formuladores do sistema como apresentado por Diniz et al. (2014) no estudo de caso da 

iniciativa dos correspondentes bancários no Brasil. Analisando a política de centros 

comunitários digitais no México, Gil-Garcia e Luna-Reyes (2009, p. 116) concluíram que:  

O mesmo programa governamental usando as TIC e implementado em diferentes 

contextos (organizacional, institucional, político, social e econômico) produziu 

resultados muito diferentes em termos de características tecnológicas (tecnologias 

promulgadas) e impactos (resultados organizacionais) 
47

.  

De acordo com os autores, a adoção da tecnologia será diferente conforme se modifica 

o contexto organizacional em que essas tecnologias foram inseridas: “(...) quando as 

tecnologias de informação parecem ser idênticas nos aspectos técnicos (...) é esperado que o 

mesmo programa governamental que envolve TIC gerará resultados muito diferentes quando 

implementado em múltiplos contextos” (GIL-GARCIA & LUNA REYES, 2009, p. 103)
48

.  

Assim, para estes autores, qualquer iniciativa de uso das TIC que incluam múltiplos contextos 

                                                      
46

  No original: “(...) it is people at work who adapt and adjust the technology through use with or without direct 

intervention of a designer or developer intervention (...) learning and adaptation are crucial to identifying and 

taking advantage of unforeseen situation”.  

 
47

 No original: “The same governmental program using ICT implemented in diferente contexts (organizational, 

institutional, political, social and economic) produced very diferente results in terms of technological 

characteristics (enacted Technologies) and impacts (organizational outcomes)”.  

 
48

 No original: “ (...) when the information Technologies seem to be identical in terms of technical aspects (...) it 

is expected that the same governmental program involving ICT will generate very diferente results when 

implemented in multilple contexts”.  
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deve adotar uma solução integrada que leve em consideração não apenas as funcionalidades 

tecnológicas, mas também características do contexto em que a tecnologia será inserida tais 

quais estruturas organizacionais, o conhecimento dos usuários sobre a tecnologia, arranjos 

institucionais e políticos, entre outros.  

Sobre as possibilidades de modificações que podem ser feitas pelos governos locais, a 

tese de doutorado de Bichir (2011) analisou a implementação do Programa Bolsa Família 

(PBF) em São Paulo e Salvador para compreender a atuação das instâncias locais na execução 

do programa. Entre as considerações da pesquisa, a autora concluiu que, apesar de o governo 

federal definir as normas e as estratégias de implementação da política, as ações dos governos 

locais não se restringiram a mera execução das normas devido ao fato que a implementação 

de políticas públicas implica em decisões, interpretações e até mesmo redefinições, bem como 

depende das capacidades institucionais disponíveis no âmbito local. Os resultados dos estudos 

de caso em São Paulo e Salvador apontaram que os municípios adotaram diferentes 

estratégias no PBF, mas ambas as prefeituras conseguiram atender aos objetivos gerais dessa 

política.  

Essa é a principal perspectiva adotada neste trabalho: os usuários locais de sistemas de 

informação não restringem a mera execução das regras que regem o uso desses sistemas e isso 

não significa que as políticas públicas fracassarão em seu propósito. Pelo contrário, em 

algumas situações as adaptações locais podem ser responsáveis por garantir o funcionamento 

do sistema de informação e, consequentemente, a implementação da política social. Assim, 

vários estudos tratam dessas diferenças entre as decisões e regras propostas  por uma instância 

nacional e as ações efetivas realizadas na implementação de políticas públicas na esfera local. 

Nas palavras de Snijkers (2005, p. 6-7, tradução nossa):  

O nível central assume que as regras e a legislação são implementadas das maneiras 

que eles pretendem. Entretanto, na prática, nem sempre este é o caso: burocratas de 

nível de rua possuem um considerável poder discricionário (...). Uma possível 

discrepância entre a formulação da política e a implementação da mesma pode afetar 

a sociedade
49

.  

Assim, a lente conceitual que foi utilizada neste trabalho para compreender as relações 

intergovernamentais e os sistemas de informação nas políticas sociais do governo federal 

                                                      
49

 No original: “The central level assumes that the rules and regulation are implemented in the way they 

intendend. However, in practice, this is not always the case: ‘street-level bureaucrats’ possess considerable 

discritionary powers (...). A possible discrepancy between policy formulation and policy implementation also 

affects the citizen”.  
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brasileiro será a partir da relação entre os burocratas do nível de rua e as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), especialmente no que tange às adaptações locais na 

implementação de sistemas de informação em políticas sociais do governo federal no Brasil.  

Nos teóricos clássicos sobre o tema como Lipsky (1980) e Prottas (1979), o burocrata 

de nível de rua (do inglês, street-level bureaucrat) é o gestor público que interage diretamente 

com os cidadãos, geralmente presencialmente, “(...) e possuem considerável 

discricionariedade na execução de seu trabalho, particularmente no modo que eles processam 

as pessoas e as decisões que eles tomam” (BUFFAT, 2015, p. 150-151, tradução nossa)
50

. Nas 

palavras de Lipsky (1980, p. 161, tradução nossa):  

A essência do burocrata de nível de rua é que eles requerem que pessoas tomem 

decisões sobre outras pessoas. Burocratas de nível de rua possuem 

discricionariedade porque a natureza da provisão de serviços exige um julgamento 

humano que não pode ser programado e que máquinas não podem substituir 

[grifo nosso]
51

.  

Apesar do entendimento que a decisão humana sempre fará parte dos serviços 

providos pelo Estado, a partir da disseminação das TIC nas atividades da administração 

pública, várias pesquisas surgiram com o objetivo de compreender se (e como) as tecnologias 

impactam na ação do burocrata de nível de rua, especialmente no seu poder discricionário. 

Autores como Snellen (1998; 2012), Scheepers (1998), Zuurmond (1998; 2012), Bovens e 

Zouridis (2002), Buffat (2015), Reddick et al. (2011), Jansson e Erlingsson (2014), Cordella e 

Tempini (2015), entre outros, se debruçaram sobre os efeitos das TIC na atuação dos 

implementadores de políticas públicas. É a partir desses autores que pesquisam diretamente 

essa relação no campo da administração pública, bem como as teorias de adaptações locais no 

campo de sistemas de informação que será definida a concepção teórica e conceitual desta 

tese. 

Buffat (2015) lista alguns possíveis efeitos do uso das TIC no relacionamento entre os 

cidadãos e os burocratas de nível de rua. Entre os efeitos que podem ser considerados 

negativos, as tecnologias, especialmente aquelas baseadas na Internet, possuem uma 

capacidade limitada de traduzir as necessidades dos cidadãos para a administração pública. 

Isso significa dizer que se, por um lado, as TIC podem ampliar a impessoalidade nas políticas 

                                                      
50

  No original: “(…) and have considerable discretion in the execution of their work, particularly in the way they 

process people and the decisions they make”. 

 
51

 No original: “The essence of street-level bureaucracies is that they require people to make decisions about 

other people. Street-level bureaucrats have discretion because the nature of service provision calls for human 

judgment that cannot be programmed and for which machines cannot substitute”.  
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públicas (REDDICK et al., 2011), por outro lado, o espaço virtual limita as possibilidades de 

negociação e de ferramentas de gerenciamente de conflitos entre os cidadãos e os gestores 

p blicos. Nesse sentido, “para negociar ou solucionar conflitos, os atores favorecem as 

formas de contato direto” (BUFFAT, 2015, p. 156, tradução nossa)
52

.  

 Além disso, as tecnologias podem dificultar a provisão de um serviço ou atividade 

de maneira personalizada ou flexível, ou seja, a padronização que as TIC proporcionam 

também podem inibir as adaptações aos casos específicos ou situações individuais (BOVENS 

& ZOURIDIS, 2002; BUFFAT, 2015). A tecnologia também pode ser utilizada como forma 

de proteção das decisões dos gestores públicos e de legitimar tal decisão perante o cidadão:  

(…) eles [os burocratas de nível de rua] também usam o mesmo sistema online 

como uma maneira de reintroduzir alguma distância no relacionamento com clientes 

relutantes e legitimizar decisões para proteger a si mesmos por meio das regras 

formais e procedimentos informatizados. Além disso, o sistema de TI fornece aos 

agentes toda uma gama de dados sobre os clientes, permitindo um controle mais 

próximo sobre os beneficiários. Nestes dois casos, a nova tecnologia tem um efeito 

restritivo e facilitador sobre o poder discricionário do agente público sobre os 

clientes (BUFFAT, 2015, p. 156)
53

.  

 A informatização nas políticas públicas também pode produzir efeitos negativos nos 

cidadãos: encaminhando as informações por meio de máquinas, eles também podem estar 

mais sujeitos a declararem dados que não são verdadeiros para serem selecionados como 

público-alvo de determinadas políticas (BUFFAT, 2015).  

Buffat (2015) enfatiza que ainda existe uma literatura limitada sobre os impactos das 

TIC nos burocratas de nível de rua apesar da temática de governo eletrônico, por exemplo, ter 

sido bastante explorada nos últimos anos no campo da administração pública. No 

entendimento do autor, os impactos podem ser imensos e, portanto, devem ser discutidos no 

âmbito da pesquisa acadêmica contemporânea. Entre as potencialidades de mudanças do uso 

das TIC na provisão de serviços públicos e políticas públicas, podem ser citadas desde a 

criação de agências digitais até a eliminação da intermediação entre os cidadãos e o setor 

público por meio dos burocratas de nível de rua: 

(…) organizações de serviços públicos tendem a se transformar em agências digitais 

através da informatização parcial ou completa de seus processos admininistrativos e 

                                                      
52

 No original: “For negotiating or solving conflicts, actors favour direct contact modes of interaction”. 

 
53

 No original: “(…) they also use the same internet system as a way to re-introduce some distance in their 

relationship with reluctant clients and legitimize their decisions by protecting themselves behind the formal rules 

and computerized procedures. Besides, the IT system provides agents with a whole range of data on clients, 

allowing them to exert closer control over the beneficiaries. In these two cases, the new technology has both a 

restraining and an enabling effect on the agent’s discretionary power over clients”.  
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interações com cidadãos: atualmente vários serviços são providos pela Internet (por 

exemplo, requisitar uma certidão de nascimento ou preencher a declaração de 

imposto de renda); novas formas de tecnologias automatizadas são implementadas 

na lógica de “zero contato” (o ideal da exclusão da intervenção humana na operação 

administrativa) e potencialmente criando uma “desintermediação radical” que 

permitem aos cidadão conectar diretamente com os sistemas do Estado – por 

exemplo, por meio de aplicativos em dispositivos móveis – sem precisar passar pelo 

guardiões universais usuais (pessoal das agências governamentais) (BUFFAT, 2015, 

p. 150)
54

. 

É importante ressaltar o papel das TIC na exclusão da intermediação de agentes 

públicos entre o governo e a sociedade. Tal qual já explicitado anteriormente sobre as 

expectativas em torno da implantação de iniciativas de participação eletrônica que teriam o 

potencial de eliminar os representantes do Poder Legislativo no relacionamento entre a 

sociedade e o Poder Executivo, também existem teóricos que defendem a relação direta entre 

os cidadãos e os gestores que implementam políticas públicas por meio do uso das TIC, 

extinguindo a necessidade de se relacionar com agentes na ponta. Nesse sentido, a sociedade 

entraria em contato com o governo diretamente, por meio de sistemas informatizados. No 

Brasil, já existem algun serviços públicos que podem ser realizados diretamente pela Internet 

sem a necessidade de intermediários tais como a declaração de imposto de renda e o 

agendamento de alguns serviços públicos como consultas médicas, emissão de documentos, 

perícias etc. Entretanto, é fundamental apresentar ressalvas sobre essa possibilidade, 

especialmente no contexto brasileiro. 

Apesar de a literatura apontar que a intensa adoção de tecnologias no setor público 

descaracterizará o papel do burocrata de nível rua ou pelo menos modificará sua atuação 

(SNELLEN, 1998; BOVENS & ZOURIDIS, 2002; ZUURMOND, 2012), uma série de 

situações encontradas na administração pública contemporânea demonstram que esse 

processo de “desintermediação” não é tão simples e ainda não ocorre em muitas áreas de 

políticas públicas. Os sistemas de informação de políticas sociais descentralizadas no Brasil, 

por exemplo, geralmente não adotaram iniciativas em que o cidadão se comunica diretamente 

com o governo federal para acessar benefícios sociais e foi desenhado em conjunto com a 

existência de um intermediário entre o sistema de informação e o órgão implementador da 

                                                      
54

 No original: “(...) public service organizations tend to transform into ‘digital agencies’ through the partial or 

full digitization of their administrative processes and interactions with citizens: various services are nowadays 

delivered online (e.g. request a birth certificate or fill in a tax return); new forms of automated technologies are 

implemented based on a ‘zero touch’ logic (the ideal of no human intervention in an administrative operation) 

and potentially creating a ‘radical disintermediation’ that allows citizens to directly connect to state systems – 

e.g. with mobile phones applications – without having to pass through the usual universal gatekeepers (the 

agency personnel)”.  
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política no governo federal. Nas políticas sociais descentralizadas, estes intermediários são os 

gestores dos governos subnacionais que são também responsáveis por utilizar os sistemas e 

lidar diretamente com os cidadãos. Portanto, do ponto de vista prático, ainda não existem  

muitas iniciativas de uso das TIC no país que excluam totalmente o burocrata de nível de rua 

do processo de implementação das políticas sociais. 

No Brasil, o uso das TIC nas políticas sociais que envolvam interações com os 

cidadãos está mais associado ao aspecto informacional, ou seja, na criação de serviços e 

canais que facilitem o acesso à informação. Podem ser citados como exemplos o aplicativo do 

Programa Bolsa Família (PBF)
55

, que permite ao usuário acompanhar os pagamentos e as 

informações do PBF em dispositivos móveis e websites que divulgam dados sobre 

beneficiários de programas de transferência de renda tal qual o Portal de Transparência
56

 do 

governo federal que publica os nomes dos beneficiários de programas sociais como o próprio 

PBF.  

 Além disso, a literatura cita outras barreiras e dificuldades para a plena efetivação 

desse processo de “desintermediação” através dos usos das TIC. Além das barreiras já citadas 

por Buffat (2015) como a dificuldade de criar sistemas informatizados que sejam flexíveis e 

levem em consideração os casos particulares, a interação e relacionamento da sociedade com 

o governo por meio das TIC, especialmente a Internet, exigem que certas situações como a 

exclusão digital sejam superadas.  

No mundo, cerca de 3,9 bilhões de pessoas não utilizam a Internet (UIT, 2016). No 

Brasil, de acordo com dados coletados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) em 

2015, pouco mais da metade (51%) dos domicílios brasileiros possuía acesso à Internet e 58% 

dos indivíduos no país são usuários de Internet
57

 (CGI.BR, 2016b). Assim, a exclusão do 

burocrata de nível de rua e a adoção de sistemas informatizados para a sociedade se relacionar 

diretamente com a administração pode prejudicar uma boa parte dos cidadãos que não 

possuem acesso à essas tecnologias, especialmente a população de baixa renda que, muitas 

vezes, é o principal alvo das políticas sociais. A utilização das TIC é ainda menor entre o 

grupo populacional com renda mais baixa. Enquanto a maior parte dos indivíduos das classes 

                                                      
55

 Maiores informações em: <http://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/bolsa-

familia/Paginas/default.aspx>.  

 
56

 Maiores informações em: http://www.portaldatransparencia.gov.br.  
57

 A pesquisa TIC Domicílios considera usuário de Internet aquele indivíduo que declarou ter acessado a Internet 

nos três meses anteriores à pesquisa (CGI.BR, 2016b).  

http://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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A (95%) e B (82%) são usuários de Internet, pouco mais da metade dos indivíduos da classe 

C (58%) e apenas 28% das classes D/E foram enquadrados como usuários de Internet 

(CGI.BR, 2016b). 

 Outra discussão sobre o tema é que ser usuário de Internet, não significa que esses 

usuários estejam utilizando as TIC par se relacionar com a administração pública e acessar 

serviços governamentais (CGI.BR, 2014). Segundo o relatório UN E-Government Survey 

2014, mesmo entre os países que a exclusão digital já foi praticamente superada, boa parte 

dos indivíduos não se relacionam com os órgãos públicos pela Internet (ONU, 2014). Países 

como Reino Unido e Austrália criaram políticas de estímulo ao uso da Internet para que os 

seus cidadãos acessem serviços públicos e informações online. Essa estratégia, que foi 

denominada “Digital por Padrão” (do inglês, Digital by Default), tem como objetivo garantir 

com que o acesso à serviços públicos e informações online seja a regra e a prestação de 

serviços presenciais se torne a exceção. O relatório da ONU alerta que essa estratégia deve ser 

tomada com precaução e deve considerar as pessoas excluídas digitalmente ou com falta de 

habilidades para utilizar as TIC, caso contrário uma decisão que tinha como objetivo a 

inclusão, se torna de fato mais uma forma de exclusão, especialmente entre os indivíduos que 

mais necessitam de apoio das organizações públicas como, por exemplo, os beneficiários de 

políticas sociais.  

No Brasil, a situação não é muito diferente: entre os usuários de Internet, 59%  

utilizaram a Internet para buscar informações ou realizar algum dos serviços de governo 

eletrônico medidos na pesquisa. Entre os motivos citados para não utilizar a Internet para se 

relacionar com o governo nos 12 meses anteriores à pesquisa, os que mais apareceram foram: 

57% declararam que preferem fazer contato pessoalmente; 47% apontaram que não houve 

necessidade de buscar informações ou realizar serviços públicos; e, 42% disseram que usar a 

Internet para contato com o governo é complicado (CGI.BR, 2016b).  

 Assim, estes estudos e indicadores apontam que mesmo com a adoção de iniciativas 

que utilizam as TIC para o relacionamento do governo com a sociedade e que aspectos como 

a exclusão digital sejam superados, existem outros fatores que são levados em consideração 

pelos cidadãos para se relacionar com o governo à distância. Apesar das previsões dos 

teóricos sobre a diminuição do papel dos burocratas de nível de rua com a adoção das TIC, 

especialmente a possibilidade de eliminação da sua atuação como intermediador, a atual 

dinâmica de uso destas tecnologias demonstram que existem uma série de outros fatores que 
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podem afetar a implementação de políticas públicas e que a mera informatização não supera 

todos os desafios para implantar sistemas de informação que auxiliem na execução das 

políticas.  

Além da “desintermediação”, cabe identificar e destacar outros impactos listados na 

literatura sobre o uso das TIC na atuação burocratas de nível de rua. O principal deles é afetar 

o poder de discricionariedade desses burocratas, pois a supervisão e o controle desses agentes 

públicos pode ser potencializado com a adoção das TIC (SNELLEN, 1998; 2012; 

ZUURMOND, 1998; 2012; BUFFAT, 2015).  

Buffat (2015) classificou duas formas de análise dos impactos das TIC na 

discricionariedade dos burocratas de nível de rua a partir dos estudos existentes sobre o tema: 

a) a tese da eliminação da discricionariedade (the curtailment thesis); e, b) a tese do 

aperfeiçoamento (the enablement thesis). Assim, os efeitos da adoção das TIC podem ser 

classificados em duas possibilidades. Na primeira possibilidade, o poder discricionário do 

burocrata de nível de rua é diminuído ou eliminado com o aumento do uso das novas 

tecnologias na implementação de políticas públicas. O segundo efeito se refere à inclusão de 

um novo fator na análise da discricionariedade do agente público na ponta – o tecnológico. 

Isso significa dizer que a adoção da tecnologia per si não diminui a discricionariedade do 

burocrata do nível de rua, mas pode modificar as decisões dos gestores públicos locais, bem 

como afetar outros fatores que levam à tomada de decisão como, por exemplo, decisões que 

influenciem o contexto de determinada política pública. Assim, a discricionariedade do 

burocrata de nível de rua está ligada a uma série de fatores, sendo um deles a introdução de 

ferramentas tecnológicas na sua atuação.  

Na primeira forma de analisar os impactos das TIC nas atividades dos burocratas de 

nível de rua - the curtailment thesis -, entende-se que a adoção de tecnologias diminui ou 

elimina a discricionariedade dos agentes p blicos na ponta: “(...) as TIC excluem os agentes 

da tomada de decisão, uma vez que as aplicações tecnológicas fornecem uma avaliação 

automática dos casos” (BUFFAT, 2015, p. 152, tradução nossa)
58

. Nesse sentido, a utilização 

de ferramentas tecnológicas permitiria a diminuição ou exclusão da influência dos burocratas 

na implementação das políticas públicas. As relações dos cidadãos com a administração 
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 No original: “ICT exclude agents from decision making since computer applications provide automated 

assessment of cases”.  
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pública poderiam não ocorrer mais com os agentes públicos, mas sim com computadores e 

outras tecnologias como, por exemplo, via websites: 

Decisões não são tomadas por gestores públicos, mas geradas automaticamente por programas 

automatizados: os agentes não decidem mais como alocar uma bolsa para um estudante ou 

enviar uma multa de trânsito; o programa realiza essas atividades automaticamente. Os 

burocratas de nível de rua praticamente desaparecem das organizações (BUFFAT, 2015, p. 

152, tradução nossa)
59

.  

Esse é o contexto denominado por Bovens e Zouridis (2002) como aquele em que os 

burocratas no nível de sistemas (system-level bureaucracy) despontam. Para estes autores, a 

discricionariedade passa dos burocratas de nível de rua para os burocratas de nível de 

sistemas, ou seja, novos atores devem ser pesquisados e responsabilizados pelo seu poder 

discricionário: “eles [os burocratas de nível de sistemas] são as pessoas cujas escolhas podem 

afetar a implementação da política pública” (BOVENS & ZOURIDIS, 2002, p. 181)
60

. 

 Snellen (1998; 2012) trata justamente da diminuição do poder discricionário e 

aumento de controle por meio das TIC nas atividades que envolvem os burocratas de nível de 

rua. O autor afirma que com o desenvolvimento e uso intensivo das TIC no setor público as 

teorias tradicionais sobre os burocratas de nível de rua como as apresentados por Lipsky 

(1980) e Prottas (1978) devem ser revisitadas ou até mesmo reformuladas levando em 

consideração esse novo contexto. Segundo o autor, nos textos clássicos sobre o tema o poder 

discricionário do funcionário público que interage com o público é fundamental. 

Nas palavras de Snellen (1998, p. 499, tradução nossa): “(…) os burocratas derivam 

sua discricionariedade e poder a partir da maneira com que eles lidam com a informação 

como intermediários entre a organização p blica e seus clientes”
61

.  Assim, ele considera que 

o poder do burocrata de nível de rua provém do fato que ele possui acesso e coordena dois 

fluxos de informação: a informação interna (das regras e normas das organizações públicas) e 

a externa (os dados dos cidadãos). Com a aplicação intensiva das TIC em atividades desses 

burocratas tais quais a introdução de sistemas de informação que tomem decisões 

automaticamente sobre situações como pagamentos e bolsas de estudo, Snellen (1998) 
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 No original: “Decisions are not made by caseworkers but generated through automated programmes: agents do 

not decide any longer to allocate a grant to a student or send a traffic fine; the programme does it automatically. 

Street-level bureaucrats disappear almost totally from the organisations”.   

 
60

 No original: “they are the persons whose choices can affect the practical implementation of a policy”.  

 
61

 No original: “(...) bureaucrets derive their discretion and power from the way in which they deal with 

information as intermediaries between the public organization and its clientes”.  
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entende que eles podem ser impedidos de manipular os fluxos de informação entre a 

organização e os cidadãos, perdendo o seu papel intermediário e diminuindo sua atuação nos 

processos decisórios. Logicamente, esse novo contexto pode trazer novos atores ou novas 

formas de análise sobre a implementação de políticas públicas com apoio das TIC. Contudo, 

no entendimento de Snellen (1998) o processo de automatização e o uso de sistemas de 

informação nos processos decisórios levará ao desaparecimento do burocrata de nível de rua 

definido tradicionalmente por Lipsky (1980). 

Cabe destacar também que Snellen reescreveu o capítulo de livro “Street level 

bureaucracy in an information age”, escrito originalmente em 1998, quatorze anos depois. 

Esse novo capítulo teve como objetivo atualizar os impactos das TIC na atuação desses 

burocratas. No artigo mais recente – denominado “Street Level Bureaucrats” – Snellen (2012) 

alerta que mesmo com o aumento do uso das tecnologias no setor público desde 1998, a 

literatura continua dando pouco atenção ao impactos das TIC no burocrata da ponta. 

Primeiramente, o autor se debruça sobre a crescente distinção entre dois tipos de burocratas 

de nível de rua na administração pública contemporânea: a) aqueles que mantiveram o contato 

direto com o cidadão e o seu poder discricionário como assistentes sociais, policiais, médicos, 

juízes e professores; e, b) aqueles que perderam tanto o contato com o cidadão quanto a 

discricionariedade. Para esse segundo grupo, ele adotou o conceito de “screen-level 

bureaucrats” ou burocrata de nível de tela, criado por Bovens e Zouridis (2002). De acordo 

com essa conceituação, os burocratas de nível de rua somente seguem as instruções dos 

sistemas automatizados contidas nas telas dos computadores. Já o poder decisório ou a 

discricionariedade passa a ser exercida pelo “system-level bureaucrat”, ou seja, aquele que 

toma as decisões relacionadas aos sistemas que definirão aspectos-chave da implementação 

das políticas públicas.  

Nesse sentido, a implementação de políticas públicas e a atuação do burocrata de nível 

de rua podem ser mais controladas pelas organizações governamentais com a adoção 

tecnologias como, por exemplo, sistemas de gerenciamento de fluxos
62

. Além disso, a 

informatização pode facilitar a adoção de indicadores de desempenho, gerando mais controle 

e transparência sobre a performance desses burocratas. Snellen (2012) ressalta a característica 
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 O autor conceitua sistemas de gerenciamente de fluxos (do inglês, workflow management systems – WMS) 

como sistemas que definem, criam e gerenciam a execução de fluxos através do uso de software que podem 

interpretar o processo, interagir com participantes do fluxo, entre outros.  
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reflexiva das TIC: ao mesmo tempo que os burocratas de nível de rua estão utilizando as 

tecnologias para a implementação de políticas e melhoria da gestão, os dados inseridos, por 

exemplo, em sistemas de informação podem ser utilizados para controlar e medir o 

desempenho da organização e do burocrata na ponta. 

Outra mudança ressaltada por Snellen (2012) é a visão de que existe uma transição do 

governo eletrônico (e-Government) para o governo móvel (m-Government). Nesse 

entendimento, as aplicações TIC tradicionais estão sendo substituídas pelas aplicações móveis 

e isso afeta a atuação do burocrata de nível de rua:  

(...) a transição do governo eletrônico para o governo móvel implica principalmente 

na transição entre cidadãos móveis para oficiais e aparatos da administração pública 

móveis (como satélites). Características que distinguem o governo móvel são: 

abordagem personalizada, contextualização e comunicação baseada na localização.  

Ainda mais importante é que as facilidades, disponibilizadas pelos dispositivos do 

m-government, afetam o papel implicíto das relações entre gestores públicos e 

cidadãos (SNELLEN, 2012, p. 274, tradução nossa)
63

.  

De acordo com Snellen (2012), a adoção de estratégias de m-Government pode trazer 

diversos benefícios para a administração pública e sociedade. No que tange aos burocratas de 

nível de rua, a mobilidade garante com que esses atores sejam capazes de estar em contato 

com pessoas, gestores, processos, dados, independente do local ou momento (SNELLEN, 

2012). Entre as aplicações que podem ser utilizadas estão: satélites, circuitos fechados de 

televisão, identificação por radiofrequência, SMS, GPS, PDAs, smartphones e redes sociais
64

.   

Entre o artigo de 1998 e o de 2012, Snellen (2012) destacou a mudança para um uso 

maior das aplicações móveis nas atividades da administração pública e o crescimento no 

papel dos cidadãos no seu relacionamento com o governo. Porém, um determinado 

posicionamento do autor não foi reformulado: o aumento da infocratização, ou seja, do 

controle sobre os burocratas de nível de rua por meio do uso das TIC. No entendimento do 

autor, a transição para o m-government ampliou as possibilidades de controle não somente 

sobre o burocrata, mas também sobre a sociedade. O uso dos dispositivos móveis, portanto, 

levaria ao mesmo tempo tanto a um empoderamento da sociedade que pode acessar e se 

comunicar com a administração pública mais facilmente quanto um aumento da supervisão e 
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 No original: “(…) the transition from e-government to m-government implies mainly a transition from mobile 

citizens to mobile officials and mobile administrative apparatuses (such as satellites). Distinguishing 

characteristics of m-government are: a personalized approach, contextualization, and location based 

communications. Even more important is that the facilities, made available by m-government devices, affect the 

implicit role relationships between public official and citizens”.  

 
64

 Para a descrição de cada uma dessas aplicações, ver Snellen (2012, p. 272-274).  
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controle sobre os cidadãos e agentes públicos.  

Diferentemente de Snellen (1998; 2012) e Zuurmond (1998; 2012) que apresentam 

ressalvas ou pelo menos apontam as incoerências em relação ao controle exercido pelas TIC 

nos burocratas de nível de rua, Reddick et al. (2011) apontam os efeitos positivos do aumento 

desse controle. Os autores analisaram os efeitos do governo eletrônico na discricionariedade 

administrativa, compreendendo esta como a habilidade dos gestores públicos de fazerem 

escolhas entre possíveis decisões, que podem resultar ou não em alguma ação. Partindo do 

pressuposto que existe um movimento de transformação do burocrata de nível de rua para o 

burocrata do nível de sistema em que o agente administrativo é controlado através das 

tecnologias, os autores realizaram uma pesquisa com governos locais no Egito para explicar 

os fatores que influenciam a discricionariedade dos burocratas na ponta. Além disso, os 

autores também entendem que a discricionariedade deve ser controlada na prestação de 

serviços p blicos e que “falhas em sistemas de informação estão relacionadas à cultura 

organizacional que existem em muitas burocracias, o que pode impedir inovações como o 

governo eletrônico” (REDDICK et al., 2011, p. 391, tradução nossa)
65

. No posicionamento 

deles, o controle exercido pelas TIC teria um efeito positivo ao minimizar certas disfunções 

na burocracia tais como a corrupção: 

O governo eletrônico é uma maneira de exigir o controle administrativo sobre a 

entrega de informações e serviços aos cidadãos, proporcionando assim um método 

mais direto de alcançar os cidadãos, potencialmente reduzindo a corrupção na 

prestação de serviços. O governo eletrônico pode afetar a discricionariedade 

administrativa, pois uma maior accountability através de um sistema de controle 

pode reduzir o escopo da ação discricionária dos funcionários públicos (...). 

Essencialmente a TI (...) exerce controle sobre as ações dos funcionários 

(REDDICK et al. , 2011, p. 391, tradução nossa) 
66

. 

 Assim, no entendimento dos autores, a substituição dos burocratas de nível de rua 

(mantendo esses agentes apenas como suporte na implementação das políticas pública)  pelos 

burocratas de nível de sistema seria a melhor solução, pois é possível eliminar a 

discricionariedade administrativa: “(...) cada indivíduo deve fazer parte de determinados 

parâmetros definidos pelo desenho do sistema de informação (...) através da automação, a 
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 No original: “Information systems failures are related to the organizational culture that exists in many 

bureaucracies, which can impede innovation such as e-government”. 

  
66

 No original: “E-government is a way of exacting administrative control over the delivery of information and 

services to citizens, therefore providing a more direct method of reaching citizens, potentially reducing 

corruption in service delivery. E-government can affect administrative discretion because greater accountability 

through a system of controls can reduce the scope of the discretionary action by pubblic officials (...). 

Essentially, IT (...) exerts control over the actions of the employees”.   
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tecnologia substitui a tomada de decisão do ser humano (...)” (REDDICK et al. , 2011, p, 392, 

tradução nossa).   

Buffat (2015) apresenta pelo menos quatro críticas à essa visão de que as TIC 

eliminariam ou reduziriam a atuação do burocrata de nível de rua:  

 Pressuposto de um determinismo tecnológico: a visão que a adoção das TIC diminui a 

discricionariedade do burocrata de nível de rua aponta para uma ideia de determinismo 

tecnológico, ou seja, os autores dessa visão compreendem que quando o elemento 

tecnológico é adicionado na implementação das políticas públicas, sempre haverá alguma 

perda de poder decisório por parte do burocrata na ponta; 

 Uso de uma definição pouco abrangente de discricionariedade: esses autores analisam 

e consideram apenas um tipo de discricionariedade possível pelos burocratas de nível de 

rua, geralmente aquelas relacionadas à capacidade de manipular os fluxos de informação. 

A discricionariedade é um fenômeno complexo e, portanto, Buffat (2015) entende que o 

fator tecnológico não pode ser considerado como única dimensão que a afeta; 

 Limitações empíricas: os estudos observados por Buffat (2015) analisam casos 

específicos que não necessariamente são transferíveis para todas as atividades e políticas 

públicas que envolvem burocratas de nível de rua. No entendimento do autor, certas áreas 

não poderão ser informatizadas e, portanto, não seriam geradas limitações na 

discricionariedade de atores em setores como educação, saúde e segurança; 

 Pouco interesse nos usos concretos da tecnologia pelos burocratas do nível de rua: 

foram encontradas poucas análises sobre o uso efetivo das ferramentas tecnológicas pelos 

gestores públicos na ponta, ou seja, Buffat (2015) problematiza a existência de poucos 

estudos que tratem de casos concretos sobre o impacto das TIC na burocracia de nível de 

rua.  

Já o segundo grupo de estudos sobre o impacto das TIC na discricionariedade dos 

burocratas na ponta afirmam que as novas tecnologias são apenas um dos fatores que 

modificam a influência desse gestor na implementação de políticas p blicas: “eles consideram 

as novas tecnologias como somente um dos fatores contextuais juntamente com outros que 

moldam a discricionariedade, focando sua atenção sobre os vários efeitos das TIC e 

destacando como tanto os agentes na ponta quanto os cidadãos utilizam as tecnologias como 
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recursos de ação” (BUFFAT, 2015, p. 154)
67

.  

 As pesquisas que estão alinhadas com essa segunda vertente buscam compreender o 

efetivo uso das tecnologias pelos burocratas de nível de rua e como ocorre a tomada de 

decisão nesse contexto. Os estudos geralmente concluem que ainda existe o papel do poder 

discricionário dos agentes públicos na ponta mesmo dentro de um contexto altamente 

automatizado (BUFFAT, 2015, p. 155).    

 Citando estudos realizados por Weller (2006) e Jorna e Wagenaar (2007), Buffat 

(2015) destaca alguns elementos que demonstram que a tecnologia não necessariamente 

diminui ou elimina a discricionariedade do burocrata de nível de rua. Nos estudos de Jorna e 

Wagenaar (2007) sobre dois processos de alocação de subsídios na Holanda, os autores 

demonstram que, por um lado, o uso das TIC aumenta o controle sobre os aspectos formais da 

rotina organizacional tais quais as quantidades de aplicações existentes e  as inconsistências 

no processo. Por outro lado, esse controle não é capaz de observar as dimensões informais no 

processo decisório que são realizadas pelos agentes públicos. Já o trabalho de Weller (2006) 

demonstra situações em que processos totalmente automatizados são modificados pelos 

agentes públicos em prol dos beneficiários devido a erros existentes no próprio software:  

O estudo também demonstra que opor TIC e discricionariedade não é relevante, pois 

se trata de uma interação complexa e dinâmica entre um dispositivo técnico e seus 

usuários dentro de um contexto específico. O estudo de Weller indica que a 

influência da tecnologia não é automática porque os burocratas de nível de rua 

podem contrariar com sucesso decisões automatizadas aplicando seus próprios 

julgamentos. Nesse caso, a discricionariedade não depende apenas da tecnologia, 

mas também, e, mais importante, de fatores contextuais como a distribuição das 

tarefas entre as organizações ou as habilidades profissionais dos agentes públicos 

(BUFFAT, 2015, p. 155, tradução nossa)
68

.  

 Buffat (2015) conclui que essa segunda visão - the enablement thesis - demonstra que:  

1. A tecnologia é apenas um dos fatores que influenciam na discricionariedade do burocrata 

de nível de rua, existindo uma série de outros fatores não-tecnológicos que também 
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 No original: “they consider new technologies as only one contextual factor among others shaping discretion, 

focus their attention on various effects of ICT and highlight how both frontline agents and citizens use 

technologies as action resources”.  

 
68

 No original: “The study also demonstrates that opposing ICT and discretion is not relevant, since it is rather a 

complex and dynamic interaction that exists between the technical device and its users, in a specific context. 

Weller’s study indicates that technological influence is not automatic because street-level agents can 

successfully oppose automated decisions by applying their own judgements. In that case, discretion does not 

depend only on technology but also and more importantly on contextual factors such as task distribution among 

agencies or the professional skills of agents”.  
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podem influenciar na sua tomada de decisão; 

2. Os efeitos da informatização no relacionamento entre burocracia e sociedade são levados 

em consideração nessa segunda visão, pois focam em como a tecnologia é utilizada tanto 

pelos burocratas de nível de rua quanto pelos cidadãos nas relações de poder: “as novas 

tecnologias possuem impactos ambíguos e mistos porque eles permitem que 

simultaneamente os agentes tenham melhor controle sobre seus clientes e que seus 

clientes também sejam empoderados por meio do uso estratégico que eles podem fazer 

das TIC” (BUFFAT, 2015, p. 157, tradução nossa)
69

.  

Já Jansson e Erlingsson (2014) observaram o potencial da transformação das 

burocracias com a adoção de TIC através de um estudo de caso sobre um município sueco que 

foi reconhecido tanto por introduzir postos presenciais de governo que lidavam diretamente 

com o público nos anos 80 quanto adotar iniciativas de governo eletrônico no início dos anos 

2000. Os autores concluíram que existe uma noção que o relacionamento com a sociedade se 

expandirá por meio dos websites e sistemas informatizados e diminuirá nos postos 

presenciais. Portanto, no entendimento dos autores, “(...) a necessidade de reuniões pessoais 

(...) irá de acordo com um processo evolucionário, diminuir lentamente à medida que os 

serviços se expandem” (JANNSON E ERLINGSSON, 2014, p. 12, tradução nossa). Por outro 

lado, também entendem que certos aspectos da reunião presencial ainda não podem ser 

reproduzidos na relação virtual: 

(...) o encontro presencial cria melhores oportunidades de comunicação e serviço de 

acordo com as pré-condições do cidadão e para captar as vozes mais marginalizadas 

da sociedade. O governo eletrônico, por sua vez, restringe a oportunidade do 

burocrata do nível da rua de atuar como intermediário e tradutor. A interface 

tecnológica, na sua forma atual, pressupõe certos pré-requisitos. Assim, atribui 

maior responsabilidade aos indivíduos para que adquiram os conhecimentos ou 

habilidades necessárias e, não menos importante, o interesse de se comunicarem 

com a administração pública (JANSSON & ERLINGSSON, 2014, p.17, tradução 

nossa)
70

.   

                                                      
69

 No original: “New technologies have mixed and ambiguous impacts because they simultaneously enable state 

agents to better control their clients while clients also get empowered through the strategic use they can make of 

ICT”.  

 
70

 No original: “(…) the personal meeting creates better opportunities for communication and service according 

to the citizen’s preconditions and for capturing the weaker voices of society. E-government, in turn, curtails the 

street-level bureaucrat’s opportunity to act as an intermediary and translator. The technological interface, in its 

present form, presupposes certain prerequisites. It thereby places greater responsibility on individuals to 

themselves acquire the necessary knowledge or skills and, not least, the interest, to communicate with the public 

administration”.  
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Uma das críticas que pode ser feita a esses autores, independentemente da visão 

adotada sobre o impacto das TIC nos burocratas de nível de rua, é que eles tratam pouco das 

especificidades locais e apenas trabalham esse tema a partir da obediência ou não às regras 

para o uso de sistemas de informação ou da tecnologia adotada. Os estudos não focam nas 

adaptações que esses burocratas na ponta podem fazer no uso das tecnologias no âmbito local. 

Portanto, esses trabalhos comumente não analisam em profundidade o papel do contexto 

local.  

Geralmente, o pressuposto desses estudos é o foco no controle e como garantir que o 

sistema de informação seja utilizado da maneira que foi proposto por quem o desenvolveu. 

Reddick et al. (2011) ainda apontam que existem visões que compreendem a 

discricionariedade do burocrata de nível de rua como algo positivo porque permite que o 

burocrata seja mais responsivo aos cidadãos e às suas necessidades, fornecendo serviços mais 

efetivos. Entretanto, esses mesmos autores também ressaltam que essa discricionariedade 

pode gerar efeitos negativos, especialmente quando é dado um determinado poder de decisão 

a um agente que pode implementar uma política pública de modo diverso do que era esperado 

pelo órgão formulador.  

Busch (2017) apresenta um dos poucos trabalhos que relacionam o uso das TIC e o 

burocrata de nível de rua a partir de uma análise contextual. Segundo o autor, a literatura já 

verificou a existência tanto de efeitos facilitadores quanto repressores em relação aos 

impactos das TIC na discricionariedade do burocrata na ponta, mas ainda pesquisou pouco 

sobre as circunstâncias em que o poder discricionário é afetado pelas tecnologias. A 

discricionariedade pode ser conceituada como “(...) a liberdade do burocrata de nível de rua 

possui para tomar decisões sobre os indivíduos quanto ao tipo, qualidade e quantidade de 

sanções e recompensas durante a implementação da política (...)” (BUSCH, 2017, p. 2963, 

tradução nossa). Por fim, o autor identifica alguns fatores contextuais que influenciam o poder 

discricionário do burocrata de nível de rua: 1) complexidade social; 2) papel social da agência 

pública; 3) o grau de profissionalização; 4) literacia digital; 5) o grau com que o contato 

pessoal é requerido ou desejado; e, 6) as consequências potenciais de decisões.  

 Bouvens e Zouridis (2002) apontam que existem três situações relacionadas aos 

impactos da adoção de sistemas informatizados na atuação dos burocratas de nível de rua:  
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1) O sistema de informatizado não afeta a discricionariedade do burocrata de nível de rua e 

ele realiza as mesmas ações e tarefas definidas no momento anterior a introdução das TIC;  

2) O burocrata de nível de rua é mantido, mas apenas responde aos comandos dados pelos 

sistemas informatizados, ou seja, segue somente as instruções geradas pelos sistemas e sua 

discricionariedade é diminuída ou eliminada, tornando-se um ator que é denominado 

burocrata de nível de tela (screen-level bureaucrat). Nessa situação, desponta a atuação do 

burocrata de nível de sistemas (system-level bureaucrat) que é o ator que passa a ter o poder 

discricionário a partir das suas decisões sobre a construção dos sistemas informatizados no 

setor público;  

 3) O único ator mantido é o burocrata de nível de sistemas e novas formas de accountability 

devem ser criadas para controlar e responsabilizar esse burocrata.  

 Nessa tese é proposto que essas três possibilidades não são as únicas e que o conceito 

de adaptações locais das tecnologias no campo de sistemas de informação pode auxiliar esse 

entendimento. Mesmo com a definição de regras, padrões, formas de controle, sistemas de 

informação rígidos que não permitem modificações nos sistemas de informação em si, sempre 

existirá espaço para adaptações ou modificações no uso do sistema pelos burocratas de nível 

de rua seja no âmbito tecnológico ou contextual. Diniz et al. (2014) definem as adaptações 

locais como modificações que os usuários realizam nas tecnologias para adequá-las melhor ao 

seu contexto. Como já apresentado anteriormente, essas adaptações podem ser feitas 

diretamente na tecnologia, no contexto ou em ambos. Como geralmente os sistemas de 

informação de políticas sociais descentralizadas brasileiras são rígidos e não permitem a 

flexibilização da tecnologia, a principal possibilidade de adaptação dos usuários locais se 

encontra no contexto.  

Portanto, apesar da literatura sobre o burocrata de nível de rua e as TIC apontar que o 

papel das tecnologias é eliminar ou reduzir o poder discricionário desse ator, a proposta desta 

tese é que a discricionariedade do burocrata na ponta não diminui, mas sim é modificada com 

a adoção das TIC. As tecnologias compõem mais um fator que permitem ações e decisões do 

burocrata de nível de rua sobre as políticas públicas no âmbito local. Nessa pesquisa, essas 

ações e decisões são as adaptações que os usuários de sistemas de informação realizam para 

usar as tecnologias adotadas na implementação de políticas sociais.  
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 Não é novo na literatura dentro do campo de administração pública que a atuação do 

burocrata do nível de rua seja analisada a partir das adaptações que realiza na implementação 

de políticas públicas no contexto local (ANDRADE, 2016; LOTTA, 2010): “A 

discricionariedade dos agentes implementadores, para além de um julgamento normativo, 

transforma as políticas, adaptando-as ao contexto local” (LOTTA & PAVEZ, 2010). As 

discussões sobre os burocratas de nível de rua apontam que a discricionariedade desses 

agentes pode tanto trazer resultados positivos, como dar poder ao burocrata para garantir que 

o público alvo pretendido seja atingido, ou negativos, quando, por exemplo, o agente na ponta 

modifica radicalmente os objetivos da política previamente definida. A discricionariedade 

permite que o burocrata de nível de rua adapte a política de modo a atender as necessidades 

dos cidadãos no âmbito local, adequando-a aos casos individuais (JANSSON & 

ERLINGSON, 2014).  

 Ferreira e Medeiros (2016) revisam as diferentes pesquisas sobre o burocrata de nível 

de rua e mapeiam uma série de visões sobre esse agente na literatura. Entre essas visões, os 

autores citam as perspectivas top-down and bottom-up. Na primeira visão, “(...) a 

implementação é vista como um processo racional e planejado, enfatizando o comando, o 

controle e a uniformidade” (p. 778). O foco dessa perspectiva está no formulador e como ele 

pode adotar estratégias para garantir que os objetivos da política sejam alcançados, seguindo 

as regras definidas. Na segunda perspectiva, o foco é dirigido aos implementadores da política 

e esta etapa é vista como um processo dinâmico e interativo entre burocratas de nível de rua e 

cidadãos: “(...) compreende-se a implementação como um processo de adaptação das políticas 

durante o sua execução, podendo ser um processo de negociação explícita ou implícita entre 

os membros do órgão público responsável pela implementação, os implementadores da linha 

de frente e seus usuários” (FERREIRA E MEDEIROS, 2016, p. 778). Para esse segundo 

grupo, a adaptação é imprescindível para garantir com que as políticas atendam as 

necessidades individuais, inclusive muitos autores apontam que é a discricionariedade e as 

adaptações do burocrata na ponta que permitem o sucesso da implementação no contexto 

local.  

Assim, as adaptações no nível local pelos burocratas de nível de rua não são ignoradas 

pela literatura no campo da administração pública e, muitas vezes, se dividem entre estudos 

que querem minimizar o papel desse agente por meio de controle e uniformização das ações 
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na etapa de implementação e outros que entendem as ações e adaptações do agente na ponta 

como fundamentais para o sucesso da política e acesso aos serviços públicos pelos cidadãos.  

Entretanto, essa literatura não foca no uso de tecnologias como sistemas de 

informação, tema relevante na administração pública contemporânea e no contexto de ampla 

adoção e disseminação das TIC em diversas atividades tanto no cotidiano dos indivíduos 

quanto das organizações. Sobre o papel das TIC e na diminuição da interação presencial entre 

o burocrata de nível de rua e o cidadão, Ferreira e Medeiros (2016) trazem brevemente o que 

encontraram na literatura. Eles apontam que existe uma parte dos estudos que tem mostrado a 

importância das interações presenciais entre o gestor na ponta e o público, mas que as TIC 

podem diminuir esse relacionamento, especialmente quando o contato presencial é eliminado. 

Por outro lado,  encontraram outros autores que não acreditam que mudar a forma de contato 

(presencial ou online) também mude totalmente esse relacionamento:  

(...) porque a relação continua existindo diante da necessidade de produção e da 

entrega do serviço da política aos cidadãos. Essa também parece ser a visão de 

Lipsky (2010), que afirma que os sistemas de informações não eliminam as 

preocupações com a responsividade, que é o tratamento das pessoas como 

indivíduos que podem possuir características e necessidades únicas (FERREIRA & 

MEDEIROS, 2016, p. 784).  

 Em suma, o objeto deste estudo são os sistemas de informação definidos pelo governo 

federal para suas políticas sociais, mas que são compartilhados na sua implementação com os 

gestores públicos dos governos locais. O uso desses artefatos tecnológicos se torna mais um 

elemento que caracterizam as relações intergovernamentais e, portanto, também podem ser 

considerados como um dos fatores que podem auxiliar (ou não) na implementação de 

políticas sociais. Os estudos no campo da administração pública analisam as dificuldades de 

implementar políticas sociais descentralizadas no páis, mas não enfatizam em suas pesquisas 

os sistemas de informação como parte desse processo. Por outro lado, o campo de sistemas de 

informação produzem pesquisas sobre os aspectos tecnológicos, e por vezes sociais, mas nem 

sempre estes trabalhos analisam os agentes políticos ou as caraterísticas do setor público, bem 

como os usuários de sistemas de informação no nível operacional das políticas públicas. 

Assim, a combinação de lentes teóricas de ambos os campos pode trazer uma contribuição 

para a análise do fenômeno apresentado nessa tese.  

Antes de adentrar nos aspectos metodológicos e a análise de resultados dessa tese, 

cabe destacar os conceitos adotados nesta pesquisa. Para fins deste trabalho, gestores públicos 

municipais são considerados os burocratas de nível de rua que utilizam sistemas de 
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informação das políticas sociais do governo federal. Isso significa dizer que os gestores que 

lidam diretamente com os cidadãos beneficiários das políticas sociais federais no Brasil e, 

geralmente, estão dentro da estrutura do governo municipal. Além disso, na literatura de 

sistemas de informação, os gestores municipais também podem ser considerados como 

intermediário entre o cidadão, que é o principal beneficiário das políticas sociais, e o sistema 

de informação.  

Em relação aos conceitos adotados nessa pesquisa, relações intergovernamentais, como já 

apontadas neste trabalho, tratam das formas com que se relacionam os entes federativos no 

país, a saber, instância nacional (governo federal) e entes subnacionais (governos estaduais e 

municipais). Um dos principais exemplos desse relacionamento entre instância nacional e 

local é a gestão dos benefícios do Programa Bolsa Família (PBF) em que o contato do cidadão 

é primordialmente realizado com os agentes públicos da prefeitura.  

Apesar de o governo federal ter a competência para negar ou bloquear benefícios do PBF 

a qualquer momento, em muitas situações, especialmente casos referentes a bloqueios, foi 

dado ao gestor municipal o poder para reverter determinados tipos de bloqueios dos recursos 

destinados às famílias nessa política, principalmente aqueles que se relacionam com o 

descumprimento de condicionalidades. Portanto, em certos casos a definição de retirar ou não 

o bloqueio é do gestor municipal e ele informa ao governo federal sobre essa decisão através 

de sistemas informatizados como o Sistema de Gestão de Condicionalidades – SICON. Uma 

dessas possibilidades de discricionariedade do gestor público municipal foi descrita no 

documento da iniciativa “Mundo sem Pobreza”
71

 sobre o descumprimento de 

condicionalidades do PBF: 

Ao receber um efeito sobre o seu benefício, qualquer família pode contestá-lo. 

Assim, o recurso é a forma de contestação, por parte da família, de um efeito 

aplicado em decorrência do descumprimento de condicionalidades.  uando o 

descumprimento for justificável ou quando tenha ocorrido um erro no registro dos 

dados de acompanhamento, a família pode entrar com um recurso junto da gestão 

municipal do Programa Bolsa Família para reverter essa situação. A apresentação do 

recurso tem prazo, e deve ser registrado e avaliado pela gestão m nicipal no 

Sicon. Caso o recurso seja aceito, o  ltimo efeito de descumprimento da família é 

anulado (WWP, 2014, p. 3-4, grifo nosso).  

Sistemas de informação interorganizacionais em políticas sociais, para fins desta tese, são 

aqueles sistemas de informação criados para a utilização em alguma política social do 

                                                      
71

 A Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo sem Pobreza (do inglês, Brazil Learning Initiative for 

a World without Poverty – WWP) tem como objetivo identificar, documentar e disseminar a experiência 

brasileira no desenho e na implementação de políticas e programas de proteção social e redução da pobreza. Faz 

parte de uma parceria entre o governo brasileiro, a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Banco Mundial. 

Maiores informações em: https://wwp.org.br/.  

https://wwp.org.br/
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governo federal e que devem ser utilizados obrigatoriamente pelos entes subnacionais de 

forma a garantir a implementação do programa social relacionado ao sistema. Pode fazer parte 

de qualquer fase da política pública na área social.  

Usuários de sistemas de informação referem-se a qualquer agente, seja público ou não, 

que possui acesso e/ou utiliza o sistema de informação definido para a política social do 

governo federal. Por utilizar o sistema, entende-se como a capacidade de inserir e acessar 

dados, atualizar o sistema, produzir relatórios, entre outros. Entretanto, cabe destacar que este 

trabalho foca no usuário designado no âmbito do município e que, por vezes, esse usuário  na 

realidade cotidiana dos governos municipais esse usuário não é o mesmo que que foi definido 

pelo governo federal e isso traz implicações para a implementação das políticas sociais do 

governo federal. Foi adotado também o entendimento de Diniz et al. (2014) sobre a 

importância das mudanças que os usuários realizam no contexto para adoção da tecnologia. 

Nesse sentido, a pesquisa busca compreender se os usuários de sistemas de informação de 

políticas sociais do governo federal vêm modificando o contexto para conseguir utilizar essas 

novas tecnologias em suas atividades. 

Portanto, essa tese adota inicialmente que o usuário local dos sistemas de informação 

em políticas sociais do governo federal não foi excluído totalmente do processo decisório 

como o esperado pela instância nacional e por diversos teóricos sobre o impacto das TIC na 

discricionariedade do burocrata de nível de rua, pois esse usuário ainda tem a possibilidade 

realizar adaptações e modificar o processo de implementação das políticas públicas e atuação 

do governo local a partir do contexto, mesmo quando não existe a possibilidade de mudar 

isoladamente a dimensão tecnológica.  

Além disso, Bichir (2011) destaca que a qualidade dessas políticas sociais 

descentralizadas tanto na sua provisão quanto resultados dependem também das capacidades 

institucionais locais. De acordo com a autora, existe espaço para decisões no nível local 

mesmo com o governo federal atuando para que haja padronização e os governos municipais 

atuem em prol de seguirem os objetivos gerais da política. Nesse sentido, os gestores públicos 

no âmbito local podem: a) modificar as regras e o processo esperado para garantir o 

atendimento às regras do governo federal tais como o recebimento de recursos, o acesso do 

programa social pelo público-alvo, o pleno funcionamento do sistema de informação, entre 

outros; e, b) alterar as regras e atingir outros objetivos, diferentes do esperado pela política 

social, como incluir pessoas que não são público-alvo da política, informação incompleta 

sobre a implementação no âmbito local, entre outros.  
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Portanto, a análise desta pesquisa partirá de dois pressupostos a partir da abordagem 

proposta por Diniz et al. (2014) combinada com o conceito de burocrata de nível de rua: 

1. Os usuários de sistemas de informação de políticas sociais no governo federal no nível 

local podem modificar esses sistemas, realizando adaptações no uso desses sistemas 

informatizados para adequar a implementação das tecnologias no contexto local. Além 

disso, mesmo quando o sistema é fechado, ou seja, os usuários locais não podem 

modificar a tecnologia em si, existe a possibilidade de modificações do contexto em que a 

tecnologia está inserida, afetando a implementação de sistemas de informação em 

políticas sociais do governo federal; 

2. A mesma tecnologia em diferentes contextos podem gerar diferentes estratégias de 

implementação pelos usuários locais e, consequentemente, diferentes formas de adaptação 

no uso de sistemas de informação. Portanto, a atuação do burocrata de nível de rua não 

será igual em todas as localidades que utilizam determinado sistemas de informação de 

uma política social descentralizada.  
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3. METODOLOGIA  

 
Compreender a influência das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na vida social é 

complexo, não importa qual lente você adote para estudá-la. 

(POZZEBON et al., 2009, p. 2, tradução nossa)   

Para identificar os usos no âmbito local de sistemas de informação em políticas sociais 

que exijam cooperação entre diferentes entes federativos, a metodologia de pesquisa foi 

composta pela revisão de literatura e a definição do referencial teórico, abrangendo os 

conceitos e teorias em torno das seguintes temáticas: relações intergovernamentais, 

coordenação federativa, sistemas de informação e burocratas de nível de rua. Também foram 

identificadas as principais referências na literatura que tratam das discussões sobre a relação 

entre usuários e desenvolvedores de sistemas de informação com o objetivo de mapear 

benefícios e dificuldades nesse relacionamento, principalmente nos sistemas de informação de 

políticas sociais no Brasil. Portanto, a primeira etapa da pesquisa foi composta pela realização 

de uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos que envolvem a pesquisa.  

 A revisão da literatura permitiu a identificação das relações entre estes conceitos e 

como, no âmbito teórico, é explicitado o papel das relações intergovernamentais no uso de 

sistemas de informação em políticas sociais do governo federal brasileiro. Diniz et al. (2013) 

já apontaram que são poucos os trabalhos acadêmicos que analisam diretamente as relações 

intergovernamentais e os sistemas de informação nas organizações públicas, sendo que, 

geralmente, a literatura apresenta estudos sobre esses temas separadamente. Assim, o primeiro 

desafio foi definir um referencial teórico que relacionasse esses conceitos e permitisse a 

identificação na literatura das maneiras pelas quais pode ser compreendida a relação entre a 

adoção de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas e o uso dos gestores 

municipais para garantir a implementação desse tipo de sistema.  

Cabe destacar que neste trabalho foram apresentadas lentes e conceitos teóricos que 

podem ser utilizados para o desenvolvimento desse trabalho tanto no campo da administração 

pública quanto no de sistemas de informação. O principal motivo para essa revisão foi a falta 

de trabalhos que focavam no uso de sistemas de informação em contextos federativos, como o 

Brasil, no campo da administração pública. Nesse contexto, outros campos de conhecimento 
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podem ser úteis para o estudo deste fenômeno. Assim, a lente teórica adotada seguiu uma 

combinação de quadros de referência e conceitos presentes tanto na área de administração 

pública quanto na de sistemas de informação. De acordo com Ciborra (2002), a reflexão a 

partir de diferentes lentes teóricas contribui para a análise de fenômenos, que podem ser 

estudados através de perspectivas oriundas de diferentes áreas ou pensamentos e que serão 

levadas em consideração. O referencial teórico proposto nessa tese combinou as perspectivas 

que tratam sobre o uso das TIC pelos burocratas de nível de rua com teorias de sistemas de 

informação, que estudam como usuários desses sistemas podem modificar a utilização de 

sistemas por meio de alteração das tecnologias e/ou do contexto, realizando muitas vezes 

ações diferentes da esperada pelos desenvolvedores e formuladores do sistema informatizado.  

Além disso, a partir de trabalhos como o de Segatto (2015), Watts (2008), Agranoff 

(2001), Snijkers (2005) e Killian e Wind (2008), que propõem analisar diferentes modelos e 

padrões de relações intergovernamentais com o objetivo de compreender as dinâmicas dessas 

relações nos países federativos e como estas afetam a provisão das políticas públicas ou a 

adoção das TIC, foram definidos no capítulo de Referencial Teórico os modelos de adoção de 

sistemas de informação em políticas sociais do governo federal (centralizado, descentralizado 

e coordenação e cooperação intergovernamental). Esses modelos foram adotados como 

referência nessa pesquisa e constituíram a primeira etapa metodológica do trabalho, 

permitindo identificar qual o tipo de relacionamento está presente nos sistemas de informação 

de políticas sociais descentralizadas no Brasil.  

 Também foram apresentados os conceitos de usuários de sistemas de informação de 

políticas sociais descentralizadas e de adaptações locais quanto ao uso do sistema. A partir 

destas definições, espera-se compreender as características de iniciativas de sistemas de 

informação em políticas sociais do governo federal brasileiro e sua implementação pelas 

esferas locais de governo. Assim, para atingir o objetivo desta tese de identificar, descrever e 

explicar os mecanismos de adaptação no uso de sistemas de informação em políticas sociais 

do governo federal pelos usuários no âmbito municipal optou-se pela adoção de uma pesquisa 

cuja abordagem é qualitativa (STAKE, 2005; CRESWELL, 2009) por meio da adoção de 

diversas técnicas. Entre elas, a realização de um estudo de caso (CRESWELL, 2009). É 

importante destacar também que este estudo parte de uma postura epistemológica 

interpretativista (GREGOR, 2006).   
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Sobre a escolha do método de estudo de caso, de acordo com Cresswell (2009, p. 13, 

tradução nossa): “Estudos de caso são uma estratégia de pesquisa em que o investigador 

explora em profundidade um programa, um evento, uma atividade, um processo ou um ou 

mais indivíduos. Os casos são limitados pelo tempo e atividade e os pesquisadores coletam 

informação detalhada usando uma variedade de procedimentos de coleta de dados durante um 

determinado período de tempo” 
72

.  

Nessa pesquisa, optou-se por analisar um sistema de informação do governo federal 

brasileiro que depende dos governos locais para utilizá-lo e garantir sua implementação. O 

objetivo do estudo de caso foi identificar e descrever as mais diversas situações de adaptações 

e usos locais em termos de adoção de um determinado sistema de informação do governo 

federal. Essa proposta de analisar diferentes situações de adaptações advém do pressuposto 

que nem sempre tais modificações têm como objetivo deturpar ou alterar os objetivos da 

política social que está associada ao sistema de informação. Além disso, as diferentes 

características dos municípios brasileiros podem gerar diferentes capacidades e estratégias 

para o uso de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas. 

Apesar de o desenho dessas políticas contarem com os governos estaduais e 

municipais para a implementação desses programas, as prefeituras são um dos atores mais 

relevantes nesse processo, pois geralmente são responsáveis por inserir os dados e 

informações nos sistemas de informação do governo federal. Portanto, o foco do estudo de 

caso foi sistemas da instância federal que fossem implementados pelos agentes públicos 

municipais. Para isso, foi necessário definir como estudo de caso algum sistema de 

informação que tivesse como um dos seus principais usuários os gestores das prefeituras 

brasileiras.  

Entre os diversos sistemas de informação implementados pelo governo federal nos 

municípios brasileiros, para compreender a adoção e adaptações locais dos sistemas de 

informações de políticas sociais do governo federal foi definida a realização de um estudo de 

caso único sobre o sistema de informação denominado Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal (Cadastro Único). O motivo da escolha de um caso único é que o 

Cadastro é um sistema específico que agrega informações da população em condições de 

                                                      
72

 No original: “Case studies are a strategy of inquiry in which the researcher explores in depth a program, a 

event, activity process, or one or more individuals. Cases are bounded by time and activity, and researchers 

collect detailed information using a variety of data collection procedures over a sustained period of time”. 
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vulnerabilidade socioeconômica que são utilizadas para diversas políticas sociais da instância 

federal, bem como esses dados podem ser explorados pelos governos subnacionais com o 

objetivo de subsidiarem suas políticas sociais. Dentro do contexto em que a coordenação 

federativa e as relações intergovernamentais devem ser baseadas no compartilhamento das 

decisões e dados dos sistemas de informação, o Cadastro Único se torna um objeto de estudo 

relevante sobre as características desse relacionamento e as ações dos gestores municipais 

para garantir o uso dos sistemas de políticas sociais descentralizadas. Ademais, atingir o 

objetivo da tese de identificar e descrever as adaptações locais  no uso de sistemas depende de 

uma ferramenta que tenha abrangência nacional e seja considerada um sucesso na sua 

implementação. Nesse sentido, o Cadastro Único é um dos sistemas mais antigos em 

funcionamento, cuja abrangência é nacional e é considerado um sucesso na sua 

implementação. 

O Cadastro Único é utilizado para a seleção de beneficiários do Programa Bolsa 

Família (PBF) e mais de 30 outros programas do governo federal em diversas áreas de 

atuação. O responsável pela construção, financiamento e manutenção desse sistema no 

governo federal é o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Além disso, o 

programa também conta com a Caixa Econômica Federal como responsável pela 

operacionalização do sistema. Apesar de ter o apoio técnico também da esfera estadual, o 

principal ator para a implementação desse sistema é o gestor que faz parte do governo 

municipal. Todos os cadastros realizados no sistema advêm de dados coletados e 

encaminhados para o governo federal através de estruturas de gestão nos municípios. 

 Isso significa dizer que os dados de mais de 26 milhões famílias no país, que são 

utilizados para a tomada de decisão nas políticas sociais da esfera federal, são coletados pelos 

gestores nas prefeituras municipais. Portanto, o papel dos gestores municipais é fundamental 

para a implementação desse sistema, pois os dados que compõem o Cadastro Único são a 

porta de entrada para diversos programas sociais da esfera federal (BICHIR, 2011).  

O histórico do Cadastro Único é frequentemente associado ao Programa Bolsa Família 

(PBF). Essa relação entre o PBF e o Cadastro é de extrema importância para a adoção do 

sistema de cadastro em todo o território brasileiro. O PBF: 

Surgiu em 2003 com a unificação de diversos programas de transferência de renda 

do governo federal. Assim, o PBF tornou-se o único programa de transferência de 

renda com condicionalidades da esfera federal. Apesar de ser um programa do 

governo federal, o PBF possui uma gestão compartilhada e descentralizada entre 
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todos os entes federativos. Os governos municipais e estaduais são também 

responsáveis pela implementação do programa, seu controle e do sistema de 

cadastro dos beneficiários (DINIZ et al, 2013, p. 101).  

Os municípios podem aderir voluntariamente ao programa, ou seja, não é obrigatório 

fazer parte do PBF. Entretanto, ao realizar essa adesão devem se submeter às regras definidas 

pelo MDSA. Entre essas regras está a utilização do sistema de informação para a coleta e o 

registro de uma série de dados sobre os potenciais beneficiários do PBF e de outras políticas 

sociais do governo federal – o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(Cadastro Único). Este sistema permite a identificação das famílias de baixa renda no Brasil. 

Portanto, o município que adere ao PBF deve utilizar obrigatoriamente este sistema. Todos os 

5.570 municípios assinaram o termo de adesão do PBF e, consequentemente, todos os 

municípios brasileiros utilizam o Cadastro Único.   

O Cadastro Único foi desenvolvido pelo MDSA e os municípios não podem modificar 

o sistema em si, por exemplo, adicionando novos campos de informação a serem coletados 

conforme as particularidades locais, mas a base de dados desse sistema pode ser utilizada para 

basear também as políticas públicas estaduais e municipais. 

 Para operacionalizar e gerir o sistema foram criados regulamentos que definem as 

competências das prefeituras em relação ao programa, bem como os procedimentos para a sua 

implementação. Além disso, o uso do sistema se ampliou desde a sua implementação e não 

atende apenas ao PBF, mas também a outros vários programas do governo federal na área 

social. Portanto, todos os municípios brasileiros utilizam esse sistema para incluir e atualizar 

as informações sobre a população de baixa renda no Brasil. Sobre a importância desse sistema 

para a gestão de programas sociais no país e como ele ainda é pouco explorado no âmbito 

acadêmico, Farias (2016, p. 15) afirma que: 

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

gestão de programas sociais. Se as informações foram 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. (...) No entanto, estudos sobre os PTCRs [programas 

de transferência condicionada de renda], mormente sobre o Bolsa Família, o 

Cadastro Único torna-se uma caixa preta, um objeto escassamente explorado e 

efetivamente compreendido.  

A partir do pressuposto que os gestores municipais podem modificar o uso das TIC em 

diversos aspectos, que não somente tecnológicos, e que o contexto exerce um papel 

fundamental sobre essas modificações, o estudo de caso sobre o Cadastro Único se torna ideal 

para identificar as adaptações locais no uso de sistemas de informação.  
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O Cadastro Único pode ser considerado um sistema de informação implementado com 

sucesso pelo governo federal porque está presente nos 5.570 municípios brasileiros, 

garantindo a construção de uma base nacional com dados sobre a população de baixa renda. O 

estudo de um sistema implementado com sucesso pode auxiliar na compreensão das 

diferentes adaptações que podem ser realizadas pelas prefeituras. Não é possível afirmar que, 

com a diversidade e os diferentes contextos em que estão inseridos os gestores municipais nos 

mais de 5.000 municípios no país, todas as prefeituras implementam o Cadastro Único da 

mesma maneira. Portanto, o estudo de caso do Cadastro Único permitirá uma análise 

profunda e intensa do fenômeno estudado (MARTINS & THEÓPHILO, 2009). 

A coleta de dados para o estudo de caso sobre o Cadastro Único foi realizada por meio 

da análise de documentos como legislações, manuais, relatórios, entre outros. Além disso, os 

websites do Governo Federal e dos municípios também serviram de fonte na pesquisa para 

analisar o uso desses sistemas de informação pelos governos locais. Assim, através da análise 

desses dados foi possível identificar se o desenho do Cadastro Único foca na coordenação e 

cooperação intergovernamental ou outros modelos de relacionamento intergovernamental no 

uso das TIC. 

Em seguida, ocorreu a etapa de compreensão sobre como o Cadastro Único deveria ser 

implementado e como este na realidade é utilizado pelos seus usuários na ponta. Também é 

importante verificar as barreiras e dificuldades destes municípios para o uso do sistema, bem 

como se as prefeituras vêm utilizando os dados e estatísticas presentes nesses sistemas nas 

suas políticas públicas. Nesta fase da pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com gestores municipais que trabalham diretamente com o Cadastro, ou seja, os usuários da 

ponta.  

Além disso, na mesma fase também foram realizadas entrevistas por meio da Internet 

através de um questionário online entre os gestores municipais responsáveis pelo Cadastro 

Único no país. A pesquisa ficou disponível para ser respondida pela Internet entre os dias 1 de 

novembro de 2016 e 17 de janeiro de 2017. Foi definido realizar a pesquisa online por três 

motivos: a) a disponibilidade na Internet dos contatos eletrônicos de todos os gestores 

municipais por meio da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), do MDSA; 

b) por ser um dos sistemas de informação mais antigos em funcionamento (desde 2003); e, c) 

por ser um sistema bastante difundido no país, pois está presente em todos os 5.570 

municípios brasileiros.  
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Lício (2012) destacou que o Cadastro Único foi construído sem nenhuma consulta aos 

entes subnacionais, gerando uma série de problemas no seu uso e que ao longo do tempo 

foram definidos mecanismos como cursos de capacitação do usuário e o Índice de Gestão 

Descentralizada (IGD) para melhorar a implementação da política no âmbito local. Assim, a 

coleta de dados por meio da pesquisa online e das entrevistas semiestruturadas permitiu 

mapear tanto as barreiras e dificuldades ainda presentes no uso do Cadastro Único no âmbito 

local quanto as adaptações realizadas pelos municípios na implementação desse sistema. 

Também foram entrevistados gestores federais com o objetivo de identificar suas percepções 

sobre a implementação do Cadastro Único nos municípios.  

Portanto, a partir da análise das entrevistas e dos documentos que tratam desse sistema 

foi possível identificar se a maneira como os gestores do governo federal esperavam que o 

sistema de informação fosse implementado e utilizado pelos gestores municipais é semelhante 

a realidade, ou seja, se os usuários no âmbito municipal estão implementando o sistema 

conforme o previsto ou se estão mudando a forma de sua execução. Conforma destacado 

anteriormente, o principal referencial utilizado como base para a análise de resultados foi o o 

pressuposto que  os usuários de sistemas de informação podem modificar a implementação 

desses sistemas a partir do contexto, ou seja, sem que haja a necessidade de alterar a 

tecnologia em si. Muitas vezes o sucesso da adoção de uma tecnologia criado no âmbito 

nacional e utilizado no nível local passam por adaptações feitas por seus usuários que nem 

sempre tem a possibilidade de mudar a tecnologia, mas podem mudar o contexto para se 

adequar o âmbito local ao sistema e atingir seus objetivos.  

Portanto, para atender aos objetivos geral e específicos da pesquisa, foram propostas 

três etapas de trabalho na realização do estudo de caso do Cadastro Único, conforme 

apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 - Etapas do estudo de caso do Cadastro Único 

Fonte: Elaboração própria.  

 A etapa 1 teve como propósito atender ao seguinte objetivo específico: “identificar os 

tipos de relações intergovernamentais e sistemas de informação nas políticas sociais do 

governo federal”. A partir dos modelos de relações intergovernamentais por meio de sistemas 

de informação definidos no referencial teórico da pesquisa, foi verificado se o Cadastro Único 

fazia parte do modelo centralizado, descentralizado ou de coordenação e cooperação 

intergovernamental. Para isso, foi necessário definir as seguintes características de 

relacionamento a partir dos documentos sobre o Cadastro Único e das entrevistas com 

gestores federais e municipais: a) responsável pelo desenho do sistema de informação; b) 

arquitetura do sistema de informação; c) possibilidades de adaptação do sistema pelos 

governos locais; e, d) foco do sistema de informação. 

 O objetivo da segunda etapa foi identificar as barreiras e dificuldades no uso de 

sistemas de informação em políticas sociais do governo federal no âmbito local. Em estudos 

anteriores (RIBEIRO, 2015; DINIZ et al., 2013), a identificação de barreiras e dificuldades 

foi uma estratégia utilizada não apenas para mapear as limitações no uso de sistemas de 

informação em políticas sociais descentralizadas, mas também auxiliou no entendimento 

sobre as decisões que os gestores municipais tomam para superar ou minimizar essas 

dificuldades. Assim, era possível também averiguar as adaptações locais no uso de sistemas 

de informação para superar as barreiras e dificuldades no uso dos sistemas de informação do 

governo federal. A partir de uma lista de barreiras e dificuldades, que foi definida antes das 

ETAPA 3 - IDENTIFICAR E EXPLICAR COMO OCORREM AS ADAPTAÇÕES PELOS GOVERNOS MUNICIPAIS NO USO DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS DESCENTRALIZADAS    

Referencial: Categorização das características que explicam os 
diferentes tipos de adaptações locais no uso de sistemas de informação 

Coleta de Dados: a) Análise documental; b) Entrevistas semi-
estruturadas com gestores federais e municipais 

ETAPA 2 - IDENTIFICAR AS BARREIRAS E DIFICULDADES NO USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM POLÍTICAS 
SOCIAIS DESCENTRALIZADAS   

Referencial: Lista de barreiras e dificuldades no uso de sistemas de 
informação descentralizadas pelos municípios brasileiros 

Coleta de Dados: a) Pesquisa online com gestores municipais; b) 
Entrevistas semi-estruturadas com gestores federais e municipais 

ETAPA 1 - IDENTIFICAR OS TIPOS DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NAS 
POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL 

Referencial: Modelo de relações intergovernamentais e características 
de sistemas de informação 

Coleta de Dados: a) Análise documental; b) Entrevistas semi-
estruturadas com gestores federais e municipais 
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entrevistas com gestores federais e municipais, foi possível identificar por meio de perguntas 

abertas e fechadas tanto na pesquisa online quanto nas entrevistas semiestruturadas quais 

eram as principais barreiras e dificuldades no uso de sistemas de informação nas políticas 

sociais do governo federal. 

 Por fim, a terceira etapa trata do objetivo específico que pretende explicar como 

ocorrem as adaptações pelos usuários locais no uso de sistemas de informação em política 

sociais do governo federal, por meio da identificação, descrição e explicação sobre a atuação 

dos gestores públicos municipais na utilização desses sistemas. O principal propósito foi 

categorizar as características que explicam os diferentes tipos de adaptações locais no uso 

desses sistemas de informação. No caso do Cadastro Único, a partir de análise dos 

documentos e entrevistas com gestores federais e municipais sobre esse sistema foi possível 

codificar e classificar os diferentes tipos de adaptações locais. Nessa etapa também foi 

possível desenvolver uma proposta de teoria sobre a atuação do gestor municipal que utiliza 

sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas. 

3.1 COLETA DE DADOS  

Para atender aos objetivos da pesquisa, foram realizadas coletas de dados com dois 

atores presentes na implementação do Cadastro Único: 

 Pesquisa com gestores públicos do governo federal responsáveis pela coordenação do 

Cadastro Único com o propósito de identificar e compreender como o sistema foi criado, 

se houve participação ou não dos usuários dos sistemas de informação no seu 

desenvolvimento e implantação, bem como ter a percepção do gestor de como o sistema 

deve ser implementado pelos usuários no âmbito municipal. Nessa primeira fase de coleta 

dos dados, os gestores federais foram entrevistados com o intuito de compreender o 

histórico e o processo de desenho e implantação do sistema de informação. Além disso, 

também foi realizada uma revisão de textos acadêmicos, legislação, manuais, notícias, 

folders, entre outros materiais existentes sobre o sistema de informação para compreender 

em profundidade seu desenho, implantação e responsabilidades e atribuições dadas a cada 

ente federativo; 

 Pesquisa com gestores no governo municipal responsáveis pela implementação do 

Cadastro Único no âmbito local. O principal objetivo dessa etapa foi compreender como 

ocorre o uso do sistema nos mais diversos contextos. Com isso, foi possível agrupar e 
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categorizar as mais diversas possibilidades de adaptações locais na utilização de um 

determinado sistema de informação. Assim, para identificar as mais diversas ações de 

adaptações, foram selecionados governos locais de municípios com diversas 

características como diferentes regiões e portes; 

As coletas desses dados foram realizadas por meio de uma pesquisa online com gestores 

municipais e entrevistas semiestruturadas com gestores federais e municipais. Os próximos 

tópicos explicam detalhadamente como foram realizadas essas coletas.  

3.1.1 Coleta de dados – Pesquisa online 

Na pesquisa online foram considerados 269 questionários válidos
73

 (quase 5% dos 

municípios brasileiros), totalizando respostas de pelo menos um município em 26 Estados no 

país
74

. Cabe destacar que foram enviados e-mails para os gestores do Programa Bolsa Família 

dos municípios brasileiros que estavam cadastrados na área aberta no portal do Sistema de 

Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF). Esses gestores, geralmente, também são 

responsáveis pela gestão do Cadastro Único ou tem relacionamento direto com esses gestores. 

Essa decisão se mostrou bastante acertada, pois 92% dos respondentes eram operadores 

master do Cadastro Único, ou seja, a pessoa responsável por gerenciar o Cadastro Único, 

cadastrar os demais usuários de sua equipe e dar as permissões de acesso para a realização de 

todas as atividades de manutenção na base do Cadastro Único, bem como gerenciar a 

desativação de seus usuários. 

No portal do SIGPBF é possível mapear dados pessoais como nome, email, endereço e  

telefone dos 5.570 gestores do PBF no país. O modo de coleta de dados foi realizado por meio 

de uma mensagem por e-mail que convidava o(a) gestor(a) a participar da pesquisa a partir de 

um link que direcionava aquela mensagem para um formulário hospedado na plataforma 

Google Formulários
75

.  

                                                      
73

 No total, a pesquisa online teve 272 respostas, mas 4 questionários foram considerados inválidos e não fizeram 

parte dos resultados pelos seguintes motivos: a) duplicação da resposta do respondente no questionário. Optou-se 

por manter apenas uma das respostas do município (2 respostas); e, b) o questionário foi respondido por dois 

funcionários do mesmo município e optou-se por invalidar as respostas desse município (2 respostas).   

 
74

 O único estado que não teve participação na pesquisa foi o Distrito Federal em que apenas Brasília utiliza o 

Cadastro Único.  
 
75

 Maiores informações em: <https://www.google.com/forms/about/>.  

https://www.google.com/forms/about/
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Cabe destacar as dificuldades encontradas na implementação da pesquisa online, 

especialmente em relação à qualidade do cadastro de gestores do Programa Bolsa Família no 

município. Primeiramente, as informações são disponibilizadas no portal SIGPBF de maneira 

não estruturada, ou seja, não existe um arquivo para download dessas informações que 

permita utilizar esses dados mais facilmente. Sem uma planilha ou documento para download 

para acessar os dados dos 5.570 municípios era necessário copiar um campo de informação 

(como nome, e-mail, endereço e telefone) de cada vez diretamente do portal para criar um 

cadastro estruturado na planilha eletrônica, por exemplo. Portanto, os dados não estruturados 

tornavam inviável ou bastante trabalhoso o envio dos questionários online.  

A solução encontrada foi pedir uma planilha eletrônica com os dados em formato .xls 

ou .csv por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). A primeira resposta do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) foi negar o envio da planilha, pois os dados 

estavam disponíveis na Internet. Foi necessário entrar com um recurso solicitando a 

reconsideração da resposta. O recurso foi deferido e em novembro de 2015 foi enviada uma 

planilha eletrônica no formato Excel com os dados dos gestores do PBF disponibilizados no 

portal do SIGPBF. 

Para o envio dos e-mails foram utilizadas as seguintes informações da planilha 

eletrônica encaminhada pelo MDSA: a) nome do município; b) Estado; c) nome do gestor do 

PBF; e, d) e-mail(s). Em junho de 2016, foi realizado o pré-teste do questionário online. No 

total, 50 municípios de todas as regiões e portes do país foram convidados por e-mail para 

participar e enviar suas observações sobre o instrumento de coleta. Foram consideradas sete 

respostas válidas que foram utilizadas para reformular o questionário online (Tabela 1).  

Tabela 1. Características dos municípios participantes do pré-teste 
Identificação 

Município  

Região   Localização  Porte – SUAS  Porte – IBGE  IDH – M  

A Centro-Oeste  Interior  Médio Porte  De 50.001 até 

100.000 

habitantes 

Alto 

B Nordeste  Interior Pequeno Porte I De 5.001 até 

10.000 

habitantes 

Médio  

C Nordeste  Interior Pequeno Porte I Até 5.000 

habitantes  

Baixo  

D Norte Interior Pequeno Porte I de 10.001 até 

20.000 

habitantes 

Baixo 

E Sudeste  Capital  Metrópole  Mais de 500.000 

habitantes 

Muito Alto 

F Sul Interior Médio Porte  De 50.001 até 

100.000 

Alto  
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habitantes 

G Sul  Interior  Pequeno Porte I Até 5.000 

habitantes 

Alto 

Fonte: Elaboração própria.  

Após a reformulação do questionário, entre novembro de 2015 e novembro de 2016, 

quando os questionários foram efetivamente enviados para os gestores municipais, podem ter 

ocorrido mudanças na gestão municipal do PBF e do Cadastro Único. Para minimizar essa 

questão a seguinte estratégia foi adotada no envio dos questionários: 

 Passo 1: Checagem do nome da pessoa responsável pelo PBF no portal do SIGPBF; 

 Passo 2: Correção do nome e e-mail dos contatos desatualizados; 

 Passo 3: Envio dos e-mails para os contatos da planilha atualizada; 

 Passo 4: Tentativa de buscar e-mails alternativos nos casos em que faltava o contato ou a 

mensagem eletrônica retornava. 

Dos 5.570 municípios, foram encaminhadas mensagens para 4.640 contatos. Nos demais 

municípios (930) foram encontradas as seguintes dificuldades: a) 41 municípios só possuíam 

telefone e não disponibilizaram conta de e-mail para contato (14 municípios da Região 

Nordeste, 13 do Centro-Oeste, 12 municípios do Norte e 2 municípios do Sudeste); e, b) 889 

municípios em que as mensagens por e-mail retornaram e não foram encontrados e-mails 

alternativos.  

Os questionários foram respondidos entre os dias 1 de novembro de 2016 e 17 de 

janeiro de 2017. Abaixo é apresentada a quantidade de municípios que participaram da 

pesquisa de acordo com a região e o estado: 

 Região: Centro-Oeste (31), Nordeste (82), Norte (18), Sudeste (84) e Sul (54); 

 Estado: Acre (2), Alagoas (6), Amapá (2), Amazonas (4), Bahia (25), Ceará (16), Distrito 

Federal (0), Espírito Santo (8), Goiás (13), Maranhão (7), Mato Grosso (11), Mato Grosso 

do Sul (7), Minas Gerais (37), Pará (1), Paraíba (12), Paraná (17), Pernambuco (6), Piauí 

(1), Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Norte (5), Rio Grande do Sul (21), Rondônia (4), 

Roraima (1), Santa Catarina (16), São Paulo (36), Sergipe (4) e Tocantins (4). 

Portanto, as regiões que mais tiveram municípios participando da pesquisa foram, 

respectivamente, Sudeste (31%), Nordeste (30%), Sul (10%), Centro-Oeste (22%) e Norte 

(7%).  
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3.1.2 Coleta de dados – Entrevistas semiestruturadas  

No total foram entrevistados 25 municípios brasileiros em todas as regiões do país 

(distribuídos entre 12 estados brasileiros) e com as mais diversas características 

sóciodemográficas, divididos da seguinte maneira: 

 Região: Centro-Oeste (4), Nordeste (8), Norte (3), Sudeste (8) e Sul (2); 

 Localização: Capital (4), Região Metropolitana de São Paulo (2) e Interior (19); 

 Porte de acordo com o Sistema Único da Assistência Social (SUAS)
76

: Metrópole (2), 

Grande Porte (6), Médio Porte (4), Pequeno Porte II (7) e Pequeno Porte I (6);  

 Porte de acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Mais de 500.000 habitantes (3), de 

100.001 até 500.000 habitantes (5), de 50.001 até 100.000 habitantes (4), de 20.001 até 

50.000 habitantes (7), de 10.001 até 20.000 habitantes (2), de 5.001 até 10.000 habitantes 

(3) e até 5.000 habitantes (1);  

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
77

: Muito baixo (0), Baixo (4), 

Médio (7), Alto (11) e Muito Alto (3).  

Os municípios foram selecionados de diversas maneiras. Primeiramente, foram 

buscados municípios que fossem citados nas entrevistas com gestores federais por terem feito 

algum uso diferenciado ou inovador do Cadastro Único, pois o objetivo era encontrar 

iniciativas que permitissem identificar e compreender a existência de adaptações locais dos 

municípios. Também foi definido previamente entrevistar pelo menos uma capital por região. 

Entretanto, apesar de inúmeras tentativas por telefone e e-mail, apenas o Nordeste não teve 

uma capital entrevistada. Outra limitação é que não foi entrevistado nenhum município com o 

IDH-M categorizado como “Muito baixo”.  

                                                      
76

 O Sistema Único da Assistência Social (SUAS) prevê o mínimo de estrutura que as instalações da assistência 

social devem possuir nos munícípios. No caso dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), foram 

definidas estruturas de atendimento de acordo com o porte do município. Essa classificação foi utilizada como 

referência para esta pesquisa: Pequeno Porte I (município de até 20.000 habitantantes e atende até 5.000 

famílias); Pequeno Porte II (município de 20.001 a 50.000 habitantes e atende de 5.000 a 10.000 famílias); 

Médio Porte (município de 50.001 a 100.000 habitantes e atende de 10.000 a 25.000 famílias); Grande Porte 

(município de 100.001 a 900.000 habitantes e atende de 25.000 a 250.000 famílias); e, Metrópole (município de 

mais de 900.000 habitantes e atende mais de 250.000 famílias).  

 
77

  O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é uma medida composta de indicadores de três 

dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais 

próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. As faixas de Desenvolvimento Humano Municipal foram 

classificadas da seguinte maneira: Muito Baixo (índice entre 0 e 0,499), Baixo (índice entre 0,500 e 0,599), 

Médio (índice entre 0,600 e 0,699), Alto (índice entre 0,700 e 0,799) e Muito Alto (índice acima de 0,800).        

Maiores informações em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-

idhm.html>. 
 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html
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Os gestores do governo federal não tinham informações sistematizadas sobre as 

iniciativas municipais e deram poucos exemplos de gestores municipais que tinham proposto 

alguma mudança na implementação do sistema, citando geralmente metrópoles, 

especialmente capitais. Entretanto, os gestores federais citaram os municípios inscritos no 

Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social, que é realizado anualmente pelo MDSA 

para premiar iniciativas municipais, estaduais e entrevistadores que se destacam na 

implementação de políticas sociais do Ministério. 

  Em 2016, o prêmio teve uma edição especial com o objetivo de reconhecer o trabalho 

dos gestores estaduais e municipais que atuam no Cadastro Único a partir das seguintes 

categorias de premiação: a) estratégias de qualificação e fortalecimento do Cadastro Único; b) 

uso do Cadastro Único para desenvolvimento de políticas públicas; e, c) Cadastro Único e 

diversidade social. A partir da relação das iniciativas inscritas, os gestores das iniciativas que 

eram relacionadas ao uso das TIC foram contatados para participar de uma entrevista sobre a 

iniciativa e o uso do Cadastro Único em seu município. Sete municípios que se inscreveram 

para o Prêmio foram entrevistados. Outra estratégia para a escolha dos municípios foi 

perguntar aos gestores municipais se eles conheciam outras iniciativas em sua região, bem 

como convidar participantes da pesquisa online, que já estava em andamento, para participar 

da etapa de entrevistas semiestruturadas. Conforme já apontado, ao final do campo foram 

entrevistados gestores de 25 municípios no país com as mais diversas características regionais 

e socioeconômicas.  

A Tabela 2 resume o perfil dos 25 municípios entrevistados para a pesquisa entre os 

meses de outubro de 2016 e janeiro de 2017. Da totalidade de municípios, em três deles foram 

realizadas entrevistas presencialmente e nos demais municípios (22) foram realizadas 

entrevistas por telefone ou por ferramentas online tais como Skype ou Whatsapp
78

.  

Tabela 2. Perfil dos municípios entrevistados por meio de roteiro de entrevista 

semiestruturada  

Identificação 

Município  

Região   Localização  Porte – SUAS  Porte – IBGE  IDH – M  

M1 Centro-Oeste  Capital Grande Porte  Mais de 500.000 

habitantes  

Alto 

M2 Centro-Oeste Interior Pequeno Porte II  De 20.001 até 

50.000 

habitantes  

Alto 

                                                      
78

 Cabe destacar que todas as entrevistas foram gravadas com a autorização do(a) entrevistado(a) e foram 

transcritas para facilitar a posterior análise dos dados.  
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M3 Centro-Oeste Interior Pequeno Porte II De 20.001 até 

50.000 

habitantes  

Alto 

M4 Centro-Oeste Interior  Pequeno Porte I  De 5.001 até 

10.000 

habitantes 

Médio 

M5 Nordeste  Interior Médio Porte  De 50.001 até 

100.000 

habitantes 

Médio 

M6 Nordeste Interior Pequeno Porte II De 20.001 até 

50.000 

habitantes 

Médio 

M7 Nordeste Interior  Pequeno Porte II De 20.001 até 

50.000 

habitantes 

Baixo 

M8 Nordeste  Interior Pequeno Porte II De 20.001 até 

50.000 

habitantes 

Baixo 

M9 Nordeste Interior Pequeno Porte II De 20.001 até 

50.000 

habitantes 

Baixo 

M10 Nordeste Interior  Pequeno Porte I De 10.001 até 

20.000 

habitantes 

Médio 

M11 Nordeste Interior Pequeno Porte I De 10.001 até 

20.000 

habitantes 

Baixo 

M12 Nordeste Interior Pequeno Porte I Até 5.000 

habitantes  

Médio 

M13 Norte   Capital  Grande Porte De 100.001 até 

500.000 

habitantes 

Alto 

M14 Norte Interior Grande Porte De 100.001 até 

500.000 

habitantes 

Alto 

M15 Norte Interior  Pequeno Porte I  De 5.001 até 

10.000 

habitantes 

Médio 

M16 Sudeste Capital Metrópole Mais de 500.000 

habitantes 

Muito Alto 

M17 Sudeste Região 

Metropolitana de 

São Paulo  

Grande Porte  De 100.001 até 

500.000 

habitantes 

Muito Alto 

M18 Sudeste Região 

Metropolitana de 

São Paulo 

Médio Porte  De 50.001 até 

100.000 

habitantes 

Alto 

M19 Sudeste Interior Grande Porte  De 100.001 até 

500.000 

habitantes 

Muito Alto 

M20 Sudeste Interior Grande Porte De 100.001 até 

500.000 

habitantes 

Alto 

M21 Sudeste Interior Médio Porte De 50.001 até 

100.000 

habitantes 

Alto 

M22 Sudeste Interior Pequeno Porte II De 20.001 até 

50.000 

habitantes 

Alto 

M23 Sudeste Interior Pequeno Porte I De 5.001 até Médio 
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10.000 

habitantes 

M24 Sul  Capital  Metrópole Mais de 500.000 

habitantes 

Muito Alto 

M25 Sul  Interior  Médio Porte  De 50.001 até 

100.000 

habitantes 

Alto 

Fonte: Elaboração própria. 

Além de entrevistas com os municípios, foram realizadas entrevistas com gestores do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) ligados à Secretaria Nacional de 

Renda e Cidadania (Senarc) que atuam diretamente com o Cadastro Único ou com sistemas 

relacionados ao Cadastro. No total foram realizadas entrevistas com três gestores do governo 

federal. Essas entrevistas tiveram como objetivo reunir mais informações sobre o Cadastro 

Único e o seu uso pelos municípios, bem como identificar como o governo federal brasileiro 

define o papel desses atores e suas responsabilidades. Além disso, também foram 

questionados quanto à cases de sucesso no uso das tecnologias para melhorar a 

implementação do Cadastro Único ou ainda utilizar os dados em políticas locais. Isso auxiliou 

na definição da escolha de alguns municípios para  a etapa de entrevistas semiestruturadas no 

âmbito municipal.  

A Tabela 3 apresenta um resumo das entrevistas que ocorreram no mês de novembro 

de 2016 no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) em Brasília/DF:  

Tabela 3.  Relação dos entrevistados no Governo Federal 

Entrevistado  Descrição 

A. Gestor que exerce cargo de assessoria ou chefia no Departamento de Cadastro 

Único (Decau) na Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc).  

B. Consultor no Departamento de Cadastro Único (Decau) que participou do 

processo de mudança das versões informatizadas do Cadastro.   

C. Gestor que exerce cargo de assessoria ou chefia no Departamento de Cadastro 

Único (Decau) na Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc). 
Fonte: Elaboração própria 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS   

Um dos principais desafios desse trabalho foi criar um instrumento de coleta de dados 

que permitisse identificar as adaptações dos gestores municipais nos sistemas de informação 

de políticas sociais descentralizadas e como elas ocorrem, ou seja, que os resultados da coleta 

de dados explicitassem as ações dos usuários locais no uso desse tipo de sistema que fossem 

diferentes do previsto pelo governo federal ou ainda inesperadas por essa instância na 

implementação do Cadastro Único. Além disso, as entrevistas também deveriam auxiliar na 
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compreensão do modelo de relações intergovernamentais presente nesse sistema de 

informação.  

A estratégia adotada foi construir um questionário e um roteiro de entrevistas que 

permitisse captar as diferenças entre as ações previstas e as realizadas pelos usuários locais, 

bem como comparar essas estratégias entre os municípios analisados na pesquisa, além de 

permitir a identificação do modelo de relação intergovernamental adotado pelo governo 

federal no sistema de Cadastro Único. A partir desse objetivo, foram definidas as seguintes 

dimensões de estudo para nortear os instrumentos de coleta de dados na pesquisa: 

 Histórico e informatização do Cadastro Único no governo federal e governos municipais: 

bloco com questões sobre o histórico e uso das TIC no sistema de informação do Cadastro 

Único que permitiu identificar e compreender as estruturas de gestão do Cadastro Único 

nos municípios brasileiros, bem como a utilização das tecnologias no processo de cadastro 

da população de baixa renda. Esse tópico foi fundamental para compreender o modelo de 

relação intergovernamental presente no Cadastro Único, pois a partir do seus histórico e 

das suas características de implantação é possível determinar se o Cadastro Único está 

mais próximo de um modelo centralizado ou de coordenação e cooperação 

intergovernamental; 

 Barreiras e dificuldades no uso do Cadastro Único: questões com foco nas principais 

dificuldades e barreiras encontradas nos municípios para implementar o Cadastro, bem 

como perguntas sobre ações realizadas pelos usuários locais para superarem tais barreiras 

e dificuldades. Foram realizadas perguntas abertas e fechadas para mapear as diferentes 

barreiras e dificuldades percebidas pelos gestores no âmbito municipal e as ações para 

superá-las. Em estudos anteriores (DINIZ e al, 2013; RIBEIRO, 2015), a estratégia de 

buscar as adaptações locais por meio de questões sobre barreiras e dificuldades foi 

exitosa. Por esse motivo, essa também foi uma estratégia adotada neste trabalho; 

 Participação no desenvolvimento e modificações do sistema de Cadastro Único: bloco 

com o objetivo de identificar o papel dos municípios no desenvolvimento e implantação 

do Cadastro Único. Foram verificadas tanto as iniciativas de participação capitaneadas 

pelos órgãos formuladores do Cadastro quanto ações espontâneas iniciadas pelos gestores 

municipais; 

 Programas usuários e outros usos do Cadastro Único: questões com o propósito de 

identificar os usos do Cadastro Único, especialmente no âmbito municipal, para a tomada 
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de decisão e gestão das políticas públicas locais. O uso dos dados por todos os níveis de 

governo é uma das principais características do modelo de relacionamento denominado 

“Coordenação e cooperação intergovernamental”, tipo que foi considerado o mais 

adequado para o contexto brasileiro comforme apontado no referencial teórico desta 

pesquisa. 

Para compreender o modelo de relações intergovernamentais no uso de sistemas de 

informação de políticas sociais descentralizadas (Etapa 1) a partir das categorias apresentadas 

no referencial dessa pesquisa (Centralizado, Descentralizado e Coordenação e cooperação 

intergovernamental), os blocos que identificaram o histórico, a participação no sistema e o 

uso dos dados na políticas sociais municipais foram essenciais. Eles permitiram caracterizar 

tanto os gestores federais quanto os municipais em relação à construção, implantação e uso 

desse sistema e o relacionamento entre eles nessas etapas.  A partir dessas informações 

coletadas nas entrevistas em conjunto com os documentos e outros materiais sobre o Cadastro 

Único, foi possível definir o responsável por sua implementação, arquitetura, desenho e foco 

desse sistema de informação.  

Já para identificar as adaptações dos usuários locais, primeiramente, foi definida 

previamente uma lista de barreiras e dificuldades no uso de sistemas de informação em 

políticas sociais do governo federal. Essa lista foi definida a partir de estudos anteriores que 

analisaram sistemas de informação e ferramentas tecnológicas em políticas sociais (SILVA, 

2010; GÓIS, 2012; LÍCIO, 2012; DINIZ et al., 2013; DINIZ et al., 2015; RIBEIRO, 2015; 

FARIAS, 2016).  

Por exemplo, Diniz et al. (2013) apontaram como dificuldades encontradas na 

administração pública municipal no uso de sistemas de informação em políticas sociais 

descentralizadas: possuir acesso à Internet com as especificações adequadas para o 

funcionamento do sistema (a maior parte dos sistemas são online, ou seja, necessitam de 

conexão à Internet para que sejam utilizados pelos governos locais); escassez de funcionários 

ou pessoas capacitadas para trabalhar no sistema definido pelo governo federal; sistema 

fechado, ou seja, que não permite nenhum tipo de customização por seus usuários; e, pouca 

participação dos usuários na construção ou avaliação desses sistemas.  

Além dessas dificuldades, Góis (2013) apontou a integração dos dados como uma das 

necessidades para melhorias mais citadas por usuários de sistemas de informação de políticas 
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sociais na Prefeitura de Curitiba, município analisado em sua dissertação de mestrado. Tal 

integração evitaria retrabalho como inserir novamente as mesmas informações em diferentes 

sistemas, bem como possibilitaria a utilização dos dados armazenados simultaneamente e a 

interoperabilidade desses sistemas, auxiliando no desenvolvimento e avaliação de políticas 

públicas tanto no âmbito federal quanto local (GÓIS, 2013).  

Analisando a utilização do sistema de convênios do governo federal (SICONV), Silva 

(2011) indica pontos negativos no sistema online que foram apontados pelos gestores 

entrevistados para a sua dissertação. Foram citadas dificuldades como: o acesso à Internet em 

determinadas localidades no país, gerando problemas tanto por dificultar o uso do sistema 

quanto aumentar os custos para o governo local, que precisa contratar consultores ou pessoas 

que saibam utilizar e acessar as ferramentas tecnológicas exigidas e uma Internet de maior 

qualidade; a falta de auxílio para utilizar o SICONV dos gestores responsáveis pelo sistema 

no âmbito federal; e, a falta de transparência do sistema para os seus usuários.  

Lício (2012), cuja tese de doutorado avaliou o Programa Bolsa Família entre 2002 e 

2010, trouxe em seu trabalho que as áreas de assistência social nos governos locais ainda são 

muito precárias, dificultando a utilização de sistemas informatizados que são a base deste 

programa. De acordo com a autora entre os motivos para as dificuldades na implementação do 

Cadastro Único, por exemplo, estava o fato de que nenhum ente federativo foi chamado para 

discutir esse sistema e que boa parte dos municípios que necessitavam dos recursos desse 

programa também eram os mais pobres e, portanto, os  mais precários em termos de uso das 

TIC. 

Além disso, também foi realizada uma pergunta aberta nas entrevistas 

semiestruturadas sobre barreiras e dificuldades com o propósito de identificar possíveis 

limitações no uso do sistema de informação que não apareceram em estudos anteriores. 

Assim, as dificuldades e barreiras estimuladas foram: acesso à Internet, computadores e 

software; escassez de recursos humanos e funcionários capacitados para uso do sistema; 

dificuldades de comunicação com os órgãos envolvidos no Cadastro; e, questões como 

integração de sistemas, retrabalho e gestão de senhas.  

A partir da realização desses blocos de entrevistas foi possível identificar e comparar o 

que era previsto ou sugerido pelo governo federal e o que era efetivamente realizado pelos 
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governos municipais na implementação do Cadastro Único. Esse processo de análise foi 

composto pela codificação dos dados coletados nas entrevistas: 

Codificação é a técnica pela qual o pesquisador, a partir do exame minucioso de 

material textual, cria rótulos associados a blocos (trechos de texto) desse material. 

Tal procedimento permite reduzir o material textual bruto a partes menores, com 

formato mais simples, compondo unidades de significado que podem ser mais 

facilmente analisadas ou comparadas (JAYO, 2009, p. 87).  

 Após a separação dos trechos e respostas nas entrevistas realizadas com gestores 

municipais responsáveis pelo Cadastro Único a partir das dimensões de estudo apresentadas 

acima, bem como a compilação dos resultados da pesquisa online, foi possível mapear as 

diferentes estratégias municipais para adaptar o uso do Cadastro, bem como compreender o 

modelo de relações intergovernamentais adotado neste sistema de informação.  

 As diferentes adaptações encontradas na comparação entre o que era previsto ou 

esperado pelo governo federal e o que efetivamente era adotado pelas instâncias municipais 

permitiu categorizar as diferentes estratégias de implementação do Cadastro Único pelos 

usuários locais e definir um conjunto de perfis de adaptações que foi denominado “Perfis de 

Adaptação de Sistemas de Informação em Políticas Sociais do Governo Federal”. Esses perfis 

de usuários foram analisados em conjunto com as características dos gestores e dos 

municípios entrevistados, gerando uma série de proposições sobre como ocorrem as 

adaptações locais no uso de sistemas de informação em políticas sociais do governo federal 

em duas situações: as adaptações para atender aos critérios do governo federal e as adaptações 

para o uso dos dados na políticas públicas municipais. 

Além disso, também foram incluídos, principalmente na etapa de realização das 

entrevistas semiestruturadas, dados secundários sobre o município por meio de variáveis 

sóciodemográficas tais como localização, porte populacional, entre outras. Isso permitiu 

identificar e separar as diferentes características das prefeituras entrevistadas e as ações de 

seus usuários na utilização do Cadastro Único.  

Por fim, cabe destacar que o foco do estudo de caso foram os gestores municipais que 

são responsáveis pela utilização do Cadastro Único no município, ou seja, o objetivo foi 

compreender as ações e decisões realizadas por indivíduos que geram adaptações no uso de 

sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas. Assim, as adaptações locais 

nesse estudo foram analisadas a partir do nível dos gestores públicos municipais e não foram 

estudadas, por exemplo, com o objetivo de compreender as capacidades locais e as dinâmicas 
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Lista De Barreiras e Dificuldades Revisão De Literatura  e Definição 
do MarcoTeórico   

Roteiro De Questionário Para os 
Municípios  

Roteiro de Entrevista              
Semi-estruturada 

Pesquisa online 
Entrevistas com gestores federais 

e municipais   

Identificação de Barreiras e 
Adaptações nos Municípios 

Confirmação e Identificação das  
Principais Barreiras e 

Dificuldades 

Comparação entre a expectativa do governo 
federal e a realidade  nos municípios brasileiros 

em duas dimensões:  

1. Adaptações para atender aos critérios do 

governo federal 

2. Adaptações para o uso dos dados nas políticas 
públicas municipais                           

Perfis de Adaptação de Sistemas de 
Informação em Políticas Sociais do 

Governo Federal  

políticas em torno desse sistema de informação. Nesse sentido, a análise traz resultados no 

âmbito do micro-nível, ou seja, no nível dos indivíduos. No caso em tela, esses indivíduos são 

os gestores municipais responsáveis por implementar sistemas de informação em políticas 

sociais descentralizadas.  

A Figura 2 apresenta um resumo dessas etapas do estudo de caso sobre o Cadastro 

Único a partir da perspectiva da análise dos dados: 

Figura 2 - Etapas da Análise de Dados   

Fonte: Elaboração própria.  
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4. ESTUDO DE CASO: CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS 

SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL 

                                    Cadastro Único: a porta de entrada para você receber os benefícios dos programas 

sociais do Governo Federal. 

Folder do Governo Federal sobre o Cadastro Único (BRASIL, 2017) 

4.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL  

A partir da revisão de literatura sobre sistemas de informação e políticas sociais no 

Brasil é possível definir mais de uma classificação para a adoção de sistemas de informação 

nessa área no país. A primeira delas é baseada em quem são os usuários que podem utilizar o 

sistema de informação em políticas sociais, podendo realizar ações como inserir, excluir ou 

alterar dados nesses sistemas. Existem sistemas que só podem ser utilizados pelo governo 

federal - que para esta pesquisa denominaremos sistemas de informação internos - e sistemas 

compartilhados ou interorganizacionais que se referem aos sistemas que possuem também 

usuários de outras esferas de governo como as organizações públicas estaduais e municipais.  

Ainda existem sistemas que são compartilhados também com organizações do setor 

privado e organizações sem fins lucrativos, especialmente sistemas na área de saúde e 

educação que mapeiam os serviços públicos e privados nesses setores tais como o Sistema 

Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec)
79

, que tem como objetivo registrar 

e controlar os dados desse nível educacional e deve ser utilizado por todas as unidades de 

ensino credenciadas para oferta de cursos técnicos de nível médio, independente de sua 

dependência administrativa (pública ou privada), sistema de ensino (escolas federais, 

estaduais e municipais) e nível de autonomia. No Ministério da Saúde, pode ser citado o 

Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB)
80

 em que os agentes comunitários de saúde 

coletam os dados que são digitados no sistema e os transmitem via Internet para o governo 

federal.  

Outra forma de classificação trata da adesão aos sistemas de informação em políticas 

sociais que pode ser voluntária ou obrigatória. Isso significa dizer que os governos 

                                                      
79

 Maiores informações em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-

superior-seres/190-secretarias-112877938/setec-1749372213/12781-sistec-sp-1625135733>. 

 
80

 Maiores informações em: <http://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/ministerio-da-saude/sistema-de-

informacao-de-atencao-basica-siab>.  

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/190-secretarias-112877938/setec-1749372213/12781-sistec-sp-1625135733
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/190-secretarias-112877938/setec-1749372213/12781-sistec-sp-1625135733
http://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/ministerio-da-saude/sistema-de-informacao-de-atencao-basica-siab
http://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/ministerio-da-saude/sistema-de-informacao-de-atencao-basica-siab
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subnacionais podem decidir se utilizarão aquele sistema no caso da adesão voluntária e 

deverão utilizá-lo obrigatoriamente nas políticas sociais em que o governo federal exigir. 

Cabe destacar que muitas políticas sociais são implementadas por meio de termos de adesão 

assinados pelos governos subnacionais. Nesses casos, muitas vezes, o município pode aderir 

voluntariamente ao programa social federal, mas a partir da sua adesão obrigatoriamente deve 

utilizar o sistema de informação associado à implementação daquela política social. Assim, 

nessas situações mesmo que a adesão ao programa seja voluntária, o sistema pode ser 

classificado como obrigatório, pois deve ser utilizado de modo compulsório pelos governos 

subnacionais. O sistema pode ser obrigatório também para apenas um determinado grupo de 

municípios como é o caso do PDDE Interativo do Ministério da Educação (MEC) em que as 

escolas priorizadas no programa PDE Escola devem obrigatoriamente usar este sistema e as 

demais também podem ter acesso ao sistema e usar voluntariamente para a gestão escolar 

(RIBEIRO, 2015).  

Os sistemas podem ainda ser concorrentes, complementares ou unitários. Sistemas 

concorrentes são aqueles em que a adesão é voluntária, mas o município já possui um sistema 

próprio na área e decide mantê-lo. É o caso do Sistema Hórus, do Ministério de Saúde, em 

que uma das hipóteses para não ter sido adotado por mais municípios é que diversas cidades 

no país já possuem seus sistemas próprios de gestão farmacêutica como o caso do município 

de São Paulo – SP (DINIZ et al., 2013). Na situação em que os sistemas são complementares, 

mais de um sistema com o mesmo objetivo é utilizado pela instância subnacional para atender 

a diferentes esferas de governo. Essa foi a situação que o município de São Paulo (SP) lidou 

por um determinado período quando tinha que atualizar três cadastros de população de baixa 

renda para programas sociais de diferentes níveis de governo: o Cadastro Único para o 

Governo Federal, o Banco de Dados do Cidadão (BDC) para o governo municipal e envio de 

dados para o program Renda Cidadã no âmbito estadual (GALEGUILLOS et al., 2010). Já os 

sistemas de informação únitários são aqueles em que o único sistema sobre aquela área 

disponível para a prefeitura é o do governo federal e não existe outro meio de coleta de dados 

daquela determinada informação que não seja por meio do sistema de informação da política 

social descentralizada.  

O sistema de informação pode estar presente em qualquer momento da política social 

como, por exemplo, no diagnóstico, na formulação, na implementação, no monitoramento ou 

na avaliação do programa federal.  
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Os sistemas ainda podem ser rígidos ou flexíveis. A diferença entre ser um sistema 

rígido ou flexível está na possibilidade dos usuários poderem mudar a tecnologia, 

especialmente customizarem as TIC conforme suas necessidades. O sistema de informação 

rígido está bastante presente nas políticas sociais descentralizadas do governo federal que, 

geralmente, se caracterizam por um “pacote pronto” para uso das instâncias locais. Isso 

significa dizer que os municípios devem utilizar um sistema de informação com regras e usos 

previamente definidos em que não é possível customizar os sistemas de informação a partir de 

suas capacidades ou especificidades locais. Já os sistemas de informação flexíveis estão 

relacionados a possibilidades como integração de informações, padrões de interoperabilidade, 

customização de acordo com as necessidades de cada usuário, entre outros. A rigidez dos 

sistemas de informação pode gerar diversas dificuldades no uso dos sistemas pelas instâncias 

subnacionais. Por exemplo, muitas vezes, a falta de integração entre os sistemas de 

informação pode gerar efeitos negativos como o retrabalho, “(....) obrigando que o usuário 

insira as mesmas informações para diferentes programas, sendo que nem sempre é permitido 

acesso aos agentes locais sobre os dados e informações que ele mesmo produz nestes 

sistemas” (RIBEIRO, 2015, p. 13).  

 Portanto, as relações intergovernamentais nas políticas sociais brasileiras podem ter 

diferentes características na construção e na definição dos sistemas de informações que 

auxiliem na implementação dos diferentes programas. A partir do entendimento que  no 

contexto brasileiro, o melhor modelo de relação intergovernamental por meio de uso das TIC 

é aquele que promove a coordenação e cooperação federativa, idealmente os sistemas de 

informação devem se basear em características que permitam a definição conjunta do desenho 

e da implementação do sistema entre as diferentes esferas de governo, bem como permitir que 

com esses dados sejam facilmente compartilhados e usados para a tomada de decisão de todos 

os atores envolvidos. Isso significa dizer que os sistemas de informação devem estar mais 

próximos do modelo de relação intergovernamental caracterizado pela coordenação e 

cooperação intergovernamental.  

Portanto, conforme já apontado, foi definido como estudo de caso o sistema de 

informação Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) 

que reúne informações socioeconômicas da população de baixa renda no Brasil para definir 

estratégias de seleção de beneficiários em programas federais e tem a sua gestão 

compartilhada com os governos subnacionais, especialmente a esfera municipal. Os próximos 
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tópicos tem como objetivo classificar esse sistema quanto às características citadas nessa 

seção e o modelo de relação intergovernamental por meio do uso das TIC adotada pela 

instância federal.  

4.2 CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO 

FEDERAL  

4.2.1 Histórico do Cadastro Único 

 O Cadastro Único foi criado no final do segundo mandato do governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso por meio do Decreto n. 3.877, de 24 de julho de 2001 com o 

objetivo de ser utilizado pelos órgãos públicos federais para a concessão de programas 

focalizados do governo federal de caráter permanente. Nas palavras de Bichir (2011, p. 104-

105): 

Percebe-se então que a unificação dos cadastros é posterior à criação do Bolsa 

Escola (2001): até esse momento, o cadastramento das crianças estava sob inteira 

responsabilidade dos municípios, que deveriam indicar para o governo federal 

aquelas que seriam priorizadas, levando em consideração cotas de bolsas para cada 

município, o que gerava reclamações de bolsas insuficientes ou excessivas, sendo 

que não havia um sistema federal de remanejamento das bolsas. Esse procedimento 

excessivamente descentralizado gerava muitos erros de exclusão e sobreposição de 

benefícios, além de problemas de coordenação entre os vários programas de 

transferência existentes no governo FHC. 

 

Na verdade, em 2001, foi criado o Formulário de Cadastramento Único para 

Programas Sociais do Governo Federal. Existiam diversas políticas de transferência de renda 

naquele momento tais como os programas Bolsa Escola e Auxílio-Gás, entre outros. Apesar 

dessas políticas serem direcionadas a família com perfis de renda similares, foram definidos 

diferentes modos de ingresso, sistemas de informação e coletas de dados sobre os 

beneficiários de cada programa. Portanto, a identificação e seleção das famílias a serem 

beneficiadas por esses programas era realizada por diferentes sistemas de cadastramento 

(FARIAS, 2016), o que gerava dificuldades como falta de coordenação, fragmentação do 

atendimento e redução da eficiência: “A falta de integração das informações possibilitava o 

acúmulo de benefícios sem que houvesse a garantia da universalização do acesso para todos 

os que precisassem: uma mesma família podia ser beneficiária de dois ou três programas, ao 

passo que outras, em situação e localidades semelhantes, não contavam com nenhum apoio” 

(BRASIL, 2015, p. 10). A partir dessas dificuldades, passa a ser discutida a ideia de um 
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instrumento único de cadastramento para as famílias mais pobres do país. Nas palavras de 

Farias (2016, p. 32):  

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. 

Apesar de ter sido criado em 2001, sua consolidação iniciou apenas com a criação do 

Programa Bolsa Família (PBF) em 2003. Naquele ano os programas de transferência de renda 

existentes naquele momento foram unificados (AZEVEDO et al., 2011, BICHIR, 2011; 

BRASIL, 2015). Foi regulamentado que os beneficiários do PBF seriam identificados e 

selecionados com base nos dados contidos Cadastro Único.  

Segundo Bichir (2011), a Caixa Econômica Federal se tornou a administradora do 

banco de dados do Cadastro Único em dezembro de 2001 e os municípios passaram a 

preencher o cadastro apenas em 2002. O primeiro decreto sobre o Cadastro Único, 

promulgado em 2001, só foi revogado em 2007 com o Decreto nº 6.135, que está em vigor 

desde então.   

O Decreto nº 6.135, de 26 de Junho de 2007, dispõe no seu artigo segundo que o 

Cadastro Único é o “(...) instrumento de identificação e caracterização sócio-econômica 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 p blico” (BRASIL, 2007). Além disso, várias outras legislações e normas internas 

foram promulgadas desde a sua criação em 2001
81

 para aprimoramento do sistema. 

A partir das análises de Farias (2016), Bichir (2011) e WWP (2015) sobre a 

construção do Cadastro Único, o histórico
82

 desse sistema pode ser dividido em três fases: 

 Fase 1 – Pulverização dos sistemas de cadastramento para políticas sociais (2001-2003): 

Apesar da criação do Cadastro Único via decreto em 2001, esse período foi caracterizado 

                                                      
81

As principais normas relacionadas ao Cadastro Único são: Decreto nº 6.135, de 26 de Junho de 2007 

(regulamenta o Cadastro Único); Portaria n° 177, de 16 de Junho de 2011 (define procedimentos para a gestão 

do Cadastro Único); e, Portaria nº 10, de 30 de janeiro de 2012 (disciplina critérios e procedimentos para a 

disponibilização e a utilização de informações contidas no Cadastro Único).  

 
82

 Para ver delhadamente as disputas e processos que envolveram a formulação do Cadastro Único, ver Farias 

(2016) e Fonseca e Roquete (2005).  
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pelo uso de vários sistemas de informação para a o cadastramento dos diferentes 

programas sociais do governo federal e também das instâncias subnacionais. Segundo 

Farias (2016, p. 50), essa dispersão de sistemas levava a uma série de desvantagens tais 

como: “(...) elevado custo administrativo  superposição do p blico-alvo; competição entre 

ministérios; ausência de coordenação e de perspectiva intersetorial no combate à pobreza; 

falta de articulação entre os programas do governo federal com os programas similares 

municipais e estaduais (...)”  entre outros   

 Fase 2 – Unificação e expansão do Cadastro Único para os municípios (2003-2008): 

Etapa caracterizada pela unificação dos programas federais de transferência de renda e 

criação do Programa Bolsa Família (PBF). A adesão dos municípios ao PBF exigia que 

eles utilizassem obrigatoriamente o Cadastro Único, permitindo a expansão definitiva 

desse sistema entre todos os municípios brasileiros. Nesse período, praticamente o único 

programa social que utilizava o Cadastro era o próprio PBF; 

 Fase 3 – Melhorias do Cadastro e uso da base de dados em programas usuários (a partir 

de 2010): Após o lançamento da versão 7 do sistema de Cadastro e ele ter se tornado 

online, a maior parte das questões de duplicidade e inconsistência foram resolvidas. Ao 

mesmo tempo outros órgãos federais passaram a utilizar com maior frequência a base de 

dados das famílias de baixa renda em seus programas, especialmente a partir do Plano 

Brasil Sem Miséria, e o Cadastro Único deixou de ser um sistema associado apenas ao 

PBF. Também passaram a ser criadas ferramentas para facilitar a análise e o uso dos 

dados do Cadastro por seus usuários, incluindo os gestores das instâncias municipais e 

estaduais. Por exemplo, diversos estados e municípios passaram o utilizar o Cadastro 

Único para seleção de beneficiários em políticas sociais tal como o programa Renda 

Cidadã do governo do estado de São Paulo
83

. Uma das aplicações criadas pelo governo 

federal para facilitar o acesso aos dados do Cadastro Único foi a ferramenta de Consulta, 

Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único (CECAD).  

Na primeira fase do Cadastro Único, o marco institucional do sistema foi definido pela 

Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS) que fazia parte do Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS) durante o governo de Fernando Henrique Cardoso 

(FARIAS, 2016). Farias (2016) discorreu sobre o propósito da SEAS na construção de um 

instrumento de cadastro unificado para a instância federal: 
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 Em 2015, o programa de transferência de renda estadual passou a utilizar o Cadastro Único para a seleção dos 

beneficiários desse programa (prioritariamente famílias com renda mensal per capita até ¼ do salário mínimo).   
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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 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 de 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 (FARIAS, 2016, p. 50-

51).  

Com a unificação dos programas de transferência de renda, a instituição do PBF e a 

criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em 2004, a 

Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) passa a ser responsável pelo Cadastro 

Único e cria o Departamento do Cadastro Único (Decau) que é dividido em quatro 

coordenações: a) Operacionalização do Cadastro; b) Acompanhamento e Qualificação do 

Cadastro; c) Gestão de Processos de Cadastramento; e, d) Apoio à Integração de Ações.  

Atualmente, o Cadastro Único não é somente o instrumento de identificação e seleção 

de beneficiários do PBF, mas também de mais de 30 programas federais
84

 que utilizam os 

dados coletados nesse sistema para definir suas ações com foco na diminuição da exclusão 

social no país. É obrigatório seu uso para todos os programas federais voltados para a 

população de baixa renda, excetuando os programas da Previdência Social e do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC). Nesses casos, o uso é opcional. Até o ano de 2008, o sistema era 

praticamente utilizado apenas para a seleção de famílias para o PBF. Com o uso do Cadastro 

Único para o programa da Tarifa Social de Energia Elétrica e o início da implementação do 

Plano Brasil Sem Miséria, vários outros programas do governo federal passaram a utilizar de 

alguma forma a base nacional do Cadastro Único. 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), órgão 

gestor do Cadastro Único, os principais objetivos do sistema são permitir a (BRASIL, 2015):  

 Identificação e caracterização dos segmentos socialmente mais vulneráveis da população; 

 Constituição de uma rede de promoção e proteção social que articule as políticas 

existentes nos territórios; 

 Convergência de esforços para o atendimento prioritário das famílias em situação de 
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 Programas federais que utilizam o Cadastro Único: Tarifa Social de Energia Elétrica, Cisternas, Projovem 

Adolescente, Minha Casa Minha Vida, Carteira do Idoso, Telefone Popular, entre outros. Direito et al. (2016) 

mapearam mais de 38 programas que utilizam de alguma forma os dados da Cadastro Único para iniciativas do 

governo federal como: acesso à benefícios, descontos em taxas e contribuições, reduções de taxas de crédito, 

monitoramento de políticas públicas, entre outros.  
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vulnerabilidade; 

 Criação de indicadores que reflitam as várias dimensões de pobreza e vulnerabilidade nos 

diferentes territórios; 

 Ferramenta de planejamento para políticas públicas voltadas às famílias de baixa renda.  

Bichir (2011) descreve o Cadastro Único como um “(...) instrumento de coleta de 

dados e informações que tem como objetivo identificar todas as famílias e baixa renda 

existentes no país” (p. 105) e como um “banco de dados centralizando as informações sobre 

diversos programas sociais brasileiros” (p. 103). A autora ainda aponta que esse sistema de 

informação pode ser considerado um dos mecanismos de coordenação federal, pois normatiza 

quem pode ou não participar dos programas sociais para população de baixa renda na esfera 

nacional. A construção de um cadastro unificado desse segmento da população tinha o 

objetivo de melhorar as informações sobre esse público e, assim, melhorar também a 

focalização dos programas voltados para a parcela mais vulnerável da sociedade. Nesse 

sentido, Soares e Cunha (2016, p. 98) destacam que “(...) a obrigatoriedade de cadastro dos 

possíveis beneficiários e a seleção dos mesmos a partir do CadÚnico possibilita melhor 

integração, focalização, monitoramento e controle dos programas sociais”.  

Farias (2016, p.17) concentra sua definição sobre o Cadastro Único nos elementos que 

o compõem: “O Cadastro Único para Programas Sociais (…) é composto por uma série de 

formulários e um software, 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”. Além disso, esta autora aponta que os governos 

subnacionais também podem utilizar a base de dados do Cadastro Único para as suas políticas 

públicas. De acordo com o governo federal brasileiro, o Cadastro Único é muito mais do que 

um banco de informações sobre as famílias de baixa renda, pois abrange procedimentos, 

tecnologias e sistemas eletrônicos: 

O Cadastro Único é mais que uma base de dados da população de baixa renda. Ele é, 

acima de tudo, um mecanismo que dá visibilidade à população mais vulnerável, em 

cada território, mapeando suas carências e possibilitando a integração de ações de 

diferentes áreas, em todos os estados e municípios brasileiros, para a sua inclusão 

social (BRASIL, 2015, p.9). 

O cadastro da população ou de parte dela para programas sociais por meio do uso de 

sistemas de informação não é uma proposta adotada apenas pelo Brasil através do Cadastro 

Único e outros sistemas que objetivam integrar cadastros de políticas sociais. Os benefícios e 
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desafios desse tipo de sistema de informação na área social afetam vários países no mundo. 

Apenas para citar alguns, a Iniciativa Brasileira de Aprendizagem Mundo Sem Pobreza, no 

Brasil, produziu um vídeo sobre sistemas de registro único de cidadãos adotados por diversos 

países que estão resumidos na Tabela 4.  

Tabela 4. Sistemas para Registro Único de Cidadãos 

País  Nome do Sistema ou da 

Iniciativa 

Objetivo do Sistema para 

Registro Único 

Outras informações  

Argentina  Base Única da Seguridade 

Social - BUUS (do 

espanhol, Base Única de la 

Seguridad Social) 

Base de dados que permite 

previsões de auxílios e 

benefícios sociais para a 

população do país. Base 

única em que são 

processados todos os 

serviços de Seguridade 

Social.  

Toda a população está 

registrada nesta base de 

dados. Entre as previsões 

esperadas está a de 

benefícios para crianças 

recém-nascidas em que a 

família não necessita ir até 

um prédio público porque o 

sistema já possui a 

informação sobre o 

nascimento e libera o 

benefício automaticamente.  

Austrália  Integração de sistemas de 

informação  

Integrar sistemas das três 

agências de proteção social 

no país.  

Todos os cidadãos estão 

registrados neste sistema.  

Pretendem explorar análises 

de Big Data nos dados do 

sistema.  

Chile  Registro de Informação 

Social e Registro Social de 

Domicílios              (do 

espanhol, Registro Social de 

Hogares) 

Ferramenta utilizada para 

selecionar beneficiários de 

programas sociais.  

Principal base de benefícios 

sociais e envolve mais de 

200 programas sociais no 

país. Possui quase 13 

milhões de chilenos 

cadastrados (cerca de 71% 

da população).  

Letônia  Sistema de Informação 

Unificado - LabIS 

Datawarehouse com dados 

de sistemas de informação 

da área social. Tem como 

objetivos gerar estatísticas 

para planejar, desenvolver e 

avaliar políticas sociais.  

Sistema para produzir 

relatórios que auxiliem na 

tomada de decisão em 

políticas sociais. Utiliza 

dados desidentificados para 

analisar as políticas sociais 

do país. 

Uruguai Sistema de Informação 

Integrada da Área Social 

(SIIAS) 

Integrar os dados de todos 

os beneficiários e usuários 

de programas sociais em 

uma única base de dados.  

Foi construído em conjunto 

com as organizações 

públicas da área social. 

Quase toda a população 

(95%) está cadastrada 

porque faz parte de alguma 

política social.  

Fonte: WWP (2016). 

Portanto, uma das estratégias adotadas por governos nacionais para implementar suas 

políticas sociais é a adoção de sistemas de informação para identificar e monitorar os 

potenciais beneficiários ou beneficiários dessas políticas. Sobre essa estratégia, Gil-Garcia e 
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Marroquín (2014, p. 3, tradução nossa) afirmaram que “a criação de padrões ou registros de 

beneficiários é um exemplo de política pública relacionada com o uso da informação e mais 

recentemente das tecnologias de informação e comunicação”
85

. Além disso, os autores 

apontam que existe uma tendência de construção de sistemas únicos de informação de 

beneficiários, pois esses sistemas auxiliam no compartilhamento de informações entre as 

organizações e permitem a realização de uma estratégia mais ampla de colaboração para 

resolver os problemas sociais complexos que as organizações do setor público lidam 

atualmente. Esses sistemas incluem uma série de dados sobre informações pessoais e histórico 

da gestão da política social agrupados de tal maneira que eles são uma representação da 

operação do programa e sua interação com o cidadão.  

 Entre as vantagens de manter um cadastro único dos cidadãos para as políticas sociais, 

podem ser citados: 

 Buscar os potenciais beneficiários apenas uma vez, sem a a necessidade de cada vez 

que for criado um programa ter que cadastrar ou incluir novamente o público-alvo 

(MOSTAFA, 2015); 

 Integração dos dados sociais, facilitando a tomada de decisão na área social 

(BARROS et al., 2008);  

 Economia de escala e diminuição dos custos para coletar os dados da população 

(BARROS et al., 2008; MOSTAFA, 2015); 

 Atualização, pois fica mais fácil realizar esse processo apenas uma vez do que para 

cada programa social (MOSTAFA, 2015); 

 Porta de entrada única para o cidadão nas políticas sociais (MOSTAFA, 2015).  

Apesar de pequenas modificações constantes no sistema de informação ao longo dos 

anos, os documentos analisados e as entrevistas apontaram três grandes versões do sistema de 

informação Cadastro Único
86

 no país: 

 Versão 5 (V5): Versão de lançamento do Cadastro Único com o objetivo de captar dados 

e realizar o cadastramento que perdurou até 2005 com o lançamento da versão 6 (V6). 

Nesse período foi utilizado o Caderno Azul como formulário de coleta dos dados das 

                                                      
85

 No original: “La creación de padrones o registros de beneficiarios es un ejemplo de política p blica 

relacionada con el uso de información y más recientemente de tecnologías de información y comunicación”. 

 
86

 Segundo Farias (2016), as versões 1, 2, 3 e 4 do sistema foram versões teste da Caixa entre 2001 e 2003. 
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famílias. Foram criados dois aplicativos para enviar os dados dos municípios brasileiros: 

“(...) um que servia para o preenchimento das informações offline 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” 

(FARIAS, 2016, p. 57). Assim, o Cadastro Único era composto por mais de 5.000 bases 

locais que não se comunicavam entre si e que, posteriormente, eram agrupadas pelos 

gestores do sistema na Caixa. Além disso, só era permitido um usuário por município e 

como não havia comunicação entre as bases, se um mesmo município utilizasse mais de 

um computador, ele também teria mais de uma base local do Cadastro Único, gerando 

uma série de problemas como duplicidade e inconsistência de cadastros;  

 Versão 6 (V6): Essa foi a versão utilizada no Cadastro Único até 2010. Consistia em 

aplicativo que era baixado nos computadores das prefeituras e funcionava como o 

aplicativo da Declaração de Imposto de Renda: as prefeituras preenchiam o formulário 

offline por meio desse aplicativo e só acessavam a Internet quando precisavam 

encaminhar os cadastros para o governo federal. De acordo com o entrevistado A., gestor 

do governo federal, essa versão possuía diversos problemas de sincronização como, por 

exemplo, quando o governo federal recebia os dados de uma determinada família, ela já 

havia se mudado para outro município; 

 Versão 7 (V7): A versão 7 do Sistema de Cadastro Único é um aplicativo online que 

garante a unicidade de pessoa, com críticas e padronização na entrada de dados e 

rastreabilidade e controle de acesso dos operadores. Também foi modificado o formulário 

de entrevista e o Caderno Azul foi substituído pelo Caderno Verde. Foi implementada 

entre 2010 e 2013. Portanto, essa versão foi implantada gradualmente e a partir de 2014 

todos os municípios passaram a utilizar esse sistema. Atualmente, está na versão 7.15 

(BRASIL, 2016).  

A Iniciativa Brasileira de Aprendizagem Mundo Sem Pobreza (WWP) resumiu as 

principais mudanças nas diferentes versões do Cadastro Único:   

Do ponto de vista tecnológico, houve uma série de avanços no período entre 2003 

(ano no qual o aplicativo do CadÚnico ainda não permitia atualização cadastral) e 

2010 (ano de início da implantação da versão 7 do CadÚnico). As versões do 

aplicativo entre 2003 e 2010 eram offline, isto é, dependiam de aplicativos locais − 

instalados e atualizados nos computadores em que era feito o cadastramento − e da 

transmissão de dados para a base nacional, nem sempre era perfeita, o que gerava 

diferenças entre as bases locais e a base nacional do cadastro. Em 2011, foi 

nacionalmente implantada uma nova versão do sistema do Cadastro Único, a Versão 

7, que apresenta várias melhorias e novos formulários de cadastramento. A versão 7 
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do CadÚnico é um aplicativo online, baseado na Internet, que elimina discrepâncias 

entre as bases locais e a base nacional observadas da versão anterior, mas exige 

ações no sentido de prover Internet de qualidade para seu pleno funcionamento 

(WWP, 2015, p. 1-2) 

 

Por fim, cabe destacar que o Cadastro Único é um instrumento que já está sendo 

implantado há mais de 15 anos pelo governo federal brasileiro com o objetivo de cadastrar as 

famílias mais vulneráveis no país. Ao longo desses anos diversas modificações menores 

também foram realizadas com o propósito de melhorar a qualidade do cadastro dessas 

famílias e minimizar problemas tais como garantir 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” (FARIAS, 2016, p. 18). Assim, pode-se afirmar que o Cadastro Único 

está em constante consolidação e aprimoramento
87

. Isso inclui o processo de gestão e 

compartilhamento de responsabilidades com os entes subnacionais e, portanto, as diferentes 

formas de relacionamento intergovernamental por meio do uso das TIC.  

4.2.2 Funcionamento do Cadastro Único  

 Como já citado acima, o sistema de informação Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) foi criado com o intuito de identificar e 

caracterizar as famílias de baixa renda no país, sendo o principal instrumento para a seleção e 

caracterização dessas famílias em programas federais (BRASIL, 2016). É fundametal destacar 

que o Cadastro Único não é responsável pela gestão de políticas sociais, mas sim auxilia na 

identificação do público-alvo. Por exemplo, os beneficiários do PBF não são selecionados no 

próprio Cadastro Único, mas em outros sistemas desenvolvidos especificamente para gestão 

de benefícios desse programa. Contudo, a base nacional do Cadastro Único é essencial para o 

PBF, pois os beneficiários devem ser selecionados entre aqueles que estão cadastrados nesse 

sistema.   

Para fins de inserção da família no Cadastro Único, é considerada família de baixa 

renda aquela que possui renda de até três salários mínimos ou renda per capita de até meio 

salário mínimo. Ainda podem ser cadastradas famílias com renda maior que três salários 

mínimos desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três 

esferas do governo (BRASIL, 2016):  

                                                      
87

 Devido à essas características, Faria (2016) define o Cadastro Único como uma tecnologia viva que está “(...) 

em constante produção, 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” (p. 18).  
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A legislação permite também o cadastramento de famílias com renda superior, desde 

que a inserção no Cadastro Único esteja vinculada à participação em programas 

sociais implementados pela União, estados, municípios e Distrito Federal. Essa 

abertura é especialmente importante para programas sociais que buscam atender a 

famílias cuja situação de vulnerabilidade não está necessariamente vinculada à renda 

(BRASIL, 2015, p.7). 

Os dados inseridos no Cadastro Único são fornecidos pelas famílias e são 

autodeclaratórios, ou seja, não é pedido nenhum comprovante daquelas informações, 

excetuando os seguintes documentos obrigatórios: a) apresentação do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) ou Título de Eleitor
88

 do Responsável Familiar - RF
89

; e, b) para as outras 

pessoas da família podem ser apresentados qualquer um dos seguintes documentos de 

identificação: certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, carteira de identidade 

(RG), carteira de trabalho ou Título de Eleitor. Além disso, podem ser apresentados 

documentos que não são obrigatórios, mas facilitam a realização do Cadastro: comprovante 

de endereço, de preferência a conta de luz; comprovante de matrícula escolar das crianças e 

jovens até 17 anos; e, carteira de trabalho.  

Existem duas maneiras das famílias serem incluídas no Cadastro Único:  

 Demanda Espontânea: as famílias buscam o setor responsável pelo Cadastro Único no 

município que moram e pedem para serem incluídas no sistema de cadastro; 

 Busca Ativa: é a localização das famílias de baixa renda que ainda não foram cadastradas 

por parte das organizações públicas municipais e estaduais que podem estabelecer 

parcerias para encontrar pessoas nessas condições.  

Os dados das famílias podem ser inseridos ou alterados também de duas maneiras no 

Cadastro Único. Na primeira forma de inclusão ou alteração de informações, os dados podem 

ser preenchidos manualmente no formulário de cadastramento ou de alteração cadastral no 

papel e, posteriormente, digitado no sistema informatizado que é online. Outra forma de 

realizar o cadastramento é fazer a entrevista e digitar as respostas da família diretamente no 

sistema online. Entretanto, caso opte por digitar a entrevista diretamente no sistema 

                                                      
88

 As exceções são as famílias indígenas e quilombolas: o RF da família indígena pode apresentar o CPF, o 

Título de Eleitor, mas também o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) ou outros documentos 

de identificação, como certidão de casamento, RG e carteira de trabalho e  o RF da família quilombola pode 

apresentar o CPF, o título de eleitor ou outros documentos de identificação como certidão de nascimento, 

certidão de casamento, RG ou carteira de trabalho (CAIXA, 2016).       

                                                                
89

 RF é a pessoa da família que se responsabiliza por prestar as informações sobre todos os membros da família 

para o entrevistador. Deve ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser mulher.  
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informatizado, de acordo com a Portaria n. 177/2011, deve ser efetuada a impressão do 

formulário completo preenchido ou da folha resumo
90

. Independente do documento escolhido 

para impressão, tanto o entrevistado quanto o entrevistador e o responsável pelo 

cadastramento devem assiná-lo.  

 Para garantir o mapeamento dessa população, o Cadastro Único é composto por 

(BRASIL, 2015): 

 Formulários de cadastramento: material em que são coletadas as informações das 

famílias de baixa renda no Brasil, pelos entrevistadores municipais; 

 Sistemas informatizados: ferramentas tecnológicas que permitem a inclusão e atualização 

dos dados das famílias cadastradas; 

 Base de dados: banco com informações sobre todas as famílias cadastradas no sistema em 

cada município. 

A implementação do sistema é por meio de responsabilidade compartilhada entre 

governo federal, estados e municípios. O responsável pelo sistema no governo federal é o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) por meio da Secretaria Nacional de 

Renda de Cidadania (Senarc) que possui a responsabilidade de definir as principais normas 

sobre o sistema de Cadastro Único e executar sua coordenação com as demais instâncias 

governamentais. Além disso, a Caixa Econômica Federal foi definida como responsável pela 

construção do sistema, modificações e manutenção do banco de dados, sendo denominada a 

instituição operadora do Cadastro Único. Cabe destacar que todas as atividades da Caixa são 

planejadas, desenvolvidas e executadas sob a supervisão e orientação do MDSA. As 

principais responsabilidades de cada um desses atores na operacionalização do Cadastro 

Único são descritas abaixo na Tabela 5.  

 

 

 

 

                                                      
90

 A folha resumo deve conter as seguintes informações: código familiar, data da entrevista, renda per capita da 

família, endereço da família e composição famíliar (CAIXA, 2016).  
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Tabela 5. Principais responsabilidades na implementação do Cadastro Único 

Organização Principais responsabilidades 

 

 

 

Governo Federal 

– Ministério do 

Desenvolvimento 

Social e Agrário 

(MDSA) 

- Coordenar, acompanhar e supervisionar a implantação e a execução do Cadastro Único, 

realizar avaliação contínua da qualidade de suas informações e definir estratégias para seu 

aperfeiçoamento; 

- Elaborar normativas, regulamentos e instruções para orientar o trabalho dos estados, 

municípios e Distrito Federal; 

- Apoiar, financeiramente, por meio dos recursos do  ndice de Gestão Descentralizada do 

Município (IGD-M), os municípios e o Distrito Federal para a realização das atividades de 

cadastramento, atualização cadastral e de manutenção da qualidade dos dados; 

- Repassar, recursos financeiros aos estados, para que prestem suporte técnico para os 

municípios na gestão do Cadastro Único por meio do  ndice de Gestão Descentralizada 

Estadual (IGD-E).  

 

 

Caixa Econômica 

Federal 

- Desenvolver o Sistema de Cadastro Único; 

- Realizar o processamento de dados cadastrais e atribuir o Número de Identificação Social 

(NIS); 

- Enviar os formulários de cadastramento aos municípios; 

- Capacitar gestores e técnicos para a operação do Sistema de Cadastro Único;  

- Prover os municípios de atendimento operacional, entre outras atribuições.  

 

 

 

 

Governos 

estaduais 

- Prover apoio técnico aos municípios na gestão do Cadastro Único; 

- Desenvolver estratégias de acesso à documentação civil, com prioridade ao Registro de 

Nascimento; 

- Realizar atividades de capacitação que subsidiem o trabalho dos municípios na gestão e 

operacionalização do Cadastro Único; 

- Apoiar a melhoria da infraestrutura municipal; 

- Realizar a identificação, acompanhamento e apoio na resolução de problemas relacionados 

à Gestão do Cadastro Único no município; 

- Auxiliar na condução de ações de cadastramento de populações tradicionais e específicas; 

- Apoiar na identificação e no cadastramento da população extremamente pobre.   

 

 

 

 

Governos 

municipais  e 

Distrito Federal  

- Identificar as áreas onde residem famílias de baixa renda; 

- Solicitar formulários de cadastramento à Secretaria Nacional de Renda e Cidadania 

(Senarc); 

- Realizar a capacitação contínua dos entrevistadores, digitadores e de todos os profissionais 

envolvidos na gestão do Cadastro Único, em parceria com os governos estaduais; 

- Coletar as informações das famílias por meio de visitas domiciliares, mutirões ou postos 

fixos de atendimento; 

- Incluir e atualizar os dados das famílias no Sistema de Cadastro Único, bem como 

verificar inconsistências cadastrais; 

- Excluir pessoas ou famílias da base do Cadastro Único, conforme a legislação; 

- Estabelecer rotinas de atualização das informações, incluindo a contínua comunicação 

com as famílias cadastradas; 

- Realizar a manutenção da infraestrutura adequada à gestão da base de dados e ao 

cadastramento das famílias em sua área de abrangência;  

- Divulgar o Cadastro Único e programas sociais às famílias de baixa renda.  

Fonte: Brasil (2015).  
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O papel de cada um dos entes na coleta e tratamento dos dados é apresentado na figura 

3:  

 

Figura 3 - Coleta e tratamento de dados no Cadastro Único  

Fonte: BRASIL (2016). 

A partir da versão 7, o Cadastro Único se tornou uma aplicação web em que não é 

necessário instalar nenhum programa nos computadores das prefeituras, mas torna essencial o 

acesso à Internet para utilizá-lo (CAIXA, 2016). As informações das famílias passaram a ser 

incluídas automaticamente na base nacional após a validação do seu cadastro e todos os atores 

envolvidos no sistema podem realizar a consulta no país inteiro. Além disso, na versão 7 

também foi reformulado o formulário do Cadastro Único com o objetivo de melhorá-lo e 

realizar ações como, por exemplo, compatibilizar os conceitos do MDSA com os conceitos e 

questionários já consolidados em instrumentos de coleta de dados utilizados por organizações 

brasileiras como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de 

Pesquisa Ecoômica Aplicada (IPEA). O processo de migração para a V7 durou 

aproximadamente quatro anos porque exigiu que todos os municípios fossem capacitados para 

utilizar o novo sistema e também necessitou novos requisitos das prefeituras como uma 
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Internet com velocidade e qualidade adequada para atender ao Cadastro Único nessa nova 

versão.  

O operador do sistema – a Caixa Econômica Federal – recomenda que deve ser 

utilizado preferencialmente o navegador Mozilla Firefox versão 17.0.9 ou superior e a 

velocidade de Internet mínima em cada computador que utiliza o sistema deve ser 2 Mbps. O 

sistema pode ser acessado pelos usuários todos os dias entre 7 e 21 horas (horário de Brasília), 

excetuando os dias e horários em que foram programadas paralisações para manutenção do 

Cadastro Único, por meio do seguinte link: <http://www.cadastrounico.caixa.gov.br> . A 

Figura 4 abaixo apresenta a tela inicial do Cadastro Único no link da Internet: 

 

Figura 4 - Tela inicial do Cadastro Único  

Fonte: CAIXA (2016, p. 16). 

Outras recomendações do MDSA sobre computador e Internet para  o uso do Cadastro 

Único são: processador de 2 núcleos de 1,0 MHz, superior ou equivalente; 2 GB de Memória 

RAM; Disco Rígido SATA de 160 GB  Monitor de 17” LCD ou CRT  Teclado ABNT-v2 e 

mouse; e, computador compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows Vista e/ou 

Linux kernel 2.6 ou versões superiores. 

Foram previstos dois tipos de usuário no sistema: Usuário Master e Usuário Final. O 

Manual do Cadastro Único define o Usuário Master como “usuário cadastrado 

exclusivamente pela Caixa, limitado a dois usuários por órgão solicitante, que possui acesso a 

todas as funcionalidades do sistema, tendo a atribuição de cadastrar os demais usuários do 

http://www.cadastrounico.caixa.gov.br/
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órgão ao qual é vinculado” (CAIXA, 2016, p. 10). Já o Usuário Final refere-se ao usuário 

cadastrado pelo Usuário Master para ter acesso ao sistema do Cadastro Único. Todos os 

usuários podem ter acesso à Base do Cadastro Único, que constituí a base nacional dos 

cadastros das famílias. Contudo, podem efetuar modificações somente nos cadastros 

vinculados ao seu município.  

Para ter acesso ao sistema do Cadastro Único, o usuário deve se identificar com o 

login e senha no aplicativo web. Como já apontado, o acesso do Usuário Master é habilitado 

pela Caixa Econômica Federal e permite realizar e fazer manutenção dos cadastros das 

famílias e atribuir perfis aos demais usuários de sua organização. Esse tipo de uso está 

presente nas prefeituras e concessionárias de energia elétrica. No caso do município, a 

prefeitura indica o Usuário Master. Já o Usuário Final tem o seu acesso cadastrado pelo 

Usuário Master e é responsável por “(...) consultar, cadastrar e efetuar manutenções nos 

cadastros das famílias e pessoa, sendo que as inclusões e manutenções nos cadastros estão 

restritas aos usuários de prefeituras” (CAIXA, 2016, p.198). O Usuário Final pode ter 

diferentes perfis de acesso de acordo com o autorizado pelo Usuário Master. Cada tipo de 

perfil determina as funcionalidades do Cadastro Único que o Usuário Final terá acesso. 

Existem 14 perfis de acesso
91

 que podem ser divididos em:  

 Perfis para acesso municipal: são perfis destinados às prefeituras que utilizam o Cadastro 

Único. São permitidos acessos para: a) somente consulta; b) manutenção cadastral de 

variáveis sociais; c) manutenção cadastral de todas as variáveis; d) gestor municipal; e) 

gerir família; f) gestor municipal habitação; e, g) usuário final do Programa Minha Casa 

Minha Vida na habitação;  

 Perfis para representante de programas usuários
92

: a) consulta sobre determinadas 

informações destinadas à Usuário Final de concessionárias de energia elétrica; e, b) gestor 

de programa usuário que é o Usuário Master das concessionárias; 

                                                      
91

 Para maiores informações sobre os perfis de acesso, ver o Manual do Sistema de Cadastro Único. Disponível 

em: <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/cadastro-unico/Paginas/default.aspx>.  Acesso 

em: 21 jan. 2017.  

 
92

 Direito et al. (2016, p. 3) definem programas usuários como “(...) 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 no acompanhamento de beneficiários no âmbito da formulação, implementação e avaliação dos 

próprios programas”.  

http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/cadastro-unico/Paginas/default.aspx
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 Perfis de consulta para organizações públicas diversas: permissão para consulta sobre 

determinadas informações do Cadastro Único para coordenações estaduais, Controladoria-

Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério Público Estadual 

e Ministério Público Federal.  

Ao cadastro de uma pessoa no sistema podem ser atribuídos cinco estados cadastrais: 

a) em cadastramento
93

; b) atribuindo Número de Identificação Social (NIS)
94

; c) cadastrado
95

; 

d) excluída
96

; e, e) sem registro civil
97

. Já no cadastro de uma família podem ser atribuídos os 

seguintes estados cadastrais: a) em cadastramento
98

; b) cadastrado
99

; c) sem registro civil
100

; 

e, d) excluída
101

.  

Outras características do Cadastro Único são a classificação dos cadastros conforme a 

situação e a condição cadastral. A primeira – situação cadastral – é a identificação pelo 

sistema que o cadastro da família está de acordo com a aplicação das regras de validação 

previamente definidas. Os cadastros podem ser considerados válidos, não válidos ou com 

                                                      
93

 Pessoa que está sendo incluída no Cadastro Único e ainda não possui todos os dados obrigatórios preenchidos 

ou que pertence à família no estado cadastral “Em Cadastramento”. A pessoa será excluída automaticamente 

pelo sistema após permanecer 30 dias neste estado cadastral e, após 180 dias, o cadastro será excluído 

fisicamente da base, ou seja, seus dados não poderão mais ser visualizados no sistema (ocorre a exclusão física 

do cadastro) (CAIXA, 2016, p. 11). 

 
94

 Pessoa incluída no Cadastro Único e que aguarda a finalização do processo de localização ou atribuição de 

NIS, que deve ocorrer em até, no máximo, 48 horas. Durante este prazo de 48 horas, os dados das pessoas neste 

estado cadastral não podem ser alterados ou excluídos. Se a pessoa permanecer nesse estado cadastral por mais 

de 48 horas, podem existir pendências de cadastramento (rejeição), e, nesse caso, a alteração de dados é possível 

e necessária, para que os dados sejam novamente processados, até que o estado cadastral seja alterado para 

“Cadastrado” e a pessoa tenha um NIS atribuído ou localizado (CAIXA, 2016, p. 11).  

 
95

 Pessoa cuja inclusão no Cadastro Único foi realizada com sucesso e possui NIS atribuído ou validado 

(CAIXA, 2016, p. 11).  

 
96

 Pessoa que foi excluída ou que pertence a família excluída da base do Cadastro Único. Os dados desse 

cadastro permanecerão disponíveis para consulta após exclusão (CAIXA, 2016, p. 11). 

 
97

 Pessoa que não foi registrada em cartório de registro civil. Esta pessoa não possui NIS e não é considerada 

para cálculo de renda per capita (CAIXA, 2016, p. 11). 

 
98

 Família que está sendo incluída no Cadastro Único e não possui todos os dados obrigatórios preenchidos. 

Famílias nesse estado cadastral por mais de 30 dias serão excluídas automaticamente do sistema e, após 180 

dias, o cadastro será excluído fisicamente da base, ou seja, seus dados não poderão ser visualizados no sistema 

após esse período (CAIXA, 2016, p. 12). 

 
99

 Família que já está cadastrada e possui pelo menos um integrante em estado cadastral diferente de “Sem 

Registro Civil” ou “Excluído” (CAIXA, 2016, p. 12).          

 
100

 Família composta apenas por pessoas no estado cadastral “Sem Registro Civil” (CAIXA, 2016, p. 12).      

     
101

  Família que foi excluída ou que teve todos os seus integrantes excluídos da base do Cadastro Único (CAIXA, 

2016, p. 12).        . 
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denominação “Não se Aplica”. Para que um cadastro seja considerado válido é necessário que 

atenda integralmente aos seguintes requisitos previstos na Instrução Normativa Senarc/MDS 

n. 02/2011:  

 Preenchimento de todos os campos obrigatórios do Formulário Principal de 

Cadastramento, do Formulário Suplementar 1 e, quando pertinente, o Suplementar 2;  

 Responsável pela Unidade Familiar (RF) com idade igual ou superior a 16 anos; 

 Registro de pelo menos um dos documentos de identificação previstos no Formulário 

Principal de Cadastramento para todos os componentes da família; 

 Registro do número do CPF ou do Título de Eleitor para o RF, à exceção dos casos de 

cadastramento diferenciado definidos na Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011, que 

poderão apresentar qualquer documento de identificação previsto no Formulário Principal 

de Cadastramento; 

 Todos os números de CPF registrados possuem dígito verificador válido e titularidade 

correta; 

 Ausência de multiplicidade na base nacional do Cadastro Único. 

Os cadastros que não atenderem a esses requisitos são considerados inválidos. Em 

caso de “Não se Aplica”, essa situação ocorre “(...) quando as regras de validação das 

informações preenchidas no cadastro da pessoa e/ou da família, não são aplicáveis àquele 

cadastro. Por exemplo, pessoas ou famílias nos estados cadastrais “Sem Registro Civil” ou 

“Em Cadastramento” não estão sujeitas às regras de validação” (CAIXA, 2016, p. 12).  

Já a condição cadastral trata da condição de atualização das informações no cadastro e 

é dividida em: a) cadastro atualizado (quando as informações da família foram alteradas ou 

confirmadas  nos últimos 24 meses após a inclusão ou última atualização); b) cadastro 

desatualizado  e, c) cadastro com denominação “Não se Aplica” (quando a regra de 

atualização não estiver aplicada àquele cadastro). Sobre a atualização dos dados, o cadastro 

deve ser atualizado toda vez que houver alteração na situação socioeconômica da família ou 

no mínimo a cada dois anos.  

Para cadastrar os dados das famílias e seus integrantes, é necessário que seja 

preenchido o formulário do Cadastro Único no papel ou digitado diretamente no sistema pela 

Internet. Os formulários em papel podem ser solicitados pelos municípios diretamente ao 
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MDSA pela Internet por meio do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF). O 

Cadastro Único é composto por três tipos de formulários (BRASIL, 2015): 

1. Formulário Principal de Cadastramento
102

: formulário também conhecido como Caderno 

Verde. É o que inicia a entrevista e é obrigatório para todas as famílias. É formado por 10 

blocos
103

 – cinco sobre a família e cinco sobre as pessoas, sendo que devem ser 

preenchidos separadamente para cada integrante do núcleo famíliar; 

2. Formulários Avulsos
104

: formulários impressos que são utilizados quando o número de 

integrantes da família ultrapassa a quantidade máxima do formulário principal em papel 

(acima de seis integrantes) ou para a atualização do cadastro. Enquanto o Formulário 

Avulso 1 trata da identificação da família e do domicílio, o Formulário Avulso 2 coleta 

informações sobre a pessoa ; 

3. Formulários Suplementares
105

: são utilizados para identificar situações específicas que 

complementam o cadastro da família. O Formulário Suplementar 1 (FS1) deve ser 

respondido por todas as famílias e pretende identificar se a família faz parte de algum 

programa do governo federal ou pertence a algum Grupo Populacional ou Tradicional 

Específico (GPTE). O Formulário Suplementar 2 (FS2) só é utilizado para coletar dados 

sobre pessoas em situação de rua.   

Ao fim do preenchimento, é exibido no sistema um comprovante de cadastro que deve 

ser impresso pelo município e assinado pelo responsável pela Unidade Familiar e pelos 

entrevistados. Posteriormente, o Cadastro da Família pode ser alterado ou atualizado 

(BRASIL, 2015): 

                                                      
102

 O Formulário Principal de Cadastramento pode ser visualizado em: 

<http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/cadastro_unico/formulario-principal-caderno-verde.pdf>. Acesso 

em: 03. dez. 2016.  

 
103

 Os 10 blocos do Cadastro Único são: 1) Identificação e Controle; 2) Características do Domicílio; 3) Família; 

4) Identificação da Pessoa; 5) Documentos; 6) Pessoas com Deficiência; 7) Escolaridade; 8) Trabalho e 

Remuneração; 9) Responsável pela Unidade Familiar (RF); e, 10) Marcação Livre para o Município. Além disso, 

ainda existe o preenchimento do Formulário Suplementar 1 (obrigatório para todas a pessoas cadastradas) e do 

Formulário Suplementar 2 (obrigatório apenas para a populaçãoo em situação de rua) (CAIXA, 2016).  

 
104

 Os Formulários Avulsos 1 e 2 podem ser encontrados, respectivamente,  em: 

<http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/cadastro_unico/avulso-1-identificacao-do-domicilio-e-da-

familia.pdf> e <http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/cadastro_unico/avulso-2-identificacao-da-

pessoa.pdf>. Acesso em: 03. dez. 2016. 

 
105

 Os Formulários Suplementares 1 e 2 podem ser encontrados, respectivamente,  em: 

<http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/cadastro_unico/formulario-suplementar-1-vinculacao-a-

programas-e-servicos.pdf>  e < http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/cadastro_unico/formulario-

suplementar-2-pessoa-em-situacao-de-rua.pdf>. Acesso em: 03. dez. 2016. 
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 Alteração de cadastro: ocorre quando o quesito modificado pelo usuário não está entre os 

quesitos considerados sensíveis; 

 Atualização de cadastro: ocorre quando o quesito modificado pelo usuário está entre os 

quesitos considerados sensíveis. Essa alteração acrescenta 24 (vinte e quatro) meses à data 

do campo “Limite para atualização do cadastro”. Se a alteração for realizada em dado 

“Não Sensível”, as datas de atualização e limite para atualização do Cadastro permanecem 

inalteradas. São quesitos sensíveis aqueles que tratam de alteração do endereço; alteração 

da renda familiar; alteração na composição familiar, com inclusão ou exclusão de 

membros na família (exceto por transferência); inclusão de CPF ou Título de Eleitor para 

o RF; para famílias quilombolas e indígenas, qualquer outro documento de identificação 

previsto no Formulário Principal de Cadastramento, inclusive o Registro Administrativo 

de Nascimento Indígena (Rani), para os indígenas; substituição do RF; alteração/inclusão 

do código Inep; e, alteração/inclusão da série escolar.  

Para acessar o Cadastro Único, os entes subnacionais (Estados e municípios) devem 

assinar um termo de adesão padronizado para o Programa Bolsa Família e o Cadastro Único. 

Ao assinarem este termo, eles assumem vários compromissos e contrapartidas pré-

estabelecidas pelo governo federal. A instância federal também adota diversos mecanismos de 

articulação e coordenação como monitoramento de desempenho e cofinanciamento.   

Todos os municípios brasileiros utilizam o Cadastro Único. Em dezembro de 2016, 

estavam cadastradas mais de 26 milhões de famílias
106

 e 77 milhões de pessoas
107

, 

correspondendo a aproximadamente 37% da população brasileira (SAGI, 2016). Dessas 

famílias, aproximadamente metade delas (13.569.576 de famílias) foram beneficiadas pelo 

PBF. O Gráfico 1 apresenta a distribuição das famílias de acordo com a renda mensal per 

capita declarada: 

                                                      
106

 26.456.063 de famílias cadastradas em dezembro de 2016 (SAGI, 2016).  

 
107

 77.878.526 de pessoas cadastradas em dezembro de 2016 (SAGI, 2016).  
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Gráfico 1. Proporção de famílias registradas no Cadastro Único por renda mensal per capita 

declarada 

Fonte: SAGI (2016). Valores referentes a dezembro de 2016.  

 

Para fins desta pesquisa, cabe destacar o papel do governo municipal na 

implementação do Cadastro Único, importância atribuída inclusive pelo governo federal :  

O município é o principal ator na gestão do Cadastro Único. A gestão municipal 

identifica as famílias de baixa renda, realiza seu cadastramento, registra os dados na 

base nacional do Cadastro Único, mantém as informações atualizadas e analisa 

possíveis inconsistências (BRASIL, 2015, p 16).  

 Desde o primeiro decreto sobre o Cadastro Único, promulgado em 2001, o município 

foi definido como um agente essencial para a coleta de dados desse sistema conforme 

disposto no artigo 1
o
, parágrafo terceiro, do Decreto n. 3.877/2001: “Os órgãos p blicos 

federais, gestores dos programas de transferência de renda, ficarão responsáveis pela 

articulação, abordagem e apoio técnico, junto aos Municípios, de ações integradas para 

organização logística da coleta dos dados e informações relativas às populações alvo e aos 

beneficiários dos diversos programas sociais” (BRASIL, 2001a). No mesmo ano foi criado 

por meio do Decreto de 24 de outubro de 2001 um grupo de trabalho no governo federal com 

objetivo de definir como seria a articulação com a instância municipal.   

Além da identificação e cadastro das famílias de baixa renda no país, os municípios 

também são responsáveis por atualizar os dados dessas famílias (uma vez a cada dois anos 

pelo menos) e averiguar inconsistências nos dados do Cadastro Único. O município tem 

responsabilidade de atuação junto ao Cadastro Único nas quatro fases do cadastro 
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identificadas no artigo terceiro, da Portaria n. 177, de 16 de junho de 2011: a) identificação do 

público a ser cadastrado; b) coleta de dados; c) inclusão de dados no sistema  de 

cadastramento; e, d) atualização ou revalidação de dados cadastrais.  

4.3 CADASTRO ÚNICO E GOVERNOS MUNICIPAIS   

A tese de doutorado de Bichir (2011) trata das limitações encontradas pelo poder de 

coordenação federal de políticas sociais devido aos diferentes projetos de políticas públicas 

nos governos municipais, bem como as diversas capacidades institucionais locais no país. A 

autora ressalta o papel do município na implementação do Cadastro Único, pois esses atores 

no âmbito local que são a porta de entrada para a população que pode ser alvo de políticas 

sociais de todos os níveis de governo. 

No PBF, o MDSA articula com a execução dos programas sociais com as Secretarias 

Municipais de Assistência Social (ou Desenvolvimento Social) ou, caso não haja esse tipo de 

Secretaria na prefeitura, é feita uma articulação com outra Secretaria que se responsabiliza 

pela implementação da política e, consequentemente, do Cadastro Único. Primeiramente, é 

importante identificar se houve modificações nas estruturas municipais para gerenciar e 

executar os recursos disponibilizados para o desenvolvimento social municipal nas políticas 

sociais descentralizadas, bem como as estruturas existentes para atender as suas atribuições 

em relação ao Cadastro Único.  

Sobre as características dos setores de Assistência Social nos municípios, que é a 

principal área responsável pela implementação do Cadastro Único nos municípios brasileiros 

segundo o Censo Suas 2015
108

, várias pesquisas foram realizadas por acadêmicos, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), entre outros, com o objetivo de compreender as estruturas municipais nessa área. 

Entre as considerações da Pesquisa Básica de Informações Municipais (MUNIC), 

pesquisa anual realizada pelo IBGE, que discutiu a temática da assistência social nas coletas 

dos anos de 2005, 2009 e 2013, os municípios mais populosos possuem mais recursos que os 

demais e seus coordenadores são altamente escolarizados (BICHIR, 2011). Portanto, antes de 

discutir os resultados das entrevistas com os municípios brasileiros sobre as adaptações que 

                                                      
108

 O Censo SUAS tem como objetivo aprimorar o processo de gestão do Sistema Único da Assistência Social 

(SUAS). Para isso, realiza desde 2007 uma pesquisa anual com responsáveis por equipamentos e estruturas da 

assistência social no país.  
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realizam para garantir o uso do Cadastro Único, cabe compreender as características dos 

municípios na implementação desse sistema já pesquisadas anteriormente. 

A MUNIC 2013 teve um suplemento especial sobre a Assistência Social a partir de 

uma parceria entre o IBGE e o MDSA. Foi realizado um censo e, portanto,  a pesquisa deveria 

ser respondida por todos os 5.570 municípios brasileiros. Esse estudo teve como objetivo 

atualizar o conhecimento sobre a gestão da assistência social nas prefeituras em relação aos 

dados coletados em 2005 e 2009 sobre esse tema. Entre as conclusões do estudo, para fins 

desta pesquisa, cabe destacar que 99,9% dos municípios brasileiro possuíam estrutura 

organizacional para tratar da política de assistência social em 2013. A estrutura 

organizacional era dividida da seguinte maneira: 

 75,4% possuíam estruturas na forma de secretaria municipal exclusiva; 

  20,4%, secretaria em conjunto com outra política pública;  

 2,5%, setor subordinado diretamente à chefia do executivo; 

 1,6%, setor subordinado a outra secretaria;  

 0,2% era ligado à administração indireta na forma de fundação;  

 0,04% (dois municípios), não possuíam nenhuma estrutura para a política de 

assistência social.  

Portanto, é possível afirmar que três a cada quatro prefeituras no país possuíam secretaria 

municipal exclusiva para a assistência social. A MUNIC 2013 apontou uma melhoria da 

estrutura organizacional em relação aos anos de 2005 e 2009: 

Ao comparar os resultados do período de 2005 a 2013, observa-se que o percentual 

de municípios com estrutura de secretaria para tratar da política de assistência social 

subiu de 80,0%, em 2005, para 92,6%, em 2009, atingindo 95,8% dos municípios 

em 2013. A parcela dos municípios com secretaria exclusiva, no mesmo período, 

passou de 59,0% para 70,1% e 75,4%, respectivamente. Para ilustrar o 

comprometimento dos municípios com a política de assistência social, em 2005, 16 

declararam não possuir nenhuma estrutura para tal; em 2009, somente quatro; e, em 

2013, apenas dois municípios ainda encontravam-se nesta situação (IBGE, 2014, p, 

28). 

 

A MUNIC 2013 também mediu a infraestrutura tecnológica nos órgãos gestores da 

política de assistência social.  Em 2013, 17 municípios declararam que não possuíam nenhum 

computador em funcionamento na assistência social, sendo que todos se tratavam de 

municípios com menos de 50 mil habitantes e estavam presentes nas regiões Nordeste (7), 

Sudeste (5),  Sul (2), Centro-Oeste (2) e Norte (1). Entre os que possuíam computador, apenas 

os mais populosos possuíam uma maior quantidade. Somente 14,8% (825 municípios)  
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possuíam mais que 10 computadores em funcionamento no órgão gestor da assistência social. 

Além disso, foi medida a existência de acesso à Internet, ferramenta fundamental para os 

sistemas de informação em políticas sociais descentralizada como o Cadastro Único.  

A presença de acesso à Internet nos órgãos de gestão da política de assistência social 

no município é praticamente universalizada, atingindo 99,3% dos municípios que possuem 

estrutura na área de assistência social. Destes, em 2013, 94,7% tinham acesso por banda larga 

e 5,2% o acesso era discado. Segundo a MUNIC 2013, observa-se uma relação direta entre o 

tamanho da população e o acesso à Internet. Em relação às formas de comunicação online, 

enquanto 92% dos órgãos gestores da assistência social possuíam e-mail, apenas 7% tinham 

página na Internet.  

Em relação à infraestrutura tecnológica, também foi medido se a prefeitura possuía 

sistemas informatizados próprios para a área de assistência social. Isso pode demonstrar a 

qualidade da capacidade de gestão dessas municipalidades por meio do uso das TIC. No ano 

de 2013, apenas 28% das prefeituras brasileiras utilizavam sistemas informatizados 

próprios
109

 para o gerenciamento de programas e ações voltados para a área de assistência 

social, sendo 41,0% em municípios com mais de 500.000 habitantes e apenas 25,4% entre 

aqueles com até 5.000 habitantes. O Gráfico 2 apresenta os resultados de acordo com as 

regiões do país:  

 

Gráfico 2. Proporção de municípios com sistemas informatizados próprios, por região 

Fonte: IBGE, 2014 

                                                      
109

 Sistemas informatizados próprios foram considerados sistemas desenvolvidos ou adquiridos pelos municípios 

como ferramenta de gestão, envolvendo a coordenação da política de assistência social e a gestão dos serviços 

socioassistenciais, bem como as opções que tais sistemas disponibilizam (IBGE, 2014).  
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Entre os municípios que possuíam sistemas informatizados próprios em 2013, o 

sistema permitia: 

 Acompanhamento de atendimento aos usuários (86%); 

 Acompanhamento de serviços e programas (75%); 

 Descrição do perfil do usuário (62%); 

 Prover informação pública sobre a rede socioassistencial do SUAS (50%); 

 Registro e inscrição de entidades (35%); 

 Integrar setores de conveniamento, prestação de contas e pagamento de entidades 

conveniadas (26%); 

 Outras funcionalidades (13%).  

Em relação ao Cadastro Único, foi identificado qual o órgão responsável no município 

pela execução do cadastro: o órgão gestor da assistência social é citado por 97% das 

prefeituras no país, sendo os demais distribuídos entre a educação, saúde e outros órgãos. 

Entre aquelas que o cadastramento ocorre na área de assistência social, geralmente o local de 

cadastramento fica no Centro de Referência da Assistência Social
110

 (CRAS) que é utilizado 

como espaço para o uso do Cadastro Único em 57% dos municípios. O segundo local mais 

citado é a sede da secretaria municipal de assistência social (50%), seguido por centro fixo 

para cadastramento (10%), unidade móvel para cadastramento (7%), sede da prefeitura (3%) e 

outro local (5%). 

Conforme já explicitado, o PBF surgiu em 2003 com a unificação de diversos 

programas de transferência de renda do Governo Federal. Apesar de ser um programa do 

governo federal, o PBF possui uma gestão compartilhada e descentralizada entre todos os 

entes federativos. Os governos municipais e estaduais são também responsáveis pela 

implementação do Programa, seu controle e do sistema de cadastro dos beneficiários. Os 

municípios podem aderir voluntariamente ao programa, ou seja, não é obrigatório. Entretanto, 

ao realizar essa adesão devem se submeter às regras do programa definidas pelo MDS. Entre 

essas regras está a utilização do sistema de informação do programa para o registro de uma 

série de dados sobre os beneficiários do PBF que foi denominado Cadastro Único dos 

Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único). O Cadastro Único foi desenvolvido 

                                                      
110

 Aos CRAS competem orientar as famílias sobre a rede de serviços de assistência existentes nos diversos 

níveis de governo, bem como fazer a articulação entre as famílias identificadas e as diversas políticas disponíveis 

(BICHIR, 2011).  
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pelo MDSA e os municípios não podem modificá-lo, por exemplo, adicionando novas 

informações para serem coletadas com o objetivo de selecionar beneficiários para programas 

locais. Apesar dessa rigidez, os dados contidos no sistema podem ser usados para embasar 

políticas públicas nos estados e municípios.  

Como apresentado anteriormente, para operacionalizar e gerir o sistema foram criados 

regulamentos que definem as competências das prefeituras municipais em relação ao 

programa, bem como os procedimentos para a sua implementação. Bichir (2011) reforça o 

entendimento de que o MDSA toma as decisões gerais em torno das políticas públicas e 

descentraliza a implementação aos municípios, no que a autora denomina como a existência 

de um poder regulatório do governo federal de modo a garantir um padrão nacional na 

execução local. O Cadastro Único é considerado pela autora um mecanismo de coordenação 

federal, pois normatiza quem pode participar dos programas sociais do governo federal. 

Entretanto, apesar dessa forte centralização no aspecto regulatório, ela defende que: “Mesmo 

com elevado poder central de regulação e coordenação no caso do federalismo brasileiro, há 

espaço para iniciativas municipais” (BICHIR, 2011, p. 48, grifo nosso). Além disso, existe 

um desafio no contexto da descentralização da execução das políticas sociais no âmbito local. 

De acordo com Bichir (2011), esta descentralização deve vir acompanhada dos recursos 

necessários para que as instâncias subnacionais possam concretizá-la ou, então, as melhores 

práticas tendem a se concentrar nos Estados e municípios mais desenvolvidos no país.  

Na relação entre a instância nacional e os municípios, cabe destacar as características 

do Cadastro Único como sistema de informação a partir das classificações apresentadas no 

início deste capítulo. Essas classificações foram definidas a partir da revisão da legislação e 

documentos relativos ao Cadastro Único, da literatura existente sobre o Cadastro e sistemas 

de informação em políticas sociais, bem como das entrevistas realizadas com gestores 

públicos federais e municipais.  

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal no que tange ao seu 

sistema informatizado pode ser caracterizado como um sistema: 1) compartilhado ou 

interorganizacional; 2) adesão obrigatória pelos municípios; 3) complementar ou unitário; e, 

4) rígido. Tal qual já apresentado anteriormente, o Cadastro Único é compartilhado com os 

entes subnacionais e definiu o município como principal usuário no âmbito local porque estes 

foram os agentes escolhidos para coletar, atualizar e qualificar os dados inseridos nesse 

sistema. Os Estados, outras organizações e pessoas previamente definidas como conselheiros 
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da assistência social e pesquisadores também podem acessá-lo, mas apenas para consulta e 

não podem incluir, alterar ou excluir dados do Cadastro como a instância nacional e as 

prefeituras.  

A adesão ao sistema é obrigatória, pois atualmente todos os municípios que aderem ao 

PBF devem utilizar obrigatoriamente o Cadastro Único e é importante ressaltar mais uma vez 

que o sistema foi adotado por todos os 5.570 municípios brasileiros. Em relação aos sistemas 

de informação utilizados pela prefeitura, o Cadastro pode ser um sistema complementar ou 

unitário, mas nunca pode ser um sistema de informação concorrente. Portanto, ele pode ser 

um sistema que é preenchido juntamente com outros sistemas de informação municipais ou 

estaduais que coletam informações similares ou ainda ser o único sistema no município que 

permite a coleta daquele tipo de informação. Como o sistema de cadastro pela população de 

baixa renda definido pelo governo federal é de uso obrigatório, não é permitido atualmente 

que o município adote outro sistema para substituir o Cadastro Único.  

Por fim, o Cadastro Único é um sistema rígido, ou seja, se constitui como um pacote 

fechado determinado pelo governo federal em que os municípios devem utilizar aquela 

plataforma. Não é possível flexibilizar ou customizar o Cadastro Único conforme as 

particularidades locais como, por exemplo, adicionar outros dados e campos de informação no 

sistema. Outro ponto que merece ser ressaltado: não existe diferença de coleta de dados entre 

os municípios. Independentemente de suas capacidades ou características todos os municípios 

tem que coletar as mesmas informações sobre a população de baixa renda no Brasil e possuir 

uma capacidade de infraestrutura tecnológica e técnica mínima para isso.  

A partir dessas características, o modo como o Cadastro Único foi implementado o 

aproxima do modelo centralizado em que a instância nacional define todos os parâmetros do 

sistema de informação e as prefeituras apenas executam as tarefas previamente estabelecidas. 

Isso torna esse sistema parte de uma classificação diferente do que é defendido neste trabalho 

como ideal para o contexto brasileiro, que seria a construção de sistemas de informação que 

foquem na coordenação e cooperação intergovernamental em que pode haver uma 

coordenação nacional, mas a definição e implementação do sistema deveria ser realizada de 

modo colaborativo. Essa percepção da centralização das decisões no governo federal é 

reforçada nos resultados da pesquisa de Bichir (2011) sobre os municípios de Salvador e São 

Paulo em que esses governos declararam haver uma série de imposições do MDSA, 

desconsiderando a necessidade dos municípios e as características específicas deles tais quais 
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a escala, o tamanho populacional e as diferentes capacidades institucionais:  “(...) o município 

virou um executor das ações do MDS” (BICHIR, 2016, p. 229).   

Apesar das diversas dificuldades que serão apontadas nos próximos tópicos sobre o 

uso do Cadastro Único pelas prefeituras no país e da alta centralização desse sistema na 

instância nacional, o Cadastro Único é um projeto que foi considerado implementado com 

sucesso. Primeiramente, ele foi adotado por todos os municípios no Brasil e a literatura aponta 

que em menor ou maior grau as prefeituras se esforçam para implementá-lo de um modo 

adequado aos parâmetros propostos pelo governo federal. Bichir (2011) e Farias (2016) 

afirmam que os municípios atuaram para implementar o Cadastro Único e que este é dos 

principais motivos para o seu sucesso. No entendimento de Farias (2016, p. 67):  

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 [programas de 

transferência de renda] 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.  

Contudo, fazer com que o Cadastro Único esteja em funcionamento não significa que 

os governos municipais estejam seguindo exatamente o que é proposto pelo governo federal, 

sem realizar modificações ou adaptações em relação às especificidades locais. Sempre existirá 

uma tensão entre a padronização e a flexibilidade na implementação de políticas sociais 

descentralizadas (FARIAS, 2016; BICHIR, 2011). Essa tensão se traduz na necessidade de 

garantir a padronização dos instrumentos e das políticas sociais de modo a atingir a inclusão 

social em todo o território ao mesmo tempo em que esses instrumentos devem refletir as 

particularidades locais, que são diversas em países como o Brasil. Se a padronização não é 

seguida, a efetividade da política social pode ser afetada, por exemplo, por meio da exclusão 

da população alvo dos instrumentos de cadastro quando os gestores municipais não atualizam 

os registros das famílias a cada 24 meses. Por outro lado, ignorar as particularidades locais 

também podem gerar dificuldades na implementação da política social no município e, 

consequentemente, afetar a efetividade da política.  

No cotidiano da gestão do Cadastro Único o principal ator que está no meio dessa 

tensão é o gestor municipal, responsável pela implementação das principais ações de 



165 
 

 
 

cadastramento nesse sistema. As mudanças e estratégias adotadas por esses gestores não 

necessariamente afetam os objetivos gerais das políticas centralizadas. De acordo com Bichir 

(2011), pelo contrário, Salvador e São Paulo adotaram diferentes estratégias na 

implementação do PBF e de seus instrumentos como o Cadastro Único e ambos conseguirem 

atender às exigências da instância federal sem contrariar os propósitos do PBF.  

A partir do referencial teórico adotado nessa pesquisa em que os agentes locais na 

ponta podem modificar o uso dos sistemas de informação em políticas sociais 

descentralizadas para atender ao seu contexto, parte-se do pressuposto que os usuários locais 

do Cadastro Único adaptam o uso deste sistema de acordo com as particularidades locais com 

o propósito de garantir a sua implementação.  

Para confirmar esse pressuposto e compreender como os usários locais adaptam o uso 

do Cadastro Único, o próximo capítulo trata da discussão dos resultados dessa pesquisa, 

apontando quais são as estruturas de gestão de Cadastro Único nas prefeituras brasileiras e 

como elas confrontam (ou não) com as normatizações da instância federal, bem como propor 

explicações para as adaptações pelos gestores municipais no uso de sistemas de informação 

em políticas sociais descentralizadas.   
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

5.1 ESTRUTURA DO CADASTRO ÚNICO NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS  

5.1.1 Governo Federal 

 O governo federal brasileiro sugere uma estrutura mínima nos municípios brasileiros 

para realizar a gestão do Cadastro Único: 

É direito das pessoas de baixa renda se inscreverem no Cadastro Único ou 

atualizarem os dados cadastrais, sempre que acharem necessário. Por isso, os 

municípios e o Distrito Federal devem ter uma estrutura capaz de atender à demanda 

da população, em um tempo razoável (BRASIL, 2017, n. p.). 

 Entre os aspectos de infraestrutura, está a utilização de computadores para o Cadastro 

Único que tenham conexão à Internet com alta velocidade. Já em relação ao local de 

atendimento, o governo federal sugere que existam locais que funcionem de forma contínua 

para realizar o cadastramento ou atualização dos dados das famílias no Cadastro Único com 

condições mínimas para receber a população, tais como sanitários, água potável, 

acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outras condições; espaço adequado para o 

trabalho dos digitadores com equipamentos como computadores com acesso à Internet e 

impressoras; e, local para o arquivamento dos formulários do Cadastro.  

Além disso, é imprescindível que os funcionários que atuam com o Cadastro Único sejam 

capacitados para utilizar o sistema. Em relação à composição da estrutura de recursos 

humanos, o governo federal recomenda que a gestão do Cadastro Único no município seja 

formada por (BRASIL, 2017, n. p.): 

 Gestor/Coordenador: responsável por coordenar as atividades e a equipe do 

Cadastro Único; planejar; monitorar e avaliar as ações de cadastramento; 

elaborar relatórios; articular e implementar parcerias; e receber e tratar 

denúncias de irregularidades. O gestor/coordenador deve ter experiência na área 

social e em gestão, perfil de liderança e capacidade de transmitir conteúdos; 

 Entrevistador: responsável por receber as famílias e agendar as entrevistas, 

entrevistar (nos postos de atendimento e na residência da família, em casos de 

visita domiciliar) e, idealmente, digitar os dados coletados no Sistema de 

Cadastro Único. O entrevistador deve ter, preferencialmente, ensino médio 

completo, além de possuir boa caligrafia, perfil de atendimento ao público, 

conhecimento básico em informática e capacidade de trabalhar em equipe. O 

profissional somente poderá realizar entrevistas quando fizer a Capacitação de 

Preenchimento de Formulários, oferecida pelo MDSA ou pelo estado;  

 Digitador: responsável por digitar os dados coletados no Sistema de Cadastro 

Único e que, idealmente, também fez a entrevista com a família. Esse 
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profissional também organiza os arquivos e confere os formulários. O digitador 

deve ter, preferencialmente, ensino médio completo, conhecimento básico em 

informática, habilidade em digitação, perfil de atendimento ao público e 

capacidade de trabalhar em equipe. Somente poderá utilizar o Sistema de 

Cadastro Único depois de fazer a capacitação oferecida pela Caixa Econômica 

Federal; 

 Técnico de nível superior: responsável por realizar as visitas domiciliares para 

averiguação cadastral e fiscalização, atender e encaminhar as famílias para 

outros serviços e tratar denúncias de irregularidades. Deve ter conhecimento 

básico em informática, capacitação em acolhida e escuta, capacidade de 

trabalhar em equipe, perfil articulador, perfil de atendimento ao público e 

capacidade de transmissão de conhecimentos. 

 Além dessa composição, o governo sugere outros tipos de profissionais que podem ser 

úteis para a equipe do Cadastro Único no âmbito local, especialmente nos municípios maiores 

(BRASIL, 2017, n. p.):  

 Auxiliar administrativo: responsável por receber e agendar as entrevistas das 

famílias, organizar arquivos e realizar atendimentos por telefone, entre outras 

funções. O auxiliar administrativo deve ter, preferencialmente, ensino médio 

completo, conhecimento básico em informática e perfil de atendimento ao 

público;  

 Supervisor de cadastro: responsável por organizar arquivos de formulários, 

realizar a conferência desses documentos, analisar dados, elaborar relatórios e 

assessorar a coordenação. O supervisor de cadastro deve ter, preferencialmente, 

ensino médio completo, conhecimento básico em informática e capacidade de 

trabalhar em equipe. 

 Técnico de análise de dados e sistemas: responsável por monitorar e avaliar as 

ações de cadastramento, analisar os dados, elaborar relatórios, operar os 

sistemas, e assessorar a coordenação. O técnico de análise de dados deve ter, 

preferencialmente, ensino superior completo e conhecimento intermediário em 

informática. 

 Outro ponto regulamentado pelo governo federal é a forma de cadastramento prevista 

na Portaria n. 177/2011. Essa Portaria determina que deve ser preferencialmente realizada por 

meio do preenchimento dos formulários do Cadastro Único e, posteriormente, o formulário 

deve ser assinado pelo entrevistado, pelo entrevistador e pelo responsável pelo cadastramento.  

Além disso, a entrevista também pode ser realizada diretamente no sistema eletrônico online 

desde que após o preenchimento dos dados seja realizado um dos seguintes procedimentos: 

 Impressão dos formulários preenchidos que devem ser assinados pelo entrevistado, pelo 

entrevistador e pelo responsável pelo cadastramento; 

 Impressão da folha resumo que deve ser assinada pelo entrevistado, pelo entrevistador e 

pelo responsável pelo cadastramento e deve conter no mínimo as seguintes informações: 

a) renda familiar per capita; b) endereço de residência da família; c) composição familiar 

com nome completo, Número de Identificação Social – NIS (se houver), data de 

nascimento e parentesco em relação ao responsável pela Unidade Familiar.  
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 Apesar dessas recomendações, as estruturas municipais de assistência social e das 

equipes envolvidas no Cadastro Único ainda são bastante precárias. Essas conclusões advém 

tanto do governo federal quanto dos governos municipais. Ao contrário de algumas áreas e 

programas em que já existem normas obrigando os municípios a terem uma estrutura mínima 

de funcionamento como os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e a equipe do PBF, não há 

nenhuma norma que regulamente a estrutura mínima da equipe do Cadastro Único, mas 

apenas recomendações tais quais as apresentadas acima. 

 Além disso, a associação do Cadastro Único ao PBF e o fato do início da sua 

implementação ter sido junto com a expansão desse programa de transferência de renda fez 

com que muitos municípios criassem estruturas organizacionais que compartilham tanto a 

gestão do Cadastro quanto do PBF. Assim, as estruturas municipais, muitas vezes pequenas e 

precárias, têm que gerir tanto o PBF quanto o Cadastro Único. Além do Cadastro, o PBF tem 

pelo menos mais três sistemas de informação associados a ele - o Sistema de Gestão do 

Programa Bolsa Família (SIGPBF); o Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC); e, o 

Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família (SICON).  

 Por outro lado, já existem alguns municípios, especialmente os mais populosos, que 

criaram estruturas próprias para a gestão e implementação do Cadastro Único no âmbito local. 

Os municípios de Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR) foram citados durante as entrevistas 

com gestores do governo federal como exemplos dessa percepção da importância de ter uma 

estrutura própria para o Cadastro Único. O governo federal reconhece que há uma abertura 

para que a forma de gestão seja definida pelo município. Nas palavras da gestora federal A.: 

A forma de gestão e organização do uso do sistema depende do município. Ele vai 

ver a melhor estrutura que ele tem disponível pra fazer. (...) todos têm que inserir as 

mesmas informações no sistema, ter a mesma capacidade de Internet pra operar. 

Não tem jeito porque ele é padronizado para todos, mas como ele se organiza para 

usar ele é livre. A gente está querendo padronizar um pouco, inclusive para por 

portes, para garantir que as famílias sejam atendidas. O GDF [Governo do Distrito 

Federal] por exemplo, via telefone, você não consegue chegar no local e falar que 

quer ser cadastrado, tem que liga. O processo de gestão é diferenciado, mas o uso do 

sistema é padronizado (ENTREVISTADO A.).  

 A entrevista para coleta de dados da família pode ser feita de três formas (WWP, 

2015): a) visitas domiciliares; b) postos de atendimento fixos para atendimento contínuo; e, c) 

postos de atendimento itinerantes que promovem iniciativas temporárias, geralmente 

mutirões, para inclusão e atualização cadastral. De acordo com as características e 
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capacidades dos municípios, eles podem escolher entre as diferentes formas de 

cadastramento, inclusive adotar todas simultaneamente de acordo com as necessidades locais.

 O governo federal vem ainda incentivando que o cadastramento seja feito diretamente 

no Cadastro Único, ou seja, o ideal é que os municípios realizem a entrevista diretamente no 

sistema online, pois se houver algum problema de cadastro a família ou o responsável familiar 

já se encontra presente. Além disso, para melhorar a infraestrutura local na implementação do 

PBF, incluindo a melhoria da qualidade do Cadastro Único, o governo federal criou o Índice 

de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família para Municípios (IGD-M)
111

 em 2006, 

considerado por Bichir (2011) como um dos instrumentos de coordenação federal.  

 Por meio do IGD-M o governo federal ajuda as prefeituras com apoio técnico e 

financeiro. Entretanto, para receber tais recursos, os municípios tem que alcançar “(...) índices 

mínimos nas taxas e na média das taxas de cálculo do IGD-M, além de terem aderido à gestão 

do Suas e registrado a comprovação dos gastos e aprovação da prestação de contas do ano 

anterior no Sistema SuasWeb” (BRASIL, 2017, n. p.). O IGD-M pode ser definido da 

seguinte maneira: 

O índice mede o desempenho de cada município nos aspectos relativos à atualização 

dos cadastros das famílias e também da atuação do município no acompanhamento 

das condicionalidades de educação e de saúde e no controle social do PBF e do 

Cadastro Único. O desempenho apurado pelo IGD-M determina os recursos 

financeiros a serem repassados. A avaliação geral do desempenho dos municípios 

permite também a definição daqueles que deverão receber, prioritariamente, o apoio 

técnico do Governo Federal e das Coordenações Estaduais, a fim de alcançarem 

melhores níveis de desempenho (BRASIL, 2016a, p. 5).  

 Portanto, o IGD-M surge como um instrumento de repasse federal de recursos técnicos 

e financeiros
112

 para os municípios desde que estes atinjam o índice mínimo definido em 

legislação. Os recursos financeiros são repassados mensalmente na modalidade “fundo a 

fundo”, do Fundo Nacional da Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS). Todo município que aderiu ao PBF passa a fazer parte do IGD-

M. Os municípios podem definir em que ações serão aplicados os recursos do IGD-M desde 

que tenham o propósito de aprimorar a gestão do PBF e do Cadastro Único. Os recursos 

podem ser utilizados em situações como: 

                                                      
111

 Para maiores informações, ver Lei n. 12.058, de 13 de outubro de 2009. 
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 O valor mínimo de repasse para os municípios é de R$ 1430,00 (BRASIL, 2016).  
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 Gestão do Cadastro Único (atualização cadastral e capacitação dos entrevistadores, por 

exemplo); 

 Gestão intersetorial de condicionalidades e integrada com os benefícios e serviços 

socioassistenciais previstos na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); 

 Gestão de benefícios; 

 Controle social por meio de acompanhamento e fiscalização do PBF. 

 Os recursos do IGD-M, portanto, podem ser utilizados para uma série de atividades no 

âmbito dos municípios. Em relação ao sistema de informação Cadastro Único, o Manual do 

IGD-M exemplifica atividades como: a) aquisição de equipamento de informática; b) 

integração de bases de dados cadastrais; c) elaboração de estudos e pesquisas; d) ações de 

cadastramento e atualização cadastral; e) divulgação e comunicação de campanhas de 

inclusão, revisão e atualização cadastral; f) capacitação; g) gestão da informação; entre outras 

ações (BRASIL, 2017, n. p.).  

 Assim, cabe compreender como funciona a estrutura de gestão do Cadastro Único nos 

municípios brasileiros. Essa análise será realizada a partir dos resultados das entrevistas com 

os 25 municípios e a pesquisa online.  

5.1.2 Municípios   

 Os resultados da pesquisa online e das entrevistas semiestruturadas com usuários 

locais apontaram as mesmas conclusões que estudos como a MUNIC 2013 e o Censo Suas 

2015 já demonstravam anteriormente: as prefeituras brasileiras já possuem uma estrutura 

mínima de gestão do Cadastro Único com a existência de pelo menos um gestor responsável 

pela implementação desse sistema entre todas os municípios entrevistados. Entretanto, a 

combinação dos resultados dessas diferentes formas de coleta também demonstrou que as 

estruturas diferem no tamanho e nas estratégias para gerir o Cadastro Único e, por vezes, são 

estruturas precárias e com muitas dificuldades de atender todas as demandas e 

responsabilidades do cadastramento. 

 No Censo Suas 2015, dos 5.500 municípios que responderam essa pesquisa, 5.480 

(99,6%) declararam que o Cadastro Único faz parte do órgão gestor da assistência social no 

município. Sobre os locais de cadastramento, a Tabela 6 abaixo apresenta os locais em que é 

possível o cidadão pedir para ser incluído no Cadastro ou alterar suas informações cadastrais: 
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Tabela 6. Locais de cadastramento nos municípios 

Local de Cadastramento  Realizam cadastramento, 

alteração ou ambos  

Não realizam cadastramento, 

alteração ou ambos 

CRAS  65% 35% 

No domicílio das famílias 64% 36% 

Na sede do órgão gestor 56% 44% 

Unidades móveis ou postos temporários  23% 77% 

Unidades ou postos fixos de cadastramento  20% 80% 

Em outras unidades da assistência social 13% 87% 

Em unidades de outras políticas públicas  8% 92% 

Outros  10% 90% 

Fonte: Censo Suas 2015 (BRASIL, 2016b) 

 Portanto, os principais locais que as famílias puderam realizar o cadastramento ou a 

atualização cadastral são nos CRAS, no próprio domicílio e na sede do órgão gestor da 

assistência social. Em termos de quantidade de locais de cadastramento, dos 5.500 municípios 

participantes do Censo Suas 2015, pouco mais da metade (55,6%) declararam possuir apenas 

um local para cadastramento. Enquanto 42,7% disseram ter entre 2 e 10 locais para realizar 

ações de cadastramento, apenas 1% declararam possuir entre 11 e 20 locais e 0,3% acima de 

20 postos para cadastramento. Entre os 17 municípios que declararam possuir mais de 20 

locais para cadastro e atualização, 9 eram metrópoles, 7 eram municípios de grande porte e 1 

de pequeno porte II. As cidades com mais postos de cadastramento são, respectivamente, Rio 

de Janeiro (84), Curitiba (75) e São Paulo (60).  

 Mais da metade dos municípios (56,7%) digitam os dados no mesmo local que é feito 

o cadastro ou atualização. Já 38,3% preenchem o formulário no papel e depois encaminham 

para digitação em outro local. Os demais municípios não declararam essa informação (5%). O 

Censo Suas 2015 também verificou a quantidade de dias que os municípios levam para 

registrar os dados coletados no sistema informatizado: a maior parte demora de 1 a 7 dias 

(52%), seguido daqueles que digitam no mesmo dia (38%); os que demoram mais de 14 dias 

para incluir os dados no sistema (7%); e, os que digitam entre 8 e 14 dias (3%).  

 Esses resultados apontam que os municípios brasileiros já disponibilizam alguma 

infraestrutura para cadastrar a população de baixa no Cadastro Único. Entretanto, não 

aprofundam as barreiras e dificuldades para os municípios implementarem o Cadastro, bem 

como não apresentam as estratégias de superação dessas dificuldades. Nesse sentido, a 

pesquisa online e as entrevistas em profundidade auxiliaram na compreensão dessa questão. 

 Através do questionário online foi possível compreender um pouco da estrutura dos 

269 municípios que participaram dessa pesquisa. Entre os participantes da pesquisa, 93% 
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eram operadores master nos municípios, ou seja, tinham a competência para atribuir perfis de 

acesso às pessoas no Cadastro Único. Os cargos dos respondentes
113

 eram diversos, mas a 

maior parte deles eram gestores do PBF (48 respondentes que correspondem a 22% dos 

entrevistados) ou gestores do PBF e do Cadastro Único (18%). Portanto, pelo menos 40% dos 

respondentes, além do Cadastro, também estavam ligados à gestão do PBF. Trinta e dois 

respondentes declararam cargos genéricos como gestor, coordenador, gerente, chefe, entre 

outros (12%). Apenas 10 respondentes declararam que estavam alocados no cargo de gestor 

do Cadastro Único (4%). Ainda cabe ressaltar que além de cargos como gestor, assistente 

social, auxiliar administrativo, entre outros, cinco respondentes eram gestores de programas 

sociais e três tinham cargos de gestão em setores como transferência de renda e benefícios. 

  A pesquisa também teve a participação de 13 Secretários(as) municipais, sendo nove 

da assistência social e quatro que se declararam apenas como Secretário(a). Apesar dos 

diversos cargos, é possível destacar que os cargos mais citados foram de gestores do PBF e/ou 

do Cadastro Único e que a maioria dos respondentes declararam pertencer a algum cargo de 

gerência, direção, supervisão, coordenação ou chefia: 181 entrevistados, totalizando 67% dos 

respondentes. Entre os cargos que não estavam relacionados à gerência, os mais citados foram 

assistente social (8%) e auxiliar ou agente administrativo (7%). Cerca de 10% dos 

respondentes não declararam o cargo que estavam vinculados. Os Gráficos 3, 4 e 5 

apresentam, respectivamente, o sexo, a escolaridade e o vínculo empregatício dos 

respondentes da pesquisa online:  

 

Gráfico 3 - Proporção de respondentes, por sexo  

                                                      
113

 Questão aberta que foi classificada posteriormente em 21 categorias.  
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Gráfico 4 - Proporção de respondentes, por escolaridade 

Gráfico 5 - Proporção de respondentes, por vínculo empregatício    

 Portanto, os resultados da pesquisa online apontam que, entre os respondentes, a maior 

parte deles está situado em postos de gerência (67%), muitas vezes criados para lidar 

diretamente com o PBF e o Cadastro Único, maioria do sexo feminino (68%), alta 

escolaridade (66% com superior completo ou pós-graduação) e, geralmente, é um servidor 

público efetivo ou temporário (58%), apontando estruturas que caracterizam a existência de 

recursos humanos voltados para o Cadastro Único no âmbito municipal, muitas vezes 

atreladas ao PBF, bem como pessoas altamente escolarizadas e servidores públicos, o que 

geralmente minimiza questões como troca constante de funcionários e descontinuidade das 

políticas no âmbito local, permitindo a criação e manutenção de uma estrutura municipal  

permanente para a gestão do Cadastro.  

 Também foram mapeadas as principais responsabilidades desse gestor em relação ao 

Cadastro Único, conforme demonstra o Gráfico 6.  
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Gráfico 6 - Proporção de respondentes, por responsabilidades na implementação do Cadastro 

Único  

 A maior parte dos respondentes (96%) reconheceu como responsabilidade a coleta dos 

dados para o sistema de informação Cadastro Único e quase metade (47%) também 

apontaram o monitoramente e a avaliação da utilização do sistema  de Cadastro por outra 

organização.  

 Apesar da situação apresentada tanto no Censo Suas 2015 quanto na pesquisa online 

demonstrar a existência de alguma estrutura municipal voltada para o Cadastro Único, cabe 

identificar se essa estrutura é adequada para atender as recomendações do governo federal e 

mapear as diferentes estratégias utilizadas nos municípios para gerir o Cadastro Único.  

 Um dos resultados que apontam que existem estruturas, mas essas são pequenas e 

precárias advém da pesquisa online. Em relação à quantidade de usuários finais do Cadastro 

Único, entre os 269 municípios que responderam o questionário, 25% possuíam apenas um 

usuário final e 55% entre 2 e 5 usuários finais. Enquanto 12% dos respondentes declararam 

ter entre 6 e 10 usuários finais, apenas 8% possuíam mais que 10 usuários finais. Isso aponta 

que a maioria dos municípios tem poucos perfis cadastrados, ou seja, poucos usuários 

possuem senha para acessar o Cadastro Único. Por outro lado, a maior parte desses usuários 

(90%) passaram por algum processo de capacitação para utilizar o sistema, demonstrando que 

geralmente eles passam por algum treinamento antes de utilizar o Cadastro Único.  
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 As entrevistas semiestruturadas realizadas em 25 municípios com as mais diversas 

características no país permitiram detalhar melhor os padrões de gestão do Cadastro Único no 

âmbito municipal. Primeiramente, cabe resumir o perfil dos gestores entrevistados. Os cargos 

dos entrevistados seguiram o que já havia sido apontado no Censo Suas 2015 e na pesquisa 

online: cargos geralmente atrelados ao PBF (11 entrevistados eram gestores do PBF e do 

Cadastro Único, 7 do PBF e 2 do Cadastro Único).  Um entrevistado tinha o cargo de gestor 

de programas federais. Além disso, cabe destacar que em três (nas regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste) das quatro capitais entrevistadas, a gestão do Cadastro estava atrelada à alguma 

coordenação de benefícios e transferência de renda, ou seja, o sistema de cadastro estava 

inserido numa estrutura muito mais ampla que o PBF ou o Cadastro Único em si.   

 Outra característica do perfil dos entrevistados é que a maioria deles está há bastante 

tempo na gestão ou atuando na área do Cadastro Único. A maior parte dos entrevistados tinha 

entre quatro e oito anos (11) ou mais que oito anos (4) no cargo de gestão, sendo que pelo 

menos três entrevistados tinham acompanhado o lançamento de todas as versões do sistema 

de Cadastro. Entre os demais municípios, três entrevistados tinham até 1 ano no cargo de 

gestão, seis entre 1 e 4 anos e um dos entrevistados não informou o período que estava 

atuando no cargo de gestão. Em relação ao local que se encontra a gestão do Cadastro, 19 

estão nas Secretarias de Assistência Social, 5 em CRAS e apenas uma município declarou que 

a gestão do Cadastro se encontra dentro de uma fundação.  

 Tal qual apontado na pesquisa online, entre os 25 municípios entrevistados, são 

poucas as pessoas que tem acesso ao Cadastro Único para incluir, alterar ou atualizar 

informações das famílias cadastradas. Em três municípios apenas o gestor podia inserir e 

modificar as informações no sistema e, portanto, esse gestor fazia o papel de gestor, 

entrevistador e digitador do Cadastro Único no município, bem como era responsável por 

todas as outras ações relacionadas ao cadastramento. Na maior parte das entrevistas (12), os 

gestores declararam que possuíam entre 2 e 5 pessoas que podiam utilizar o sistema e três 

municípios declararam que tinham entre 6 e 10 usuários. Quatro municípios não informaram o 

número de pessoas e apenas dois declararam que tinham mais que 11 usuários cadastrados 

para utilizar o sistema. Geralmente, esses usuários eram o próprio gestor, entrevistadores e  

digitadores. Em suma, normalmente poucos usuários podem utilizar o sistema e incluir ou 

alterar dados nele. Portanto, as estruturas municipais geralmente são compostas por grupos 

pequenos de pessoas. Os municípios que tinham apenas um usuário eram todos de pequeno 
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porte I nas regiões Norte e Nordeste. Entre 2 e 5 usuários, os municípios tinham diversas 

faixas populacionais e a partir de  seis usuários, geralmente, eram municípios de grande porte 

ou metrópoles.  

 Na gestão do Cadastro Único, entre os 25 municípios também foram encontradas 

diferentes formas de realização do processo de cadastramento da população. Oito municípios 

preenchem tanto a inclusão quanto a alteração do cadastro no papel e, posteriormente, digitam 

no sistema. Sete municípios definiram como regra a digitação direto no sistema tanto na 

inclusão quanto na alteração, mas excepcionalmente aceitam o papel como em situações que o 

sistema ou a Internet não estão funcionando adequadamente ou o cadastramento é feito fora 

dos postos regulares como quando é realizada no domicílio da pessoa que será cadastrada. O 

foco desses municípios é garantir que o cadastro seja realizada independentemente do meio. 

Outros sete municípios exigem que todo cadastro novo deve ser primeiro preenchido no 

papel, mas a alteração cadastral pode ser realizada diretamente no sistema. Por fim, dois 

municípios fazem todo o processo online e um município declarou adotar uma abordagem 

mista: em alguns postos os dados são preenchidos diretamente no sistema e em outros no 

papel que são levados para digitação em outro local. 

 Sobre a recomendação do MDSA que idealmente o cadastro e a alteração devem ser 

realizadas diretamente no sistema online, alguns municípios refutaram essa recomendação 

mesmo tendo condições de realizar desse modo devido às possibilidades de ter maior controle 

e minimizar erros de cadastro:  

O sistema Cadastro Único tem uma possibilidade de você fazer digitação 

diretamente no sistema e depois imprimir um formulário que se chama folha-resumo 

para a pessoa assinar. Nós não utilizamos esse sistema aqui porque nós o 

consideramos extremamente falho no sentido que se o entrevistador errar na 

digitação ou na coleta da informação, você não tem o registro depois porque nesse 

formulário folha-resumo não sai a renda de cada um dos componentes, não sai a 

renda que foi declarada. Somente sai a renda per capita e a renda per capita tem 

um cálculo meio complexo que o Cadastro Único faz e leva em consideração os 

últimos 12 meses. Então,  nós não utilizamos essa folha resumo porque a gente tem 

experiência, e eu já tenho bastante experiência, (...), por uma série de erros por 

parte dos entrevistadores ou por parte de digitadores que depois repercutem em 

benefício ou cancelamento indevido de benefício e também depois se você não tiver, 

se você precisar de uma demanda judicial ou de uma pesquisa mais detalhada sobre 

como foi feito o cadastro, você não tem informação. Por isso, (...) a gente não 

utiliza essa possibilidade de digitar diretamente no sistema porque o formulário que 

o sistema gera é muito precário e com nada de informação e sujeita a falhas e 

fraudes. A gente até usa folha-resumo, mas uma folha-resumo um pouco mais 

detalhada, que nós fazemos aqui que contenha informações de renda de cada um 

dos componentes. Então, nós usamos isso, mas nós fazemos a mão essa folha-

resumo e digita a folha cadastro. Isso aqui no nosso setor. No CRAS é feito o 

formulário a mão mesmo e depois digitado no sistema. Nós preferimos fazer dessa 
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forma porque apesar do outro jeito ser mais rápido, menos trabalhoso, mas é 

completamente falho no sentido de controle, no sentido de fiscalização e muito 

muito muito sujeito a falhas e erros diversos (M19, Gestor do PBF e gerente do 

Cadastro Único, Região Sudeste, Grande Porte, IDH-M Muito Alto ). 

Ela vem, preenche os dados no papel (...) cedido pelo governo federal. Depois disso, 

no mesmo dia, a gente já faz a inclusão, até porque infelizmente o sistema do 

Cadastro Único possui um monte de falhas e ele sempre possui algumas alterações. 

Então, a nossa preferência é que se coloque o caderno no sistema no mesmo dia que 

o cadastro foi realizado. Então, a família preenche no papel e logo em seguida a 

gente faz a inclusão no sistema. Porque se de repente o sistema do Cadastro Único 

pedir uma informação extra à família, a gente tá com a família na frente. O que 

acontece algumas vezes, agora colocar como exemplo, uma família ela esquece de 

trazer uma determinada documentação, então, quando a gente tá preenchendo o 

cadastro, o cadastro exige a documentação completa para finalizar. Se a gente não 

coloca na hora, e vê depois, fica difícil contatar a família (M9, Coordenador do 

Cadastro Único e do Bolsa Família, Nordeste, Pequeno Porte II, Interior, IDH-M 

Baixo). 

 Outras características encontradas no processo de cadastro em alguns municípios 

foram: a) dois municípios só permitem que algumas funcionalidades do sistema como 

exclusão e transferências de famílias sejam realizadas no setor de gestão do Cadastro Único 

com o objetivo de garantir maior controle sobre esses processos; b) três municípios possuem 

algum cargo de supervisão de cadastros; c) três municípios adotam alguma forma de triagem 

antes de encaminhar as famílias para realizarem o cadastro; e, d) dois municípios realizam o 

agendamento do cadastramento, inclusive um deles permite o agendamento online; d) um 

município de Pequeno Porte I inseriu metade da população no Cadastro Único e realiza a 

atualização anualmente, sendo que o tempo máximo previsto pelo governo federal é de até 

dois anos; e) um município da região Sudeste criou um bot no Telegram e um blog para 

informar os cidadãos sobre o Cadastro Único no município; e, f) três municípios possuem 

estratégias definidas para visita domiciliar – um realiza o primeiro cadastro sempre no 

domicílio da família; o outro faz visitas domiciliares quando recebe denúncias; e, por fim, o 

último município visita por amostragem cerca de 30% dos domicílios cadastrados. Sobre a 

visita domiciliar, a legislação define que pelo menos 20% das famílias cadastradas devem ser 

averiguadas por meio de visita familiar, mas a maioria dos municípios declarou ter bastante 

dificuldade para atender essa regra porque possuem poucos funcionários para realizar esse 

tipo de atividade.  

 Como a implementação do Cadastro Único exige a adoção e uso de TIC nos 

municípios, também os gestores também foram questionados na entrevista se havia alguma 

área ou técnico de TI no Cadastro Único, bem como as estratégias que eles adotavam caso 

tivessem algum problema relativo ao sistema de cadastramento online.  
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 Primeiramente, os gestores municipais foram questionados sobre o que eles fazem 

quando o computador ou a Internet estão com algum problema durante o uso do Cadastro 

Único. A maioria dos municípios (17) conta com uma área ou um técnico de tecnologia da 

informação (TI) da prefeitura para resolver problemas dessa ordem. Dois municípios possuem 

suporte tanto da área de TI da prefeitura quanto algum técnico na própria área de gestão do 

Cadastro e outros dois municípios não informaram o que fazem nessas situações. Um 

município declarou que nessa situação tem que ser licitada uma empresa para realizar o 

conserto dos equipamentos.  

 Três municípios de pequeno porte I e II, das regiões Norte e Nordeste e com cerca de 

metade da população na área rural declararam que antes de licitar uma empresa para o 

conserto, preferem tentar resolver o problema sozinho, ou seja, tentam consertar o 

computador e realizam também o papel de técnico de TI, além de todas as outras 

responsabilidades com o Cadastro Único:  

Não tem ninguém para chamar. Ou eu aprendo para resolver ou a gente tem que 

abrir uma licitação para contratar uma empresa para poder arrumar aquele 

computador ou para chamar um técnico para vir organizar isso. Então, eu fui 

obrigada a ter que aprender muita coisa que eu não sabia para poder melhorar meu 

trabalho (...) por exemplo, formatar um computador, instalar a Internet, montar um 

cabo de Internet com os dois terminais, atualizar um sistema, instalar o software. 

Todas essas coisas eu tive que aprender. Aqui não tem nenhum TI para auxiliar a 

gente. (...) Eu já cheguei a ter o computador quebrado porque o HD deu problema 

ou porque a memória já não funcionava mais. Outro deu até problema na placa 

mãe e eu tive problema com o computador. Tive que usar o meu computador 

pessoal para poder trabalhar e não deixar as famílias desamparadas.(...) eu fiquei 

usando o meu computador por uns quatro meses (M15, Gestora do Programa Bolsa 

Família, Norte, Pequeno Porte I, Interior, IDH-M Médio).   

As principais críticas em relação às áreas de TI é que elas são terceirizadas ou que 

apenas um técnico ou uma equipe de TI devem atender toda a prefeitura. Os municípios 

maiores geralmente contam com uma estrutura melhor em termos de equipe de TI. Já as  

empresas terceirizadas, geralmente, demoram para resolver o problema e, por isso, receberam 

críticas de alguns entrevistados.  

Quando o problema não é a Internet ou o computador, mas sim o sistema de Cadastro 

Único, os municípios entrevistados adotaram diferentes estratégias, sendo que algumas vezes 

eram estratégias diferentes do que é recomendado pelo governo federal e pela Caixa. A 

recomendação é que os municípios devem entrar em contato com o governo federal ou com a 

Caixa, depedendo do tipo de problema. As menções feitas nas entrevistas estão resumidas na 

Tabela 7: 
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Tabela 7. Ações realizadas pelos gestores municipais quando não conseguem utilizar o 

Cadastro Único, por quantidade de menções  

Ações realizadas pelos gestores municipais quando não conseguem utilizar o 

Cadastro Único 

Quantidade de menções 

Contatam a Caixa ou o MDSA 21 

Tentam resolver sozinhos ou esperam o problema passar sem entrar em contato 

com outras pessoas 

7 

Procuram outros gestores por meio de grupos em redes sociais como Whatsapp e 

Facebook  

5 

Entram em contato com a Coordenação Estadual 2 

Buscam o Fórum EAD do MDSA 1 

Procuram o departamento de TI do município 1 

Não informaram o que fazem nessa situação  1 

Fonte: Elaboração própria.  

 Portanto, a maioria dos municípios (21), em algum momento, segue o protocolo 

previsto pelo MDSA: em caso de problemas com o sistema, dependendo do tipo de 

dificuldade, a Caixa ou o MDSA devem ser procurados para auxiliar na solução. Entretanto, 

chamou a atenção que alguns municípios adotam também outras estratégias para solucionar 

problemas com o sistema de cadastramento tais como tentar resolver sozinho ou 

simplesmente não fazer nada; buscar soluções com gestores de outros municípios ou com 

gestores da coordenação estadual. Analisando as diferentes estratégias, entre os entrevistados 

que informaram o que fazem no caso de problemas com o sistema, cabe ressaltar algumas 

formas de solução de problemas encontradas pelos municípios: 

 Entram em contato com a Caixa ou MDSA (10 municípios): esses municípios entram em 

contato diretamente com as instâncias federais quando têm problemas com o sistema. 

Vale ressaltar que alguns municípios entram em contato com gestores regionais da Caixa 

por e-mail ou telefone e a maioria elogia esse relacionamento com a instância regional; 

 Entram em contato primeiramente com gestores de outros municípios por meio de redes 

de contatos como Whatsapp/Facebook e depois entram em contato com a Caixa ou o 

MDSA (3 municípios): são municípios que primeiro tentam checar se outros municípios 

estão passando pelo mesmo problema ou já lidaram com aquela situação. Caso não 

consigam uma solução,  entram em contato com os órgãos federais; 

 Tentam solucionar sozinhos ou esperam que o problema seja resolvido sozinho (3 

municípios): nesses casos, os gestores dos municípios tentam resolver a situação sem 

entrar em contato com outras pessoas ou ainda não tomam nenhuma atitude para resolver 

o problema e esperam ele passar; 
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 Buscam a coordenação estadual e, posteriormente, entram em contato com a Caixa ou o 

MDSA (2 municípios): além de tentarem solucionar sozinhos, primeiro tentam resolver o 

problema com a coordenação estadual. Só no caso do gestor estadual não encontrar uma 

solução é que buscam o contato com as instâncias federais.  

 Cabe ressaltar duas estratégias inicialmente não esperadas ou não recomendadas pelo 

governo federal: a) a decisão do gestor de não contatar a instância federal e tentar solucionar o 

sistema sozinho ou esperar que o problema se resolva; e, b) a busca da solução do problema 

entre os pares, ou seja, entre os gestores municipais que atuam no Cadastro Único. 

 Na primeira situação, os gestores relataram que muitas vezes a única solução é esperar 

que o sistema volte ao normal ou reclamam que os canais formais de ajuda não funcionam de 

forma adequada para resolver a situação. O coordenador do PBF e do Cadastro Único de um 

município do Nordeste de pequeno porte II relatou que só liga para a Caixa porque foi 

cobrado pela coordenação estadual que ele avisasse quando tivesse algum problema. No 

entanto, o entrevistado afirma que as instâncias de contato sempre dão as mesmas respostas e 

que estas não solucionam os problemas efetivamente encontrados no municípios. Sobre as 

dificuldades de contatar a Caixa e o MDSA, outros entrevistados relataram que:  

A Caixa que é responsável pelo Cadastro Único. Ela tem um 0800, pelo menos é o 

que eles dizem. Eles têm um 0800 que dá atendimento ao município. Só que isso 

muitas vezes se limita ao atendimento do telefone residencial. De chamada de 

celular é muito difícil atenderem, a não ser que você use seus próprios recursos. Até 

dois anos atrás o atendimento com eles era mais simplificado, eles atendiam com 

mais conformidade. Hoje, eles atendem, mas eles pedem um prazo de cinco, dez dias 

muitas vezes e dependendo do que é, se faz a reclamação e te encaminham pra área 

tecnológica. É só o que se sabe. Se aquilo ali vai ter solução ou não, você vai saber 

um dia. Ou só se você ficar no pé deles e acompanhar e depois mandar pra 

ouvidoria, aí um dia um deles vai responder você. Tem um suporte aqui na região 

que antes se chamava GIPSO, mas agora acho que mudou, é GIFAB. Tem uma 

representante da Caixa (...) na Capital, que (...) dá atendimento aos municípios, ela 

dá suporte. Dependendo do que é eles tentam resolver, mas tem coisas que eles 

podem resolver, mas eles se negam a resolver. Eles passam a atribuição pro MDS. 

Aí, o MDS fica jogando pra eles e eles ficam jogando pro MDS. Eu, pessoalmente, 

não procuro nenhum dos dois, dependendo do que é, eu mesmo tento resolver com a 

ajuda de alguns municípios, de alguns colegas, porque tanto o MDS, quanto a 

Caixa, dependendo do motivo, (...) tiram o corpo fora (M11, Coordenador do PBF,  

Nordeste, Pequeno Porte I, Interior, IDH-M Baixo).   

(...) antigamente, eu nem sei se tem, eu era até moderador (...). Eu era moderador 

de Fórum CADÚNICO.com e a gente discutia muitas questões e era só pra gestores, 

trabalhadores que lidam com Cadastro Único (...) tem vários outros grupos de 

Whatsapp, Telegram (...), mas isso é iniciativa dos municípios exatamente porque as 

pessoas têm dificuldades, têm dúvidas. O MDS não tem o suporte adequado para 

responder a isso e, aí um ajuda o outro. Então, tem essas formas alternativas. 

Muitas vezes municípios vizinhos aqui da nossa região ligam pra mim pra 

perguntar várias outras coisas, pra trocar ideia, pra tentar ver como resolver 
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problemas ou tirar dúvidas porque eles sabem que, infelizmente ligando no 0800 da 

Caixa ou do MDS, você vai cair com atendentes que são de empresas terceirizadas 

que não sabem o que estão fazendo ou são atendentes que só dão informações das 

mais básicas possíveis, seguem aquele roteiro pré-estabelecido (...). Então, 

normalmente você tem outros problemas, os problemas que a gente não consegue 

resolver, são os problemas aqueles que eles nem sabem o que são (....) então, os 

municípios nem ligam mais pra esse 0800. Já fiz várias críticas. Inclusive participei 

de uma Conferência Nacional de Assistência Social e fiz uma moção de repúdio 

desse tipo de atendimento de 0800 da Caixa e MDS que não servem pra nada. É 

dinheiro jogado no lixo. Só serve pro gestor novo, o que assumiu ontem, não sabe 

nada o que fazer e eles dão informações muito básicas, mas os problemas que 

acontecem por erro dos sistemas ou coisas muito particulares e específicas, esse 

atendimento 0800 não resolve nada (M19, Gestor do PBF e gerente do Cadastro 

Único, Região Sudeste, Grande Porte, IDH-M Muito Alto ). 

 Diversos relatos foram dados sobre a comunicação entre gestores municipais por meio 

de redes de mensagens instantâneas como WhatsApp e Telegram, bem como outras redes 

sociais como o Facebook. Apesar de não ter sido previamente estabelecido no roteiro de 

entrevista, o tema da comunicação entre gestores municipais emergiu de forma espontânea 

durante uma das primeiras entrevistas e, a partir daí, a pergunta sobre a existência de grupos 

por meio de redes sociais ou outras ferramentas de comunicação, como e-mail, passou a fazer 

parte da entrevista. Entre os motivos para adicionar essa questão, está o fato que nem na 

literatura, na legislação ou na entrevista com os gestores do governo federal foram 

encontrados dados ou discussões sobre estratégias de comunicação entre os gestores 

municipais para melhorar a implementação do Cadastro Único. Alguns instrumentos de 

comunicação formal do Cadastro Único e implantados pelo governo federal foram citados 

pelos entrevistados como o Fórum do Cadastro Único e o Guardião do Cadastro Único, mas 

ambos foram desativados. O fórum permitia que os gestores trocassem informações sobre a 

implementação do Cadastro Único nos municípios e foi desativado em agosto de 2016 

segundo consta na página oficial do fórum
114

. O Guardião V7
115

, segundo depoimento de 

gestor municipal, permitia checar se o sistema estava disponível ou não em todo o país. De 

acordo com o mesmo entrevistado, não funcionava corretamente e esse pode ter sido um dos 

motivos para sua desativação.  

 As entrevistas demonstraram que municípios localizados em diferentes regiões e 

Estados do país e com diversos portes de população utilizam as tecnologias para se comunicar 

com outros gestores municipais. A existência de grupos de Whatsapp ou Telegram e a 

participação nesses grupos teve 11 menções. Participação em grupos de Facebook foram 
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mencionadas por dois municípios. Outras formas de comunicação citadas foram: contatos 

pessoais por Facebook ou Whatsapp com gestores da Caixa; contatos com outros gestores 

municipais por e-mail ou telefone; entre outros.  

 Sobre as redes sociais, a maioria dos entrevistados declarou que eram grupos 

informais, muitas vezes criados pela coordenação estadual ou por um grupo de gestores 

municipais, especialmente após atividades de encontro entre gestores como capacitações, com 

o propósito de trocar informações sobre a implementação do Cadastro no âmbito municipal. 

Pode-se dizer, portanto, que mesmo sem ser um projeto oficial do governo federal, os 

municípios, por vezes em conjunto com o governo estadual, estão criando estruturas de rede 

para se comunicarem e colaborarem na melhoria da gestão do Cadastro Único. Alguns relatos 

de municípios de diferentes regiões do país sobre o uso e importância dessas ferramentas de 

comunicação para o uso do Cadastro Único são reproduzidos abaixo:  

Quando ele [o Cadastro Único] para, a gente tem um grupo [de Whatsapp] no 

Estado, que ele ajuda a gente saber se foi uma paralisação geral; ou se foi uma 

parcial; se foi só no meu município. É possível descobrir se o problema é da gente 

ou é geral. Então, todo mundo começa no grupo “parou” “parou” “parou”,  a 

gente já sabe que é geral e a gente geralmente liga pro 0800 da Caixa. E a gente 

tem um suporte, uma pessoa da Caixa que dá esse suporte pra gente (...). Então, a 

gente entra em contato com ela e nos mantém informados sobre o que houve com o 

Cadastro Único. A gente recebe informes também do próprio MDS quando há 

paralisação assim. (...). [o grupo no Whatsapp] Foi criado pela Coordenação 

Estadual. A coordenação criou o grupo e todos os coordenadores que trabalham do 

Cadastro Único e Bolsa Família participam desse grupo. (...) Então, a gente recorre 

mais aos colegas que o próprio suporte da Caixa (...) informação que a gente não 

sabe, mas quando um colega ou outro já sabe, a gente troca entre si. Trânsitos 

operacionais, paralisação do sistema, a gente troca informação (M7, Nordeste, 

Coordenadora do PBF e do Cadastro Único, Pequeno Porte II, Interior, IDH-M 

Baixo). 

A gente troca informações. Tem a coordenadora estadual que faz parte do grupo e 

ela tá sempre repassando informações; trocando ideias; e é mais pra troca de 

informações mesmo; tirar dúvidas, um colega tira dúvida com outro (M2, Centro-

Oeste, Gestora do Programa Bolsa Família, Pequeno Porte II, Interior, IDH-M 

Alto). 

(...) ele é informal [o grupo no Whatsapp], nós criamos mais para ajudar uns aos 

outros e tirar dúvidas, para conversar. Ás vezes a gente manda umas besteiras ou 

outra, mas é mais para tirar dúvidas mesmo e ver o que está acontecendo no 

município. Saber qual o município que está com o sistema em funcionamento e qual 

que está com o sistema parado naquele momento, pois há uma dificuldade. Essa é a 

maior dificuldade que a gente tem, que é que o sistema funcione, que ele dê a 

resposta que a gente precisa no momento que precisa porque tudo que a gente faz é 

online. A partir do momento que o usuário chega aqui e me pede uma informação 

ou me pede para ser incluído no Cadastro Único, ou me pede qualquer coisa 

relacionada ao CadÚnico, eu vou fazer online (M15, Gestora do Programa Bolsa 

Família, Norte, Pequeno Porte I, Interior, IDH-M Médio). 

No Whatsapp. Normalmente é como a gente se comunica, no grupo que eu 

participo, (...) Então, a gente tenta se comunicar, se a pessoa (...) tá com o mesmo 
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problema de lá, tá com o mesmo problema daqui, como de transferência. A gente 

tenta se comunicar para resolver o problema da pessoa, do cidadão. É um grupo 

informal, mas é pra troca de informações do próprio Cadastro  como,  por exemplo, 

(...) teve ação do Ministério Público (...). Então, quando a gente tem alguma dúvida, 

a gente tenta tirar a dúvida com outra pessoa, com outro gestor:“Recebeu a  

listagem? Ou não”?. [o grupo no Whatsapp] Foi criado por uma gestora de um 

município (M9, Coordenador do Cadastro Único e do Bolsa Família, Nordeste, 

Pequeno Porte II, Interior, IDH-M Baixo). 

 Por outro lado, alguns entrevistados conheciam grupos de Whatsapp ou Facebook 

entre gestores, mas preferem não participar. Cinco municípios declararam que sabem que 

existem grupos que permitem comunicação entre os gestores públicos municipais, mas não 

participam. Alguns gestores relataram que não participam desses grupos porque não 

consideram útil para as suas necessidades, inclusive dois declararam que já participaram 

dessas redes, mas preferiram não utilizar mais essas ferramentas: 

Na realidade, os gestores dos outros municípios, (...) pelo menos é a minha opinião, 

eu não vejo nenhuma união nesse sentido. Porque tem coisas, tem situações que 

ocorrem no sistema do Cadastro Único que os próprios [municípios] vizinhos 

poderiam fazer sem interferência do MDS e nem da Caixa. Problemas simples que 

poderiam se resolver entre um município e outro. Os coordenadores vizinhos não 

tem essa união pra fazer esse tipo de coisa, a não ser que você conheça a pessoa 

(...) Eles têm um grupo, eles, eu tô dizendo porque eu não faço parte. Eles têm um 

grupo de alguns municípios no Estado que compõem o Cadastro Único no 

Facebook (...). Tem um perfil lá do Cadastro Único no Facebook e tem uns grupos 

aqui do Estado. E tem um número no Whatsapp, que eu também não faço parte, que 

também tem esses grupos. Só que esses dois grupos não dão informações do que 

você realmente precisa (...). Então, eles ficam dizendo “portaria tal foi lançada”, 

“o MDS liberou isso esse mês”, “o MDS alterou a portaria”. Isso não me interessa. 

Interessa você saber se saiu a lista das pessoas concedidas no mês de março, saiu a 

lista de auditoria de 2016, onde ela está, se está no sistema do SIGPBF. Isso eles 

não fazem, isso eles não falam. (...) o perfil deles no Facebook, em rede social, é um 

perfil muito superficial, não é um perfil que vá diretamente ao que você faz. E 

quando você tenta dizer pra eles algo desse tipo, eles não dizem diretamente, mas 

você percebe que é “olha, quem faz aqui no meu município sou eu, isso aconteceu 

no seu, aqui eu faço do meu jeito”, mas o problema é o mesmo, só que muitas vezes, 

por questão de formação cultural, formação acadêmica, seja o que for, faz com que 

muitas pessoas que trabalham nessa área simplesmente achem que são experientes, 

ou são inteligentes o suficiente para não aceitarem sugestões. Essa é a minha 

opinião, não estou dizendo que é assim com todo mundo, mas essa é a que eu 

conheço (M11, Coordenador do PBF, Nordeste, Pequeno Porte I, Interior, IDH-M 

Baixo).   

 No âmbito da estrutura para o uso do Cadastro Único, os municípios foram 

questionados quanto ao uso das tecnologias, como sistemas próprios, para melhorar a gestão 

do Cadastro na prefeitura. Dos 25 municípios, 11 declararam utilizar algum sistema para 

melhorar a gestão. Entre esses municípios, sete declararam utilizar planilhas eletrônicas com 

diferentes propósitos para a gestão. Geralmente, as planilhas são construídas pelo gestor ou na 

área que ele atua, ou seja, são criados por iniciativas da gestão municipal do Cadastro Único. 

Além disso, apareceram em municípios de diversos tamanhos e características: a) três 
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municípios no Nordeste, dois municípios no Norte, um no Sudeste e um no Sul; b) quatro 

municípios do Interior, duas capitais e um município da região metropolitana de São Paulo; e, 

c) um município de pequeno porte I, um de pequeno porte II, dois de médio porte, dois de 

grande porte e uma metrópole. Apesar dos municípios de diferentes regiões, localizações e 

portes utilizarem como ferramenta de controle uma planilha eletrônica como um arquivo em 

formato Excel, o grau de uso e a complexidade dessas planilhas eram diversas. Enquanto 

alguns municípios preenchiam a planilha manualmente com poucos dados, a capital na região 

Sul tinha um técnico de TI à disposição, adicionando milhares de informações na planilha que 

permitia gerar diferentes relatórios e tabelas de forma automatizada a partir dessa base. Os 

municípios de pequeno e médio porte geralmente adotavam modelos de controle mais 

simples. Alguns exemplos de usos da planilha eletrônicas são resumidos abaixo: 

 Planilhas com dados de todas as famílias do Cadastro Único para acompanhar a evolução 

dos cadastrados; 

 Planilha com a folha de pagamento dos funcionários da prefeitura que era checada 

manualmente com a lista de cadastrados; 

 Planilha para registrar e acompanhar o processo de atualização das famílias no Cadastro 

Único; 

 Planilha com o código da família para localizar mais facilmente o formulário dessa 

família no arquivo municipal. 

Eu tenho uma planilha de agendamento, uma planilha de casos tratados, de pessoas 

que me procuram porque o benefício é bloqueado, cancelado. Tenho uma planilha 

no Excel de tratamento dessas informações e que em 2017 eu queria muito tentar 

digitalizar mais o procedimento. Mas são coisas que eu ainda tô procurando um 

aplicativo que seja gratuito e (...) que bata com as necessidades. Inclusive eu tava 

procurando no sisteminha que tem do governo federal que eles fornecem sistemas 

gratuitos para prefeituras. As planilhas são úteis para o agendamento, para não dar 

aquelas filas enormes (...) a gente seleciona o nome da família, endereço, o motivo 

que elas tão vindo cadastrar, que pode ser primeiro cadastro (...), perdeu o prazo; 

e, uma planilha de casos em que devo inserir o motivo do bloqueio, o motivo do 

cancelamento que o governo federal trancou o cartão e qual o tratamento eu tô 

dando à situação em tela até ela ser resolvida. (...) por exemplo, eu tava com o caso 

aqui de uma menina (...), que o cadastro dela tinha sido cancelado em março por 

um erro do sistema no procedimento de transferência. De março pra cá eu não 

estava conseguindo resolver. Então, todos os procedimentos que eu colocava 

“enviei formulário padrão para o Governo Federal; número do ofício”, aí eu 

colocava relatando os procedimentos que eu já tinha realizado no caso dela até ser 

resolvido. E quando é resolvido eu coloco na aba de solucionado. Aí, eu fico 

fazendo tratamento dos casos (M9, Coordenador do Cadastro Único e do Bolsa 

Família, Nordeste, Pequeno Porte II, Interior, IDH-M Baixo). 



185 
 

 
 

 (...) ele  [o fichamento] acolhe essas informações daquela pessoa e completa se é a 

primeira vez e tudo e aí ele ficha aquele cadastro e ele é catalogado. Ele recebe 

uma numeração, um código, pra que a gente não perca mais ele de vista e a partir 

dali aquela família passa a ser acompanhada pelo fichamento e aí ele recebe esse 

código e se for aprovado pela Caixa, ele passa pra digitação (...). E aí quando vem 

o benefício a gente avisa, procura monitorar isso para que a família não perca (...). 

E aí vem as alterações, aquelas famílias que precisam alterar o cadastro, porque 

nasceu alguém, morreu, mudou de escola, um monte de coisa que pode ter 

acontecido naquele intervalo de dois anos, a gente agenda e também ele vem, faz as 

alterações necessárias e também se precisar de visita, a gente visita e aí é o mesmo 

processo. Vai pro fichamento. Bota a data que alterou e a gente vai sempre 

controlando a data da última alteração e acompanhando aquela família com o 

fichamento. O fichamento é bom porque a gente distribui eles pros CRAS, pros 

CREAS e aí quando a família dá entrada nesses outros setores, eles tem o 

fichamento e aí já sabem se a família já tem cadastro, se já fez e qual a situação 

daquela família, se faltou visita, se ficou pendente porque as vezes o cadastro ficou 

com a gente, inconsistente, não passa, e aí a gente bota no fichamento, o cadastro 

ficou arquivado aguardando a família comparecer (...). O fichamento é bom porque 

a gente tem o controle de todos os cadastros e também a gente constrói o histórico 

de cada família, ou seja, cada família tem seu cadastro e a gente não corre o risco 

de ter que fazer outro e perder informações importantes da família, se ela já vem 

evoluindo ou não, porque o cadastro registra isso. É colocado em anexo no 

cadastro relatórios de visita, fichas que acompanham, todas aquelas informações 

que vem da Versão 7 do cadastro em si, a gente também precisa de mais algumas 

informações que são importantes pra família, porque a gente acompanha a família.  

(...) O Excel é apenas um começo, a planilha do fichamento é apenas um começo. 

(...) eles [outras áreas da prefeitura como educação e saúde] têm acesso também. 

Isso facilita encontrar aquela família, facilita saber qual é a situação cadastral da 

família, porque aquilo lá, a pessoa que tá com a família naquele momento, (...) não 

tem como saber todas as informações e o fichamento traz informações que ajudam 

no atendimento daquela família. Ele evita muitos erros, facilita pra todo mundo. E 

se a gente tivesse um sistema realmente né, tivesse um sistema realmente que fosse 

mais completo e desse mais informação, com certeza o atendimento seria bem 

melhor (M5, Gestor do PBF e do Cadastro Único, Nordeste, Médio Porte, Interior, 

IDH-M Médio). 

 Apenas um município detalhou um sistema mais complexo em que a base do Cadastro 

Único era inserida no Sistema da Assistência Social da Prefeitura que tem o propósito de 

melhorar o atendimento das famílias e não somente a qualidade do cadastro. Entre os 

municípios que não possuem sistema para auxiliar no Cadastro Único, três declararam que 

tem intenção de criar sistemas próprios. Esses municípios gostariam de trazer os dados do 

Cadastro Único para sistemas próprios da Prefeitura com o objetivo de integrar com os dados 

municipais e produzir relatórios, documentos, mapas, entre outros, que facilite a utilização 

dos dados para as ações tanto com foco no Cadastro Único quanto nas políticas municipais. 

Inclusive, parte deles já realizaram orçamentos e/ou fase de testes com sistemas para utilizar a 

base do Cadastro Único:  

Tá sendo desenvolvido um sistema que utiliza informações do Cadastro Único, mas 

ainda não tá sendo usado. Mas não é pra ajudar o Cadastro Único. É o contrário: o 

Cadastro Único ajudar a Secretaria. O sistema mesmo, que a Prefeitura tá tentando 

junto com uma empresa, busca integrar essas informações, mas são estruturas a 

parte que a prefeitura tem que desenvolver. (...) É uma grande colcha de retalhos 
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porque o Governo Federal muda a legislação toda hora, aí o programa tem que 

mudar o sistema toda hora. Então, começa a dar erros, começa a ficar 

ultrapassado. O Bolsa Família mesmo tem tantas especificações e exigências, 

assim, que é difícil pra eles conseguirem reunir numa coisa só, então, é algo 

realmente complexo (M19, Gestor do PBF e gerente do Cadastro Único, Sudeste, 

Grande Porte, IDH-M Muito Alto). 

(...) temos uma empresa no nosso município, é uma empresa de TI e ela já tem um 

sistema específico. Então, ela já desenvolveu e vendeu o aplicativo pra vários 

municípios. Então, esse aplicativo dela, ele seria integrado ao Cadastro Único, 

seria transportar as informações do Cadastro Único pra esse sistema também, e a 

gente também poderia cadastrar famílias, e aí seria integrado com todos os serviços 

da Assistência Social. Por exemplo, o CRAS atendeu uma família e identificou que 

não tem Cadastro Único. Então, vamos encaminhar do Cadastro Único direto pro 

sistema, gera protocolo. A família chega no Cadastro Único, o profissional acessa o 

sistema próprio, da Política de Assistência Municipal, identifica que ela foi 

encaminhada pelo CRAS – dá baixa naquele cadastro - e faz o cadastro dela no 

Cadastro Único. E aí o sistema também seria integrado com toda política de 

Assistência Social, com relatório de atendimento mensal, como formulário do 

prontuário SUAS (...) o prontuário SUAS é um outro formulário que, a exemplo do 

Cadastro Único, contém todas as informações da família. Então, esse sistema 

municipal, que essa empresa já vendeu pra vários municípios (vendeu eu digo 

através de processo de licitação), já implantou em vários municípios. Ele é todo 

integrado com as informações do Cadastro Único, todas as informações do 

prontuário SUAS, relatório mensal de atendimento da Política de Assistência 

Social, então tem várias informações e se quiser criar mais informações específicas, 

a empresa também tá aberta pra cobrir outras informações (M25, Gestora do 

Cadastro Único, Sul, Médio Porte, Interior e IDH-M Alto).  

5.2 DIFICULDADES E BARREIRAS NO USO DO CADASTRO ÚNICO 

PELOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

Os municípios foram questionados quanto às suas principais barreiras e dificuldades 

no uso do Cadastro Único tanto por meio de perguntas abertas quanto fechadas. As opções 

delimitadas previamente eram relacionadas às barreiras e dificuldades em temas como: acesso 

à Internet, computadores e software; lentidão do sistema; e, recursos humanos.  

Os gestores federais entrevistados foram questionados quanto às principais 

dificuldades que eles percebem em relação ao uso do Cadastro Único no âmbito municipal. O 

entrevistado A., gestor do governo federal, declarou que hoje a relação com os municípios 

está bem mais tranquila e que as dificuldades diminuíram bastante. Os problemas que ainda 

persistem na opinião do entrevistado são: a) a existência de muitas regras e detalhes que 

geram incompreensão para o município de como implementar o sistema; b) a inexistência de 

interoperabilidade do Cadastro Único com outros sistemas; e, c) existência de estrutura 

municipal adequada para utilizar o sistema como, por exemplo, equipe e Internet de 

qualidade. Entretanto, apesar dessas barreiras e dificuldades, o entrevistado acredita que elas 

não sejam tão grandes que impeçam o uso do sistema pelos gestores municipais: 
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Em relação ao sistema, eu acho que eles [os municípios] estão muito mais tranquilos 

agora. Eu acho que a gente já passou por uns problemas bem grandes de eles se 

acostumarem a usar o Cadastro Único, inclusive no início foram série de problemas 

no sistema que realmente a gente teve reclamações (...) dos municípios. Hoje, eles 

estão mais acostumados e lidam com sistema de uma forma mais tranquila. Eu acho 

que o sistema tem muitas regras e detalhes que são incompreensíveis para os 

municípios. Então, eles fazem algumas coisas e não conseguem entender porque o 

sistema deu algumas respostas. Um reclamou que incluiu uma família e no dia 

seguinte o cadastro ficou inválido, veio uma mensagem de pendência. São tantos 

detalhes que até nós temos dúvidas. Às vezes a Caixa faz algumas alterações sem a 

gente saber. Então, eu acho que ainda tem questões de compreensão de como 

funciona o sistema, que às vezes os municípios reclamam, mas não é uma coisa que 

impede o trabalho deles (Entrevistado A.).   

 Já o entrevistado C., gestor do governo federal, apresentou como barreiras que ainda 

persistem para os municípios utilizarem plenamente o Cadastro Único: a) o acesso à Internet 

em determinadas localidades do país como a Região Norte; e, b) realizar determinadas ações 

no sistema como transferência de famílias para outros municípios e cadastrar crianças sem 

responsável familiar como órfãos: 

 
(...) eles têm muita dificuldade com esse processo de mudança da família que é 

muito comum das nossas famílias cadastradas. Aquela composição familiar muda o 

tempo todo, família se desfaz, nasce outra, criança vai morar com a avó. Eles têm 

muita dificuldade de lidar com essas situações de transferências de pessoas e 

famílias de um município (...). Muitas vezes eles fazem uma exclusão indevida 

porque a pessoa deixou o município ao invés de aguardar que o outro município 

faça a transferência daquela pessoa ou criança. Outros problemas que a gente tem 

muito grande é o cadastramento de crianças menores de 6 anos porque a base tem 

uma regra de que tem que ter uma figura que é o responsável familiar e esse 

familiar tem que ter no mínimo 16 anos e uma documentação. A gente tem hoje um 

volume muito grande de crianças por n motivos sem pais, porém não podem ser 

cadastradas porque não constituem uma família e esse é o nosso maior desafio (...) 

uma forma de viabilizar esse cadastramento de criança que está sem o responsável 

legal ali. Nossa meta é conseguir fazer o cadastramento dessas crianças sem 

responsável. Um exemplo: tem essa criança que está do orfanato e precisa ser 

cadastrada e infelizmente ela não pode. O município liga perguntando como, mas a 

gente tem que avisar que não cadastra (Entrevistado C.) 

 Essa tese objetivou também descobrir as principais barreiras e dificuldades dos 

municípios no uso do Cadastro Único. Assim, os próximos tópicos tratam detalhadamente 

dessa questão.  

5.2.1 Acesso à Internet, computadores e software 

O acesso à infraestrutura tecnológica como computadores e Internet apareceu 

frequentemente na literatura como um dos desafios na implementação de sistemas 

informatizados nas políticas sociais (BICHIR, 2011; LÍCIO, 2012; DINIZ et al., 2013; GÓIS, 

2013; FARIAS, 2016). No âmbito do Cadastro Único, essa dificuldade também é citada tanto 

pelos gestores federais quanto pelos gestores municipais. Inclusive, de acordo com Farias 
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(2016), durante a discussão sobre a V7 cogitou-se manter uma versão online e outra offline 

para auxiliar os municípios com dificuldade de acesso, mas ao final foi definido que seria 

mais fácil auxiliar na melhoria da infraestrutura de Internet municipal do que manter duas 

versões ao mesmo tempo. Entretanto, apesar das dificuldades de performance oriunda 

especialmente da qualidade da Internet, o sistema do Cadastro Único está funcionando nos 

municípios brasileiros e de acordo com os gestores do governo federal não há atualmente 

tantas reclamações sobre essa questão como no passado.  

Um dos elementos fundamentais para utilização do Cadastro Único é a conexão à 

Internet com alta velocidade. No entendimento dos gestores federais do Cadastro Único, a 

dificuldade de acesso à Internet já melhorou muito nos municípios e todos eles conseguem 

utilizar a V7, diferentemente no passado em que encontraram casos de municípios que 

tiveram que usar Internet em lanhouses, por exemplo, para realizar o cadastramento da 

população. 

Como já apontado anteriormente, é esperado pelo governo federal que os municípios 

tenham uma estrutura tecnológica adequada para atender aos requisitos do Cadastro Único 

tais como quantidade de computadores adequado para a demanda de cadastramento, 

computadores com capacidade de processamento que permitam a utilização do sistema,  

Internet com velocidade mínima de 2 Mbps por computador que realize o acesso ao sistema, 

entre outros.  

Entre as formas de superar essas dificuldades de acesso à Internet, a Senarc realizou 

uma parceria em 2011, que ainda está em vigor, com o Ministério da Defesa por meio do 

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). Apesar de 

terem cogitado várias formas de melhorar a conexão à rede mundial de computadores, esta é 

uma estratégia que o entrevistado considerou exitosa. Por meio dessa parceria, quase 200 

municípios com grandes dificuldades de conexão à Internet receberam antenas desse projeto 

para utilizar na sua prefeitura. O governo federal ficou responsável por realizar a manutenção 

dessas antenas, garantindo o acesso à Internet nessas localidades. Na opinião dos gestores 

federais, esse projeto teve extrema importância para melhorar o acesso ao Cadastro Único e 

até mesmo para outras atividades do município:  

A gente fez uma pesquisa e descobriu os municípios que estavam com mais 

dificuldade e colocamos essas antenas e fazemos a manutenção. Às vezes  troca o 

município. Tem município que fala que não quer mais, outro que está precisando e a 
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gente faz esse gerenciamento. É difícil, mas a gente conseguiu. Às vezes essa antena 

do Cadastro Único que a gente obrigou que fosse usada para o Cadastro Único é o 

único acesso de Internet no município. Então, a gente levou Internet para várias 

cidades e para conectar vários municípios (Entrevistado A).  

Além disso, os municípios também podem usar os recursos provenientes do IGD-M 

para melhorar a infraestrutura tecnológica utilizada para o cadastramento tais como pagar o 

serviço de Internet e comprar equipamentos como computadores e impressoras.   

Na pesquisa online foram estimulados alguns itens de respostas sobre as barreiras e 

dificuldades do município no uso do Cadastro Único. Entre esses itens, uma das dificuldades 

mais citadas é o acesso à Internet que só é menos mencionado que o  item de resposta 

“sistema lento ou fora do ar”. Em relação à problemas com Internet, computador e software, 

os entrevistados relataram que nos 12 meses anteriores à pesquisa já ocorreram pelo menos 

uma vez as situações apresentadas abaixo: 

 77% declararam dificuldade ou impossibilidade de acessar o sistema de informação 

Cadastro Único porque não havia acesso à Internet ou a Internet estava lenta; 

 17% declararam dificuldade ou impossibilidade de acessar o sistema de informação 

Cadastro Único porque o(s)  software ou programa(s)  necessário(s) para o uso do sistema 

estavam desatualizados ou eram incompatíveis com o Cadastro  Único; 

 8% declaram dificuldade ou impossibilidade de acessar o sistema de informação Cadastro 

Único porque não havia computadores disponíveis ou os computadores eram 

insuficientes.  

Os municípios também foram questionados quanto à frequência com que essas 

dificuldades ou barreiras ocorreram nos 12 meses anteriores à pesquisa. Mais uma vez, o 

acesso à Internet foi o item mais citado conform demonstra o Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Proporção de respondentes, por frequência de dificuldade ou impossibilidade de 

acessar o Cadastro Único  

Portanto, o problema mais relatado em relação à infraestrutura tecnológica foi a 

conexão à Internet. Essa mesma questão persiste nas entrevistas semiestruturadas. Dos 25 

municípios entrevistados por roteiro semiestruturado, 16 relataram alguma dificuldade com a 

Internet, sendo que oito declararam não ter nenhuma problema nesse sentido e um município 

não informou sua situação sobre esse tema. Apenas três municípios citaram alguma 

dificuldade em relação ao computador ou software. As críticas foram em relação às máquinas 

serem antigas e a existência de poucos computadores. Um muncípio de pequeno porte I na 

região Norte possui apenas um computador disponível para o Cadastro e já teve um momento 

em que o computador quebrou e a solução encontrada foi a gestora utilizar o próprio 

computador por aproximadamente quatro meses até o aparelho da prefeitura retornar do 

conserto. 

Sobre a Internet, os gestores municipais foram questionados sobre as estratégias 

utilizadas para superar essa dificuldade. Cabe destacar que  o problema da conectividade afeta 

municípios de todas as regiões e portes populacionais, incluindo capitais e metrópoles. Os 

principais problemas são relacionados à velocidade da Internet (alguns município encontram 

restrições de velocidade e tipo de conexão que são oferecidas no municípios, sendo que 

muitas delas citam que a única opção existente é a Internet via rádio) e queda da rede como, 

por exemplo, em situações de mau tempo como chuvas. A principal solução citada pelos 
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entrevistados para tentar superar essa dificuldade foi contratar uma Internet específica para o 

Cadastro Único, ou seja, utilizam uma Internet dedicada para os computadores que utilizam 

esse sistema (solução mencionada por sete municípios entrevistados). Dois municípios das 

regiões Norte e Nordeste declararam que utilizam os recursos do IGD-M para pagar a 

manutenção e o acesso à Internet. Geralmente, os municípios relatam que o sistema do 

Cadastro Único é bastante “pesado”e necessita de uma Internet com alta velocidade para 

funcionar adequadamente. Entretanto, eles relatam diversas dificuldades que envolvem desde 

a qualidade da infraestrutura de Internet no município até questões relacionadas à fatores 

externos como o tempo. Os relatos de diferentes municípios são reproduzidos abaixo para 

demonstrar que essa dificuldade afeta o uso do Cadastro Único em menor ou maior grau:  

Com chuva tem problema sim. Tem um [local de cadastramento] que é no meio da 

favela. Então, tem mais tensões no ar e acontece ficar sem Internet e sem telefone. A 

orientação é sempre fazer direto no sistema e não podendo mesmo faz no papel. A 

gente não tem nem mais recurso pra alugar espaço para guardar a papelada.  

Como a gente tem que responder a realidade e ela está na nossa mão, a gente acaba 

arranjando as soluções e criando a tecnologia antes mesmo do próprio MDS que 

olha pra 68% que é pequeno porte. Ele pensa em um modelo que serve para 

maiorias sim, mas esquece das exceções e esse é o nosso esforço (M16, 

Coordenador de Gestão de Benefícios, Sudeste, Metrópole, Capital, IDH-M, Muito 

Alto).  

 

(...) nós separamos dinheiro oriundo do recurso do IGD, que é o índice de gestão 

municipal, (...) para poder sanar esse problema de Internet. Mas infelizmente a 

gente depende do núcleo de tecnologia da prefeitura, que é quem faz essas compras 

para nos repassar. (...). Mas assim, dentro da medida do possível, quê que a gente 

faz? Eu aqui tenho alguns modems, quando o CRAS tá sem Internet de tudo, que 

não funciona de jeito nenhum, a gente disponibiliza um modem pra eles poderem 

trabalhar (M1, Coordenadora da Divisão de Transferência de Renda, Centro-Oeste, 

Grande Porte, Capital, IDH-M Alto).  

 
Outro problema que nós temos aqui é a Internet porque a Internet do município não 

é (...) de boa qualidade. Uma superação que a gente conseguiu aqui depois de muito 

brigar foi a Internet. Eles conseguiram comprar uma Internet com link dedicado 

para cá. Eu tenho um link dedicado de 2 mega de Internet, só que esses dois mega 

(...) não chegam 2 mega aqui. Não vai funcionar dois mega aqui nunca. Esses 2 

mega pode chegar em (...) a cidadezinha que a Internet vai até lá por fibra ótica. 

Para cá já é via rádio. Então, não vai chegar 2 mega aqui. Nós pagamos isso, mas 

não chega (M15, Gestora do Programa Bolsa Família, Norte, Pequeno Porte I, 

Interior, IDH-M Médio).  . 

 

É uma questão da antena estar saturada porque nossa Internet é via rádio. Tem 

problema na frequência, que uma interfere na outra. Então, tem de ficar mudando a 

frequência. Esse tipo de probleminha sempre atrasa nosso serviço (M22, Gestora do 

PBF, Sudeste, Pequeno Porte II, Interior, IDH-M Alto).  

 Portanto, em maior ou menor grau, os problemas com o acesso à Internet e a 

precariedade na infraestrutura tecnológica ainda são barreiras no uso do Cadastro Único pelos 

municípios brasileiros. 
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5.2.2 Sistema Lento 

Segundo um dos entrevistados do governo federal, apesar de já ter sido modificado 

diversas vezes, atualmente a recomendação para entrar em contato em caso de qualquer 

problema com sistema é através do número de telefone gratuito da Caixa. A Senarc recebe 

chamadas dos municípios, mas muitas vezes nem tem como dar a resposta caso o problema 

seja no sistema, pois muitas vezes eles não têm acesso ao módulo do sistema que está com 

problemas. Apesar do problema muitas vezes só poder contar com a Caixa para a sua 

resolução, a Senarc de vez em quando tentar auxiliar os municípios quando se deparam com 

essas situações: 

Essa orientação já mudou um zilhão de vezes desde que eu entrei no Ministério, mas 

a gente tem tentado direcionar mais os problemas de sistema para procurar o 0800 

da Caixa, que a Caixa é a dona do sistema. Tem coisas que nem a gente sabe 

responder, que inclusive uma dificuldade para gente ter acesso a documentação, 

regras de negócio do sistema são absurdas. Agora que a gente conseguiu 

periodicamente ter acesso, mas tem até alguns documentos do sistema que nem a 

gente tem acesso (...) Eu não tenho acesso ao módulo do município, o perfil de 

manutenção que a gente chama, que é  o que cadastra as  pessoas. (...) Então, eu não 

consigo simular o que o município está vendo, às vezes eu tenho que simular aqui 

no GDF [Governo do Distrito Federal], na Secretaria. O DF entra como município. 

Então, eu falei para testarem o negócio que tem um módulo, a gente tem na verdade 

uma base de homologação que ela simula algumas coisas, mas não necessariamente 

é a mesma coisa que esta acontecendo lá. A gente tem orientado que eles [os 

municípios] busquem a Caixa primeiro. Por muito tempo a gente tinha um telefone 

aqui na coordenação de sistemas que atendia o município, mas era um inferno 

porque a gente não tem como atender todos os municípios. Nosso 0800 também não 

tem a capacidade pra responder a questão de sistemas. As metrópoles [municípios 

com mais de 900 mil habitantes] como têm meu acesso muito rápido e eu tenho uma 

interlocução com o gestor da Caixa no sistema muito rápido, eu tendo a resolver de 

uma forma mais doméstica, mas ela não é o padrão (Entrevistado A).  

Problemas do Cadastro Único que não envolvam diretamente o sistema como a sua 

gestão, os municípios devem procurar a instância federal. Já quando o problema envolve o 

aplicativo da Caixa, esta que deve ser comunicada pelas instâncias locais sobre as 

dificuldades que estejam passando. No caso de sistema lento, a Caixa que deve ser procurada 

para solucionar o problema. O sistema lento é uma das dificuldades mais citadas tanto na 

pesquisa online quanto nas entrevistas com os municípios.  

 Na pesquisa online, entre os 269 municípios, o sistema lento foi a dificuldade mais 

citada: 90% declararam que tiveram problemas com sistema lento pelo menos uma vez nos 

últimos 12 meses, sendo que 22% apontaram que passam por essa situação frequentemente, 

45% de vez em quando e 33% raramente ou nunca. Portanto, a maior parte dos municípios 
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entrevistados apontaram ter dificuldades (em maior ou menor grau) de acesso o sistema 

devido à dificuldades relacionadas à lentidão do sistema, que não necessariamente estava 

relacionado à problemas como acesso à Internet.  

Nas entrevistas semiestruturadas, nove municípios citaram diretamente problemas 

como a lentidão do sistema do Cadastro Único. Enquanto seis municípios declararam que não 

tinham dificuldades nesse sentido e os demais municípios não informaram se tinham 

encontrado dificuldades como sistema lento. Municípios de diferentes tamanhos, regiões e 

característica de localização apontaram essa questão. Portanto, entre os entrevistados, a 

lentidão ou queda do sistema não parece ser uma dificuldade específica de uma determinada 

região ou porte populacional do município e foram citadas por cidades localizadas em todas 

as regiões (exceto o Nordeste) e municípios de quase todos os portes, incluindo duas capitais 

e um município da região metropolitana de São Paulo. Esse problema, de acordo com os 

entrevistados, dificulta os processos de cadastramento e gera atrasos na provisão desse serviço 

para a sociedade. As principais estratégias adotadas para solucionar essa problema foram: 

tentar melhorar a qualidade da Internet, aumentando a velocidade ou contratando uma 

conexão à Internet dedicada para o Cadastro Único, bem como entrar em contato com a Caixa 

para identificar se realmente é um problema de lentidão e quando ele será solucionado. 

Também passam a utilizar o formulário em papel e aguardam até o sistema voltar a 

normalidade para digitar os dados da família cadastrada no Cadastro Único. Entre as citações 

sobre a lentidão do sistema, cabe ressaltar alguns depoimentos sobre o tema:  

A maior dificuldade é a lentidão no sistema. Elas diminuíram um pouco, mas ainda 

existem. Dificulta o atendimento, aumenta o tempo e a gente acaba atendendo 

menos pessoas (M20, Gestor do PBF e Cadastro Único, Sudeste, Grande Porte, 

Interior, IDH-M Alto). 

Trava, fica rodando, tem muita inconsistência. O próprio sistema do Cadastro 

Único tem inconsistência e a Caixa não dá conta de resolver, porque é a Caixa que 

gerencia o aplicativo (...).  Até pra tentar sanar um pouco dessa dificuldade de 

lentidão, como a nossa Secretaria contava com um único acesso à Internet para 

toda a Secretaria, a gente contratou sistema de Internet específico só para o Setor 

do Cadastro Único e do Bolsa Família, que é quem cadastra as famílias, e isso 

acabou facilitando um pouco, melhorando um pouco essa questão da lentidão de 

acesso ao sistema; que ele fica rodando, rodando, às vezes tá trabalhando em um 

cadastramento de uma família e aí ele cai. Contratamos uma Internet e resolveu 

muito pouco (M25, Gestora do Cadastro Único, Sul, Médio Porte, Interior e IDH-M 

Alto). 
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 Muitos entrevistados, inclusive os gestores federais, apresentaram que o sistema do 

Cadastro Único é  “pesado” e, portanto, pode trazer problemas como a lentidão no seu uso.  

Certamente, esse tipo de barreira afeta o trabalho de cadastramento pelos gestores municipais.  

5.2.3 Recursos Humanos  

A literatura também cita as dificuldades com a contratação e capacitação da equipe 

que lida com sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas (DINIZ et al., 

2013; DINIZ et al., 2015; FARIAS, 2016). Além das recomendações em relação aos tipos de 

funcionários que deveriam ser alocados para a gestão do Cadastro Único e que já foram 

citados anteriormente, de acordo com os dados coletados nas entrevistas, são três tipos de 

capacitações oficiais ofertadas pelo governo federal ou pela Caixa, geralmente em conjunto 

com os governos estaduais:   

1) Capacitação dos entrevistadores em que são discutidos os conceitos envolvidos nos 

formulários do Cadastro Único e como preenchê-los, explicando, por exemplo, todos os 

blocos e quesitos da entrevista realizadas com as famílias. Essa capacitação é fornecida pelo 

MDSA em conjunto com as coordenações estaduais;  

2) Capacitação dos usuários do sistema de Cadastro Único para ensinar como utilizar o 

aplicativo online da Caixa. A Caixa é responsável por essa capacitação e também atua em 

parceria com as coordenações estaduais; 

3) Capacitação para gestão do Cadastro Único com foco nos gestores municipais. Outra 

capacitação que é oferecida pelo MDSA não somente com o propósito de tratar da gestão do 

Cadastro Único, mas também apresentar as regras de cadastro e como os dados podem ser 

utilizados.  

Sobre os processos de capacitação, o entrevistado A., gestor do governo federal,  

declarou que até a versão 7 estes eram realizados conforme a demanda dos municípios. Para a 

V7 foi necessário criar um programa bastante robusto de capacitação das prefeituras para 

utilizar o Cadastro Único: 

A gente desenvolveu primeiro esse programa de capacitação de entrevistadores (...).  

A gente criou um kit capacitação que eram livros de orientação, um dvd e um 

formato de capacitação de 5 dias na semana, aí o formato era vertical. Então , (...) a 

gente fez várias turmas aqui em Brasília chamando instrutores estaduais porque 

como a gente não tinha verba para ir em todos os municípios, o estado entrou no 

apoio (...). A gente foi em sala de aula e capacitou estados para serem replicadores 

instrutores dessa capacitação, inclusive a gente tinha um guia que era o manual do 

instrutor, explicando que na aula 1. Primeiro ele ia ter que abrir o livro na página tal, 
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caminhar pela sala e verificar se os alunos estão fazendo (...). Tudo mastigado 

porque a gente queria que fosse a maior padronização possível. Como a gente sabe 

que telefone sem fio acontece, é melhor você enrijecer e saber que isso vai 

flexibilizar depois do que flexibilizar e depois chegar na ponta e sai fora do 

contorno. Eu queria que o entrevistador de Boa Vista tivesse o mesmo conceito de 

família do Rio Grande do Sul. A pessoa tinha que perguntar do mesmo jeito as 

coisas porque antes disso não tinha nada. Tinha um manual que a Caixa desenvolveu 

sobre como preencher o aplicativo na versão 6, mas de capacitação de conceitos não 

(...) Todo ano a gente tem turmas de capacitação de instrutores. (...) A gente faz um 

planejamento do tanto de material que a gente precisa, a gente imprime, envia pro 

Brasil todo. Então, os estados usam um material que a gente faz. Para isso,  os 

estados tem que mandar todo começo de ano um plano de capacitação. Eles fazem a 

previsão de quantas turmas vão fazer, quais municípios, quantas pessoas vão ser 

capacitadas ao longo do ano e aí a gente manda o material conforme essa demanda. 

Eu tenho sérias críticas, acho que a gente precisa gerenciar isso melhor, olhando 

outros indicadores, percebendo que municípios fizeram, quantos já fizeram, quais 

municípios tem mais inclusões. Eu preciso gerenciar melhor só que hoje eu não 

tenho um sistema disso. (...) Hoje é mais assim, o estado manda um plano, eles 

falam quantas turmas eles vão fazer, eu não olho se ele já passou (Entrevistada A.). 

 Portanto, de acordo com o tipo de demanda, as capacitações do governo federal podem 

ser realizadas pela Caixa ou pelo MDSA. Os cursos que envolvem os entrevistadores e a 

gestão do Cadastro Único são realizados pelo Ministério. Já qualquer capacitação que envolva 

ensinar como utilizar o sistema informatizado a Caixa que é responsável por esse tipo de ação 

a partir da coordenação do MDSA. Cabe destacar ainda que foi adotada a seguinte regra: 

todos os usuários do Cadastro Único devem ter passado por capacitação para utilizar o 

sistema. Apesar das tentativas de qualificação tanto dos recursos humanos quanto da 

capacitação no âmbito dos municípios, os recursos humanos foram considerados uma das 

principais barreiras para utilizar o Cadastro Único entre os entrevistados, especialmente 

aqueles que participaram das entrevistas semiestruturadas. 

Em relação às dificuldades com recursos humanos, na pesquisa online, 20% dos 

respondentes declaram que ao menos uma vez nos 12 meses anteriores à pesquisa tiveram 

problemas com falta de funcionários ou quantidade insuficiente de funcionários para usar o 

Cadastro Único. Já 13% citaram dificuldades com capacitação ou treinamento de pessoas para 

o uso do Cadastro. Quanto à frequência que esse problema ocorreu nos 12 meses anteriores à 

pesquisa, o Gráfico 8 destaca essas respostas:  
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Gráfico 8. Proporção de respondentes, por frequência de dificuldades com recursos humanos   

Em relação à capacitação, a maior parte dos municípios entrevistados declararam que 

nunca tiveram problemas nesse sentido ou apenas raramente (87%). Isso corrobora com as 

outras questões de capacitação feitas na pesquisa online: 

 90% dos usuários finais passaram por alguma capacitação para utilizar o Cadastro Único; 

 Nos 12 meses anteriores à pesquisa, os municípios passaram por capacitações providas 

por: governo estadual (68%), Caixa Econômica Federal (62%), governo federal (52%), 

prefeitura (28%) e outras organizações (9%). Apenas 31 prefeituras (12%) declararam que 

não tiveram capacitações oferecidas por nenhuma dessas organizações nos 12 meses 

anteriores à pesquisa.  

 Foram mencionados problemas ou dificuldades com a existência de recursos humanos 

para gestão do Cadastro Único por 15 gestores entrevistados em profundidade, ou seja, 60% 

dos municípios que participaram dessa etapa da pesquisa. Oito municípios declararam não ter 
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problemas com recursos humanos e dois não informaram se tinham alguma dificuldade nesse 

sentido.  

 Entre os municípios que declararam ter problemas com recursos humanos, ocorreram 

11 menções à falta de funcionários para realizar a gestão do Cadastro Único adequadamente 

no município como dificuldade para o uso do sistema. A rotatividade de funcionários foi 

mencionada seis vezes como uma das barreiras para garantir a gestão municipal adequada do 

Cadastro. Cabe ressaltar que esses problemas foram citados por municípios de todas as 

regiões e quase todos os portes populacionais (excetuando as metrópoles).   

Os entrevistados apontaram que esses problemas, muitas vezes, são oriundos da 

precariedade dos contratos da equipe do Cadastro Único pois, geralmente, os funcionários não 

são concursados e ganham pouco. Além disso, a prefeitura nem sempre contrata a quantidade 

de pessoas adequadas para dar conta de toda a demanda do Cadastro no município. Essas 

dificuldades ainda geram problemas na capacitação, pois os entrevistados destacaram que as 

organizações que realizam as capacitações não dão conta da rotatividade de funcionários 

desses municípios. Como todos devem ser capacitados para utilizar o sistema, a falta de 

cursos de capacitação e a exigência de que eles sejam realizados pela coordenação estadual, 

pela Caixa ou pelo MDSA dificultam que o município atenda ao exigido pela instância 

nacional. A principal solução citada pelos gestores municipais foi realizar uma capacitação 

informal no município por algum integrante da equipe municipal do Cadastro até haver vagas 

no curso de capacitação oficial. Outra solução adotada é contar com funcionários de outras 

áreas para ajudar no cadastramento ou até mesmo utilizar temporários ou estagiários para 

minimizar o problema da falta de funcionários na área do Cadastro Único: 

Olha...até agora há muito pouco tempo a prefeitura tava com orçamento baixo (...) 

eu não tenho muitos contratados no departamento. A gente tem um sistema de frente 

de trabalho, né? (...) é uma ajuda de custo, (...) é um serviço temporário e a gente 

trabalha também com bastante estagiários quando a gente tá com problemas e não 

consegue contratar efetivo, (...) mas ficar sem funcionário, a gente não fica. (M18, 

Gestora do PBF, Sudeste, Médio Porte, Região Metropolitana de São Paulo, IDH-

M Alto ).  

Não posso dizer que tem um problema. Quando a gente pensa assim de forma mais 

ampla, se fosse para executar o cadastro como manda o figurino, precisaria de uma 

equipe maior pelo tamanho do município, mas não uma equipe fixa. Mas isso exige 

um gasto maior. (...) As três pessoas, três atendentes, conseguem dar conta da 

situação, dar conta da atualização dos cadastros no período de funcionamento. 

Existe o problema da rotatividade de funcionários. Sempre que entra alguém, o 

pessoal que entra quer sair (...) só pode utilizar o cadastro quem passou pela 

capacitação (...). Então, como tem rotatividade, nem sempre o estado fornece as 

capacitações quando há necessidade. Há o curso de formação, que eles passaram, 

inclusive pra mim, que deixaria que o município tivesse apto a fazer as próprias 
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capacitações; mas quando nós fizemos o treinamento, lá nos foi informado: “Vocês 

podem fazer, mas só podem fazer com a presença de alguém do estado”. (...) o 

Ministério é que determina que pra fazer as capacitações do município precisa ter 

alguém do Estado presente. Só que daí eles não tem disponibilidade, quando a gente 

pediu já e aí teve que aguardar. (...) a maior parte dos funcionários, aqui no Bolsa é 

todo mundo contratado. Então, se há uma mudança de gestão, há uma mudança de 

cadastradores, de gestores então como no Estado acontece uma grande 

movimentação, uma grande mudança. O Estado no mês de janeiro desse ano 

fornece uma grande quantidade de capacitações para entrevistadores para o 

Cadastro Único. Então, se houver agora alguma mudança fica fácil colocar o 

pessoal pra treinamento. Agora se acontecer mudanças como aconteceu comigo ano 

passado (...) em que três entrevistadores saíram, aí fica complicado de trabalhar 

(M9, Coordenador do Cadastro Único e do Bolsa Família, Nordeste, Pequeno Porte 

II, Interior, IDH-M Baixo). 

Então, é uma situação complexa, ou seja, uma demanda para atendimento aumenta 

constantemente e o município não tem recursos nem funcionários para dar conta 

disso tudo. Então, a gente sempre tá com deficiência no número de funcionários;  e 

também a questão do treinamento é um problema porque você acaba fazendo o 

treinamento (...) apesar de, particularmente, eu ser um instrutor aqui (...) de 

Cadastro Único, mas você tem que fazer uma capacitação formal porque você tem 

uma rotatividade. Você não tem como fazer uma capacitação daquelas formais 

como o Ministério recomenda porque ela exige no mínimo 3 dias a 5 dias e você 

precisa de uma turma pra fazer isso e não tem como esperar uma turma de 20 

porque mudou o funcionário ontem. Não posso deixar um funcionário esperando 

juntar 20 pessoas pra uma turma de treinamento, entendeu? Então, a gente vai 

fazendo uma capacitação meio direcionada, acompanhada,  na prática, vai fazendo 

aos poucos, vai explicando pros novos funcionários que vêm pra cá, como é que 

funciona o atendimento e como são os critérios, os conceitos relacionados ao 

Cadastro Único (M19, Gestor do PBF e gerente do Cadastro Único, Região 

Sudeste, Grande Porte, IDH-M Muito Alto ). 

(...) eu prezo muito pela capacitação, o único problema é demora para a 

capacitação. É o estado que determina e convoca para as capacitações, nós 

enviamos para lá quantas pessoas precisam (...), só que eles precisam reunir uma 

quantidade de pessoas para poder realizar (...). A última vez ficamos um ano e meio 

sem capacitação e isso atrapalha muito (...) o funcionário que entra, o ideal seria 

que ele tivesse capacitação de imediato, mas ele vai aprendendo na raça com 

auxílio. Mas eu percebo que alguns municípios que não têm alguém experiente 

acabam aprendendo nesses fóruns ou até mesmo grupos que a gente cria. (M20, 

Gestor do PBF e Cadastro Único, Sudeste, Grande Porte, Interior, IDH-M Alto). 

Assim, para hoje (...) você ser entrevistador do Cadastro Único, preencher o 

formulário, você precisa passar por capacitação de entrevistador, 

obrigatoriamente. A capacitação é sempre ofertada pelo Estado, Secretaria 

Estadual que oferece (...). Eu faço parte do pequeno grupo estadual, que é o  que a 

gente chama de “Instrutores do Cadastro Único”. Então, no meu município tem 

essa política: profissional entra, eu faço a formação inicial, pra ele conseguir 

minimamente fazer a entrevista e mexer no sistema, mas já de olho na capacitação 

estadual (M25, Gestora do Cadastro Único, Sul, Médio Porte, Interior e IDH-M 

Alto). 

Assim, além das barreiras tecnológicas, os recursos humanos também constituem uma 

dificuldade para a implementação do Cadastro Único nos municípios brasileiros.  
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5.2.4 Outras dificuldades 

 Além das dificuldades citadas acima, outras barreiras foram medidas. No entanto, elas 

foram citadas com menos frequência pelos municípios que participaram da pesquisa: 1) 

comunicação do MDSA e Caixa com os municípios; 2) gestão de senhas; e, 3) retrabalho. 

Esses temas também apareceram em outras pesquisas sobre sistemas de informação em 

políticas sociais (SILVA, 2011; GÓIS, 2013; DINIZ et al., 2013; RIBEIRO, 2015).  

 Cabe destacar que na entrevista com gestores federais, o entrevistado C. destacou 

diversos problemas com gestão de senhas que já tiveram no uso do Cadastro Único. Por isso, 

criaram algumas ferramentas para evitar esse problema tais como: exigir troca frequente de 

senhas dos usuários; não permitir que mais de uma máquina acesse o mesmo login 

simultaneamente, entre outros: 

A gente teve um problema muito sério de pessoas usando o mesmo usuário. A gente 

pegou um número grande e saiu até na mídia. Se você for observar isso acontece até 

no próprio meio de trabalho, mas a gente não entrou em contato com o município. A 

gente não conseguiu descobrir as causas. O usuário logado, se ele for logado em 

outra máquina, derruba a pessoa que está em outra máquina. A partir da versão 7 a 

gente não vai permitir porque tinha muito de vários usuários logados várias vezes, 

compartilhamento de senha. Não consigo entender (...) o processo de cadastramento 

é simples. Ás vezes até se o usuário master não está disponível, então, vai usando 

minha senha que a gente realiza o seu cadastramento e eu acho que são coisas desse 

tipo, mas a gente sofre auditorias frequentes, acompanhamentos do TCU. Ele analisa 

nosso sistema e faz recomendações como essa de qualificação do processo de gestão 

desses usuários municipais. Você tem esse CPF utilizado por várias pessoas, vários 

usuários logados (...) fazendo atualizações, inclusões ao mesmo tempo. Então, a 

gente tem que bloquear isso. A gente qualificou o sistema mudando isso. Agora a 

cada 60 dias trocar a senha, senha não pode ser logada, derruba a outra sessão 

automaticamente. (...) A gente não entende porque não entrou em contato com esses 

municípios e nem realizou alguma ação para perguntar o motivo até porque também 

é difícil entrar em contato com esses municípios, mas foi bem recorrente a situação 

do compartilhamento de senhas (ENTREVISTADO C.).  

   

 

 Além das dificuldades já citadas nos tópicos anteriores desse capítulo, alguns outros 

temas fora citados com menor frequência pelos 269 municípios que participaram da pesquisa 

online. Passaram pelo menos uma vez por uma das seguintes dificuldades nos 12 meses 

anteriores à pesquisa: 

 31% declararam que tiveram dificuldade ou impossibilidade de utilizar o Cadastro Único  

porque o login ou senha não funcionava; 

 20% apontaram dificuldade ou impossibilidade de utilizar o Cadastro Único devido à falta 

de informações exigidas para serem incluídas ou alteradas no sistema;   
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 8% declararam dificuldade ou impossibilidade de acessar o Cadastro Único devido à falta 

de informações de outros níveis de governo (federal e estadual );  

 21% citaram outros tipos de dificuldades ou impossibilidades. 

 Em relação à frequência, a dificuldade ou barreira mais citada foi utilizar o Cadastro 

Único devido à falta de informações exigidas para serem incluídas ou alteradas no sistema 

(13% declararam que isso ocorre frequentemente e 38% ocorre de vez em quando), seguido 

de falta de informações de outras instância de governo sobre o sistema (9% declararam que 

isso ocorre frequentemente e 23% ocorre de vez em quando) e, por último, problemas com 

senhas (2% declararam que isso ocorre frequentemente e 12% ocorre de vez em quando).  

 Também foi realizada uma questão aberta sobre sugestões do respondente para 

melhorar o Cadastro Único. Após uma categorização dessas respostas, foi possível agrupar as 

sugestões mais citadas pelos gestores participantes da pesquisa online:  

 Oferecimento de mais cursos e capacitações (alguns declararam que deveriam ter mais 

ações presenciais nesse sentido) – 17 menções; 

 Cruzamento dos dados do Cadastro, averiguação de renda e integração de sistemas – 16 

menções; 

 Melhorar algum campo de coleta/entrevista do sistema do Cadastro Único – 12 menções; 

 Tornar o sistema mais leve, prático, rápido e simples, bem como diminuir as perguntas do 

Formulário Verde – 12 menções; 

 Melhorar informações do governo, comunicação, atendimento do 0800, comunicação 

mais direta – 9 menções  

 Atualização mais rápida possível dos dados do Cadastro Único – 7 menções; 

 Solucionar problemas com computador e/ou acesso à Internet dos municípios – 6 

menções;  

 Solucionar inconsistências no sistema – 6 menções;  

 Valorização dos funcionários e melhora do campo de trabalho e remuneração – 3 

menções;  

 Receberam duas menções cada: a) permitir o uso do sistema em tablets e celulares; b) 

coletar mais informações sobre as famílias; e, c) permitir a geração de mais relatórios 

direto no sistema; 
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 Receberam apenas uma menção cada: a) melhorar a migração do Cadastro para o Sibec; 

b) mais opções para filtrar informações sobre a família; c) cadastro offline com 

importação dos dados no período noturno; d) realização de mais testes no sistema antes de 

atualizá-lo para todos os municípios; e) abrir o sistema no Google Chrome; f) facilitar o 

uso para os programas municipais; g) mais agilidade da Caixa na liberação da senha dos 

gestores; h) abrir espaço para mais participação dos municípios; i) informar mensalmente 

Taxa de Atualização Cadastral (TAC); j) separar os programas que utilizam o Cadastro 

Único; e, k) fiscalização dos trabalhos nos municípios.  

 Portanto, os municípios participantes da pesquisa online sugeriram que o governo 

federal deve, principalmente, ampliar as capacitações para o uso do Cadastro Único, melhorar 

e facilitar a averiguação cadastral de dados das famílias, especialmente a renda, e melhorar 

alguns campos que são coletados com as famílias durante a entrevista de cadastramento.   

 Nas entrevistas  semiestruturadas realizadas com os 25 municípios, entre as outras 

dificuldades ou barreiras questionadas, as mais citadas foram: problemas com gestão das 

senhas (6 municípios); retrabalho (5 municípios); e, informações do governo federal para as 

instâncias locais (5 municípios). 

 A dificuldade de gerir a gestão de senhas do Cadastro Único foi citada por 2 capitais 

(Sul e Sudeste), 2 municípios do Sudeste (um de Grande Porte e outro de Pequeno Porte I), 1 

do Sul (Médio Porte) e 1 do Nordeste (Pequeno Porte II). Além de terem diferentes tamanhos 

e estarem em diversos locais no Brasil, os problemas com a senha também diferem. Nas 

capitais, a grande questão é gerir dezenas de usuários que possuem senha para acessar o 

Cadastro Único e garantir que não haja mau uso da senha ou que o Cadastro não seja acessado 

por pessoas não autorizadas. Para melhorar a gestão, ambas as capitais criaram regras rígidas 

para uso das senhas tais como exigir capacitação e assinatura de termo por todos os usuários 

com senha no Cadastro, aumentar a punição aos que desobedecem as regras, pedir para que 

não gravem a senha na memória do computador e que troquem a senha periodicamente: 

A operação de gestão de senha é um horror. A gente tem todo um protocolo de 

cuidado (...). A gente faz a gestão de senha, o acesso ao Cadastro Único é feito 

aqui, são duas senhas master por município (...). Somos os dois que podemos criar 

usuários para acesso ao Cadastro Único. Quem tem acesso ao Cadastro Único? 

Cadastrador contratado e capacitado para tal. Ele vai ter o acesso completo de 

consulta, gestão de variáveis e de família, ou seja, ele pode tanto fazer uma simples 

consulta quanto fazer um cadastro novo, como trocar cadastro, como transferir 

cadastro de um município para o outro. Esses caras têm esse acesso, o restante da 

rede pode ter acesso só de consulta. A gente criou isso por conta do mau uso da 
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senha, problemas como esse (...) exemplo: eu peço emprestado sua senha, começo a 

fazer cadastros, várias besteiras (deliberadamente ou não) e gero uma série de 

transtornos. Esse é o caso de um (...) nosso que pegava senha pra fazer consulta de 

uma funcionária, criou um cadastro pra ele e virou beneficiário do Bolsa Família 

trabalhando aqui com a gente. Um cadastro fora da realidade que gerou benefício 

por dois anos. A gente identificou, tomou todas as providências e agora ele foi 

condenado a fazer a devolução dos recursos (...). Mau uso da senha, uma porque 

emprestou e outra que sabia que era emprestado, mas tocou o terror. Quem mais 

tem o Cadastro Único? A gente deu o  termo de cooperação com a (...)  que também 

faz Cadastro Único e lá eles também têm acesso, dentro do termo de cooperação os 

mesmos nomes, fez capacitação. É cadastrador devidamente capacitado e está ativo 

trabalhando: vai ter acesso ao Cadastro para fazer essa movimentação. Então, é 

assim que a gente faz o controle. A gente tem todo um protocolo de pedido, uma 

ficha que o cara tem que preencher e hoje o Cadastro Único é bem mais seguro. 

Tem um termo de compromisso da senha, a cada 60 dias você tem que trocar se não 

fica sem acesso. Hoje (...) se você acessar na sua máquina e eu pedir e acessar na 

minha ele derruba os dois. Hoje ele tem mecanismos. Porque tem muita área que, 

por exemplo, a pessoa está no (...), não tem ninguém para trabalhar, tem só o 

estagiário da manhã e ele precisa para as famílias e pede a senha para ele. Não 

pode, ele vai ter que por um servidor direto. Não tem senha. É bem rígido, mas foi 

um jeito que a gente arrumou de controlar tudo isso espalhado. (...) diminuiu 

porque existe punição. Teve muito processo, aquele é um caso (...), mas a gente já 

teve servidor de carreira exonerado por conta do mau uso da senha e por conta 

desse mau uso que ficou caracterizado pela comissão como intencional e geração 

de beneficio indevidamente porque o Cadastro Único dependendo do jeito que eu 

faço o cadastro consigo gerar um benefício (M16, Coordenador de Gestão de 

Benefícios, Sudeste, Metrópole, Capital, IDH-M, Muito Alto). 

 Nos demais municípios, existe um caso que a gestora só conseguiu capacitar alguns 

poucos funcionários dos CRAS e CREAS, mas sabe que outras pessoas utilizam porque tem 

que usar no seu trabalho e não consegue ampliar as capacitações sozinha. Outros tiveram 

problemas com usuários que esqueceram de criar a senha quando foram cadastrados pelo 

operador master ou que perderam e/ou esqueceram a senha e depois tiveram dificuldades para 

recuperá-la com a Caixa.  

 O retrabalho ou a falta de integração dos sistemas foram citados por cinco municípios. 

Geralmente, eles relataram que outros sistemas de informação da assistência social como o 

Prontuário SUAS pedem algumas informações similares ao do Cadastro Único e não existe 

ainda a possibilidade de integração desses dados. Inclusive, sugerem que alguns sistemas do 

governo federal já deveriam vir preenchidos com dados de outros sistemas como o próprio 

Cadastro Único. Um município na região Sudeste relatou ainda que tinha que preencher dados 

para diferentes sistemas no âmbito estadual e municipal: 

(...) tem muitos dados que é de preenchimento, que é do Censo Suas e tem um outro 

que eu não tô me lembrando agora, ou de demonstrativo financeiro, que por ser um 

sistema do Governo Federal, ele já podia vir preenchido porque eles têm essas 

informações. Aí, a gente tem que preencher, por exemplo: quantidade de  famílias, 

(...). Mas a questão da quantidade de pessoas dividida por programas, por 

benefícios eles poderiam trazer, não a gente ter que calcular. No Censo Suas,  por 

exemplo, a gente tem que preencher, né? (...) aí, a gente tem que ir lá pesquisar, que 
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são coisas que eles podiam trazer preenchidos. Eles têm esse dado. É retrabalho 

porque a gente (...) tem que ir lá pegar nos documentos porque tem a data 

específica (...). Então, (...) são coisas que eu acredito que eles poderiam trazer 

preenchidos (M17, Coordenadora de Vigilância Socioassistencial, Sudeste, Grande 

Porte, Região Metropolitana de São Paulo, IDH-M Alto).  

(...) aqui mesmo “no nosso” Secretaria a gente tem um sistema de atendimento a 

parte, que também precisa digitar informações parecidas com a do Cadastro Único. 

Então, sempre tem esse retrabalho porque não são sistemas integrados, né? E 

mesmo para acompanhamento do Bolsa Família, o Sistema da Educação não é 

integrado ao Cadastro Único, o Sistema da Saúde não é integrado ao Cadastro 

Único. Entã , são vários problemas e até na falta de atualização. Por exemplo, 

acompanhamento da saúde das famílias beneficiárias do Bolsa Família é feito 

semestralmente, mas eles tiram a lista com base no sistema nos meses de junho ou 

julho, e de repente a família vai fazer o acompanhamento de saúde no mês de 

dezembro, então dá uma diferença de atualização de às vezes 6 meses. Então, 

muitas vezes a família deixou de ser beneficiária, mudou de endereço. (...) esses 

sistemas que não são integrados são muito problemáticos. Eu tô entrando na 

questão do Bolsa Família, que mesmo o Bolsa Família que é do mesmo Ministério e 

que é, talvez, o principal programa do Cadastro Único, não é integrado totalmente 

no Cadastro Único. Então, você tem um sistema de pagamento do Bolsa Família 

que é um benefício a parte também, da Caixa, que é um sistema completamente 

ultrapassado, que só funciona com Internet Explorer 7. Então, a gente tem que fazer 

gambiarra para funcionar porque nos computadores novos não funcionam (...). 

Então, para você atender uma pessoa, tem três sistemas. Eu atendi uma pessoa há 

pouco e abri três sistemas e três listas de averiguação que foram divulgadas 

durante o ano, só para você abrir tudo isso e consultar em cada um desses sistemas. 

Você perde um tempo absurdo porque é tudo muito precário, não existe integração 

nenhuma. (...) A Caixa diz que esse sistema de pagamento de Bolsa Família ia ser 

trocado e já faz uns 3, 4 anos, que tão dizendo isso, mas não acontece; o MDS diz 

que ia ser resolvido, que ia ser trocado, mas eles fizeram uma gambiarra aí, deram 

uma garibada para eles pararem de dar tantos erros e continuam tendo erros, mas 

em quantidade menor. E eles deixam o sistema que só funciona com Internet 

Explorer 7 ou inferiores; e a gente tem que lidar com isso (M19, Gestor do PBF e 

gerente do Cadastro Único, Região Sudeste, Grande Porte, IDH-M Muito Alto ). 

 Problemas com divulgação de dados do governo federal também foram citados por 

cinco municípios. As principais reclamações foram: demora no envio de informações sobre 

atualizações do sistema; não mandar mensagens avisando que o sistema parou de funcionar; e, 

não mandar mensagens sobre averiguação cadastral:  

Então, a gente teve esse ano, quando mudou o sistema para o Cadastro Único que 

não fomos comunicados dessa mudança, dessa nova versão. Quando muda de 

versão, (...) a gente teve uma semana que a gente não conseguia fechar o sistema, 

não conseguia atualizar nada, até (...) começar a pesquisar e descobrir que tinha 

uma Portaria ensinando como manusear o sistema da nova versão, aí resolveu! Mas 

o nosso maior problema é a falta de informação realmente do MDS pra gente. Eles 

fazem a mudança para depois lançar uma portaria, para depois encaminhar essa 

portaria aos municípios, então, isso atrapalha o trabalho. Eles mudam o sistema, 

mas não informam a gente rapidamente. Então, é uma semana, duas e aí a gente 

precisa tá entrando em contato com outros municípios e também nessa época a 

gente entrou em contato com a DRAS, a nossa regional e nem eles tinham a 

informação de que o sistema tinha mudado. Então, foi assim uma falha bem grande 

(M23, Gestora do PBF, Sudeste, Pequeno Porte I, Interior, IDH-M Médio). 

Eles mandam, mas meio atrasado. Às vezes, eles fazem atualização do sistema, 

mudam alguma coisa e só depois é que avisam. E avisam de uma maneira 
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superficial, mandam e-mail e coisas do tipo. Então, muitas vezes a gente é 

surpreendido por uma alteração sem saber o que tava acontecendo e só depois 

chega a informação dizendo que mudou (M19, Gestor do PBF e gerente do 

Cadastro Único, Região Sudeste, Grande Porte, IDH-M Muito Alto ). 

 Por fim, 16 municípios citaram outras dificuldades no uso do Cadastro Único. As mais 

citadas foram: 

 Inconsistências e erros no sistema – 8 menções; 

 Dificuldades de acesso da população ao local do cadastramento – 3 menções; 

 Fizeram duas menções a cada item: a) gerar relatórios no Cadastro Único; e, b) falta de 

comunicação;  

 Fizeram apenas uma menção sobre: a) divulgar mais o Cadastro Único para a população; 

b) atualização dos dados das famílias; c) exclusão das pessoas que não tem perfil para 

fazerem parte do Cadastro; d) checar os dados das pessoas que estão na lista de 

averiguação cadastral; e, e) capacitações que não tratam de questões sobre a realidade dos 

municípios no uso do Cadastro.  

Cabe destacar, portanto, os erros e inconsistências que ainda persistem no sistema e foram 

mencionados oito vezes em diferentes entrevistas. Além disso, três municípios, sendo dois da 

região Norte e um na região Sudeste, declararam que a principal dificuldade é que as pessoas 

acessem os órgãos de Cadastro porque são municípios não tão grandes em termos 

populacionais, mas possuem a população bastante espalhada em locais como zonas rurais, 

dificultando o acesso ao serviço de cadastro. Alguns relatos são compartilhados abaixo para 

elucidar essas dificuldades:  

Às vezes a gente tá utilizando o Cadastro e aparece um erro (...) que a gente não 

tinha conhecimento desses erros. Então, a cada semana tem  uma novidade, sempre 

de alguma coisa e quando a gente não sabe no grupo, eu ligo pro 0800 pra poder 

saber o que é que acontece, mas a gente tem muita dificuldade com o 0800 – Caixa 

Suporte – que às vezes nem ele mesmo tem conhecimento dos erros que acontecem. 

E a forma que a gente usa pra driblar isso no caso, tem o grupo [no Whatsapp] que 

a gente divide as dificuldades com a coordenação estadual; e uma das estratégias 

que a gente usou para melhorar a base do Cadastro Único, das informações foi essa 

base [fichamento das famílias em planilha de Excel] que a gente criou. A gente 

tinha uma dificuldade de localizar a família (...) a família às vezes perdeu tudo, não 

tem nada e só sabe o nome dela e da mãe. Às vezes não sabe nem a data de 

nascimento e pelo Cadastro Único a gente não consegue localizar, aí com a nossa 

(...) foi muito bom porque a gente consegue com o nome dela localizar e já leva 

direto pra base. Então, já consegue localizar o cadastro e atualizar tudo direitinho. 

Então, existem duas dificuldades: problemas operacionais que aparecem de 

surpresa pra gente; e a questão Internet (...) e a busca por família que a gente tinha 

essa dificuldade de procurar, mas agora com a nossa base a gente consegue. Como 

a base [do município] é offline, a gente não precisa de Internet para pegar 

informação; “ah eu vim pegar meu NIS” por exemplo, aí o Cadastro Único não tá 

funcionando, a gente pega o documento dela e a gente vai na base de dados 
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municipal e consegue pegar a informação. A gente não depende do Cadastro Único 

(M7, Nordeste, Coordenadora do PBF e do Cadastro Único, Pequeno Porte II, 

Interior, IDH-M Baixo). 

Desde que ele começou em 2009, tem um campo falando quantos moradores de rua 

você têm e só tem três dígitos. A gente está falando de dezesseis mil e a mesma coisa 

no RMA do CRAS e CREAS, eu atendi mil pessoas em situação de rua e abordei três 

mil e não tem, o campo é de três dígitos. A gente fica colocando novecentos e 

noventa e nove. A gente altera todas as estatísticas, mas o que eu vou fazer? São 

várias perguntas que infelizmente a gente não pode. Quanto é a população de rua? 

Não posso dizer qual é o nosso total, atendimento também, capacidade de serviços a 

gente tem mil e quinhentos e também não dá. A gente continua mandando, mas é 

pensado [o sistema] na maioria dos municípios que é de pequeno porte. Só que você 

tem 70% que são e 30% que não são de pequeno porte (M16, Coordenador de 

Gestão de Benefícios, Sudeste, Metrópole, Capital, IDH-M, Muito Alto). 

Nós preenchemos o cadastro de forma completa, com toda documentação, tudo 

dentro dos conformes, como manda o figurino. No outro dia, a gente atualiza o 

cadastro e ficou tudo certo: cadastro válido. No outro dia, o cadastro aparece como 

não atualizado, não válido e com a data de atualização anterior ao que foi 

realizado. Ele simplesmente não reconhece, apesar de todas as informações estarem 

cadastradas, aí é um cadastro que precisa sempre ficar observando e 

acompanhando até ele se tornar válido. Quando aparece esse tipo de dificuldade, a 

gente tenta ficar acompanhando o caderno da família até que durante mais ou 

menos uma semana, o cadastro ele não volte à situação anterior. Muitas vezes a 

gente tá cadastrando, aparece um erro de TI em que o pessoal da Caixa orientou 

que toda vez que aparece esse erro de TI para comunicar o pessoal de Tecnologia 

da Caixa, porém, essa equipe de tecnologia da Caixa é um pouquinho ineficaz, 

porque tudo que eles fazem é coletar informação e dizer pra gente limpar o cache, 

sempre é isso “limpe o cache, limpe o cache”. Aí, eu já sei o que fazer. Eu ligo mais 

porque teve uma vez que o pessoal do Estado me ligou me perguntando por que eu 

não tava ligando pra Caixa. Eu ligo, mas toda vez que eu ligo é sempre “limpe o 

cache, faça isso, faça isso”. E pronto (M9, Coordenador do Cadastro Único e do 

Bolsa Família, Nordeste, Pequeno Porte II, Interior, IDH-M Baixo). 

5.3 PARTICIPAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO 

 A partir da análise entrevistas realizadas com gestores do Cadastro Único na Senarc, é 

perceptível que existe alguma participação dos municípios, especialmente na avaliação do 

Cadastro Único, mas que ela é muito pequena e ainda ocorre com mais intensidade em 

algumas prefeituras brasileiras do que em outras, além de não haver uma forma de 

participação sistemática. Existem canais como o atendimento por telefone (0800) e por e-mail 

que recebem sugestões e reclamações, mas esse material não é utilizado de forma sistemática 

para a tomada de decisão. Além disso os gestores federais ressaltam que muitas vezes 

concordam com as sugestões dos municípios, mas possuem dificuldades em modificar o 

sistema imediatamente com o operador do Cadastro Único – a Caixa. Isso faz com que muitas 

sugestões de melhorias demorem algum tempo para serem implementadas.  
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Ao analisar o histórico do Cadastro Único, os estudos sobre a participação dos 

municípios no desenvolvimento desse sistema de informação apontam que o sistema foi 

implementado sem muitos testes ou discussões sobre a formulação do sistema com os entes 

subnacionais (LÍCIO, 2012; FARIAS, 2016). Nas palavras de Farias (2016, p. 65):  

Essa etapa ocorreu sem maiores testes, capacitação e retorno adequado aos 

municípios. (...) Houve algum tipo de treinamento de gestores e cadastradores (...) o 

maior problema, além da falta de computadores e infraestrutura adequada, era a falta 

de recursos humanos. (...) 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.    

 A partir desses problemas e de uma auditoria do Tribunal de Contas da União 

realizada em 2002 com o objetivo de avaliar a implementação do Cadastro Único, o governo 

federal adotou novos procedimentos para promover mais testes e participação dos municípios 

no Cadastro:  

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 (FARIAS, 2016, p. 82). 

Na criação da V6, todo o projeto foi realizado pelo MDSA em conjunto com a Caixa. 

Os municípios foram envolvidos apenas na etapa de homologação do sistema: 

Nós especificamos os requisitos, definimos os sistemas, funcionalidades, fluxos e 

chamamos os municípios para participarem de um processo de homologação. 

Alguns municípios que eu lembro na época que participaram: município de 

Contagem em Minas Gerais, Belo Horizonte, Campo Grande. Essa foi a participação 

do município na versão 6 com a homologação do sistema (ENTREVISTADO C.). 

Na mudança da V6 para a V7 foi criado um grupo de trabalho em 2006 para 

reformular e discutir essa nova versão. Esse grupo foi composto por integrantes do MDSA, da 

Caixa e de alguns municípios pilotos
116

 para desenvolver o novo sistema online do Cadastro 

Único. Esses municípios pilotos tiveram um papel muito maior de participação que na 

estratégia de homologação do Cadastro Único na sua versão 6. Esses municípios puderam 

participar de todo o processo de decisão, auxiliando na definição da nova versão do Cadastro 

Único. De acordo com o entrevistado C., uma das sugestões dadas pelos municípios que foi 

                                                      
116

 Segundo Farias (2016), os municípios pilotos foram: 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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acatada pela instância federal foi a adição de um campo no sistema que foi denominado 

Unidades Territoriais Locais (UTL) que permite ao município adicionar dados de setorização 

do município, por exemplo, assinalar se a área é urbana ou rural. O campo é para uso 

exclusivo para município e o sistema não faz nenhuma crítica a qualquer codificação que o 

município crie nesse campo de coleta. A única exigência é que o município tem que pedir a 

habilitação desse campo no sistema. Além disso, quando decidir por utilizar esse campo não 

pode mais fazer o pedido para desabilitá-lo. O entrevistado C. também relatou que foram 

feitas consultas públicas online aos municípios pedindo que mandasse sugestões para a V7: 

UTL é um campo onde o município cadastra um código sem nenhuma crítica no 

sistema. Quem usa muito é Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Por exemplo, Rio de 

Janeiro define um código pra favela da Maré, código 5, então aquele ali é uma UTL 

dele e ele faz essa divisão. Muitos municípios utilizam. UTL é o principal campo 

que a gente tem do município sob a qual a gente não tem gerência, é um campo que 

não oferece crítica no sistema. A única crítica que a gente colocou é que para utilizar 

o campo você tem que habilitar aquele campo. Uma vez que você habilita ele se 

torna obrigatório para todos cadastrados. Você opta por usar ou não, se não quiser 

ele fica inabilitado. Não é informação obrigatória no cadastro porque o município 

pequeno como Anápolis, Formosa não tem essa dimensão e esse trabalho. Já Rio de 

Janeiro, São Paulo, quer fazer essa setorização. Eles habilitam e a partir do momento 

que habilitou torna-se obrigatório. Você tem que fazer mesmo que você cadastre 

uma senha que não quer utilizar, no cadastrado, é obrigado a preencher para todos os 

cadastros de família. Agora alguma outra situação eu não me lembro, mas esse é o 

mais importante que a gente tem porque ele veio desde a construção do formulário 

verde. (...) foi uma consulta pública, todo um processo de concessão desse novo 

formulário, foi feita em parceria com os municípios para disponibilizar para consulta 

pública para os 5.570 municípios poderem entrar lá, fazerem suas observações tudo 

isso lá e o Ministérios tirou, foi filtrando, o que gerou o novo formulário. Ele era 

disponibilizado online, é que eu não participei do novo formulário, mas foi online. 

Teve os municípios pilotos que o MDS ia e aplicava esse modelo, viu o que 

funcionou e não e disponibilizava para os municípios e eles validavam. Eu não sei 

muito bem como foi porque eu não participei dele. (...) foi entre 2005/2007, foi 

antes, a gente tinha um formulário e aí a gente começou a especificação do sistema, 

mas é claro que o formulário só foi fechado mesmo já com a implantação do 

sistema. (...). A gente sabe que muitos [municípios] tiveram várias considerações, 

alguns reclamaram porque deram sugestões que não foram acatadas (Entrevistado 

C.).  

 Apesar de relatarem que diariamente recebem sugestões dos municípios sobre o 

sistema, eles adotam uma estratégia de priorização para mudanças. Nem sempre as sugestões 

feitas podem ser modificadas naquele momento e, portanto, o MDSA pode demorar para 

atender aos pedidos dos municípios: 

 
Diariamente a gente recebe considerações de municípios, via mensagem ou telefone. 

Eles vão apontando coisas que funcionam e não funcionam e as que ocorrem no  

sistema, por exemplo. A gente vai se adaptando de acordo com o cronograma. Um 

exemplo muito forte agora, certidões de nascimento emitidas a partir 2010 que tem 

um modelo de matrícula, a  V7 não cadastra esse modelo e a gente entrou em 2010 

com esse sistema. Como a gente vai fazer porque não dá pra mudar agora esse 

sistema entrando. Então, a gente criou uma forma do município pegar aquela 
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matrícula, cortar ela todinha nos campos de certidão de nascimento antigo. Agora, 

depois de várias demandas corretivas, a gente vai entrar em 2016 com a versão que 

tem o campo matrícula específico, adequado para esse novo modelo porque às vezes 

a gente vê uma necessidade surgir, mas ela chega em um momento que é inviável 

tratar o sistema naquele momento. Quando eu digo que um sistema entrou em 2010, 

a homologação dele entrou em 2009 com municípios piloto, então em 2010 é a 

abertura para todos os municípios. Não dava para a gente sair, tirar essa versão do 

ar, criar um campo novo então a gente fez uma adaptação. A gente pega as 

melhorias mais relevantes indicadas pelos municípios ou que eu dá pra ser feito e 

enquadra aquilo ali dentro de uma priorização que é feita por nós, como é que as 

demandas prioritárias ficam e a gente vai fazendo cronogramas junto com a Caixa 

pra fazer implantação disso. A Caixa até identifica algumas melhorias nos canais de 

comunicação com os município, mas a maioria é tudo via MDS. A gente identifica 

em campo com os municípios. Eles podem entrar em contato de 0800 do Ministério, 

tem email (Entrevistado C.).  

Para compreender se houve participação na implementação do Cadastro Único, os 

municípios na pesquisa online foram questionados quanto ao envio de sugestões e convites 

para sugerir mudanças no sistema.  Mais da metade dos municípios (54%) que participaram 

da pesquisa online responderam que já enviaram dúvidas ou sugestões para o MDSA. Já 69% 

declararam que encaminharam dúvidas ou sugestões para a Caixa Econômica Federal. O 

gráfico 9 abaixo apresenta esses resultados: 

Gráfico 9 - Proporção de respondentes que enviaram dúvidas ou sugestões, por tipo de 

organização que encaminharam dúvidas ou sugestões 

Os 25 municípios que responderam o roteiro semiestruturado foram questionados 

quanto a terem sido convidados alguma vez para participar ou sugerir algo em relação ao 

Cadastro Único e se já enviaram alguma sugestão para a instância federal, seja o MDSA, seja 

a Caixa. Em relação ao convite, 16 municípios relataram que já foram estimulados a sugerir 
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algo em relação ao Cadastro Único. Seis gestores municipais participaram de alguma 

iniciativa capitaneada pelo Governo Federal. Cinco gestores declararam que durante 

atividades da coordenação estadual geralmente são convidados a falar suas sugestões para a 

melhoria do Cadastro Único. Três municípios relataram que foram convidados a fazer 

sugestões durante cursos de capacitação do sistema e outros dois relataram convites feitos 

diretamente pela Caixa. Desses municípios, apenas um declarou que suas sugestões 

provocaram alguma mudança do sistema. Cinco municípios declararam que foram atendidos 

em pelo menos uma sugestão e cinco disseram que nada mudou após a participação. Três 

municípios não informaram se mudou alguma coisa após a participação e dois gestores não se 

recordaram se havia ocorrido alguma mudança. São municípios de todas as regiões e 

diferentes portes.  

 No caso dos que participaram de iniciativas do governo federal, são gestores que 

foram convidados a participar de pilotos do sistema ou iniciativas específicas de reunião com 

gestores da instância nacional:  

Primeiramente, o MDS chamou os municípios que mais enviavam emails de 

reclamações e em 2011 foi a primeira vez a oportunidade que tivemos de nos reunir. 

Ele chamou o pessoal do Rio de Janeiro, 2 do estado de São Paulo, alguém de 

Santa Catarina e alguém do Nordeste. Eles viram que realmente tinha muita coisa 

para melhorar. Em 2012, chamaram novamente e chamaram uma equipe maior com 

capitais e municípios propondo melhorias ainda maiores. Em 2013 e até 2014, eles 

nos chamaram para apresentar essa proposta. (...) Primeiramente, a gente propôs 

uma melhoria no sistema de busca. Ele apresenta umas falhas porque muitas vezes 

você não consegue pesquisar a pessoa porque o sistema não acha. Outra coisa foi a 

criar campos específicos para outras despesas (...) porque as perguntas são das 

despesas da família e não outras despesas que elas possam ter durante o mês. Ainda 

não implantaram essa possibilidade. Uma opção é a extinção de um formulário 

suplementar que é pouco usual pelos municípios por ser de benefícios do governo 

federal. Muitos não têm e é obrigatório preencher essa parte, o único programa é o 

Bolsa Família. Ele não está nesse formulário e a gente considera isso um absurdo. 

(M20, Gestor do PBF e Cadastro Único, Sudeste, Grande Porte, Interior, IDH-M 

Alto). 

Não teve mudança apesar das promessas. Por eu ser uma pessoa que tenho muito 

contato e experiência, eu fui convocado algumas vezes, há dois, três, quatro anos. 

Depois disso não mais, para participar de algumas reuniões do MDS, mas isso são 

casos raríssimos. (...) o MDS não dá retorno das coisas que a gente envia pra eles 

(...) mesmo eu que tenho contato e tenho experiência, a gente desamina de fazer 

contato com o MDS. Não faz sugestão porque não se resolve, ou são procedimentos 

que nunca acontecem. Você reclama, você manda uma demanda pra eles, aí eles 

arquivam lá ou mandam pra Caixa e “ah daqui quem sabe 1, 5, 10 anos a gente vai 

pensar nisso aí” (M19, Gestor do PBF e gerente do Cadastro Único, Região 

Sudeste, Grande Porte, IDH-M Muito Alto). 

 Excetuando um município de Pequeno Porte II na região Centro-Oeste, os demais 

municípios eram de Médio Porte, Grande Porte e Metrópoles (as capitais do Sul e Sudeste). 
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Portanto, municípios maiores declararam que foram convidados para alguma iniciativa de 

sugestão pelo governo federal, especialmente reuniões para discutir melhorias para o Cadastro 

Único ou testar funcionalidades do sistema. A coordenação estadual também foi citada e 

geralmente relacionam essas sugestões com as capacitações realizadas por essa esfera.  Nesse 

caso, municípios de diferentes tamanhos e regiões, mas geralmente menores citam 

diretamente a gestão estadual do Cadastro Único. Entre aqueles municípios que citaram a 

Caixa, chamou a atenção uma regional do banco que realiza reuniões frequentes com o 

municípios da área que atua: 

A gente tem um encontro (...) se ele não acontece todo mês, a cada dois meses. A 

Caixa Federal (...) faz um encontro com todos os gestores e aí vê, troca informações 

(...) do que no município tá dando certo e o que num tá e o que tá dando certo 

sugere alternativas. Então, é um encontro bem legal que a Caixa faz. (...) É 

Regional, tem muitos municípios (...) eu acho que a Caixa toma conta por setor. 

Então, eu acho que eles tão centrados acho que nuns oito municípios e aí é sempre 

feito com esses municípios a troca de informações. É bem legal (M18, Gestora do 

PBF, Sudeste, Médio Porte, Região Metropolitana de São Paulo, IDH-M Alto ). 

 Já entre os municípios que nunca declararam ter sido convidados para se manifestar ou 

enviar sugestões (8 municípios), um dos respondentes apontou que o sistema de Cadastro 

Único foi proposto de forma fechada pelo governo federal e não teve espaço para participação 

do usuário: 

(....) eu tava na versão anterior, aquela que era offline. Então,  participei desse 

processo de transição da offline pra online e simplesmente foi assim: “vai ter uma 

versão online e quem é o profissional para fazer a capacitação”. Tanto que fui eu a 

primeira pessoa a participar da capacitação online. Mas no meu entendimento ele 

já veio pronto (...). Eu acho que ele tem algumas coisas que tem que  ser 

aprimoradas, muitas coisas que precisam ser aprimoradas (M25, Gestora do 

Cadastro Único, Sul, Médio Porte, Interior e IDH-M Alto).  

Em relação à participação espontânea, 13 municípios declararam que já enviaram 

alguma sugestão de melhoria para o Cadastro Único, sendo que diferentes regiões e gestores 

que estão há muitos anos cargo citaram que já mandaram alguma informação desse tipo. 

Enquanto 10 gestores municipais declararam que não encaminharam nenhuma sugestão,  dois 

gestores não informaram ou não sabiam dizer se isso já tinha sido feito durante a sua gestão 

dentro do Cadastro no município.  

No que tange à mudanças do Cadastro a partir das sugestões enviadas, mais uma vez 

poucos municípios apontaram que houve alguma mudança após a sugestão: a) três municípios 

declararam que suas sugestões foram acatadas totalmente ou parcialmente; b) gestores de 
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cinco municípios afirmaram que nada mudou; e, c) três municípios não informaram se algo 

modificou após o envio da sugestão: 

Por telefone [forma de contato para envio da sugestão]. Não mudou nada. Teve 

uma coisa, foi em julho de 2014, se eu não me engano. Naquele mês, no mês de 

julho de 2014, eu percebi que havia um erro no sistema. Eu tinha feito uma 

transferência e tava acompanhando no sistema como de costume essa transferência 

e no mês de julho de 2014 eu percebi que o sistema não atualizou uma informação 

que ele tinha que atualizar e eu informei esse problema pra eles (...). Eu informei 

por meio de e-mail e também por telefone, esse problema que tinha surgido no 

sistema. Como era um problema novo, (...) eles desconsideraram dizendo que era 

uma coisa recente, não tava assistindo outros municípios. Então, deixaram por isso 

mesmo. Mas esse problema, (...) eles dizem que não, mas para mim é. Esse 

problema que surgiu naquele ano de 2014, ele ainda persiste. Ele ainda persiste. 

Mas é uma coisa que supostamente eles dizem um dia vão resolver. Bom, aí não é 

comigo. Não é prioridade porque no começo era só esse município, mas hoje eu sei 

que ele atinge todo o país porque o sistema é unificado. Então, ele atinge todo o 

país. O problema é que quem trabalha com o sistema muitas vezes desconsidera ou 

não sabe ver essa informação. Porque quando se trata das capacitações, essas 

capacitações não vão a fundo dentro do sistema e quem trabalha com o sistema não 

tem interesse em saber o que é aquilo que está lá. Então, tem que ser uma 

visualização mais profunda do sistema pra poder você entender o que é aquilo. E 

infelizmente, a maioria dos colegas não percebeu isso (M11, Coordenador do PBF,  

Nordeste, Pequeno Porte I, Interior, IDH-M Baixo).   

Sim [acatam as sugestões dos municípios], mas demoram muito para corrigir as 

falhas relatadas. Cerca de 2 anos. Também existiram outras sugestões que não 

foram corrigidas. A maneira errada que vocês fazem e tá usando pra dar certo. Mas 

assim, era uma falha no sistema que eles não corrigiam e a gente fazia da maneira 

errada e soltava o benefício. Então, eles nunca chamaram a gente pra fazer o 

feedback, (...) não a gente tá com tempo livre pra trabalhar pra corrigir. É só isso 

que eles dizem. (...) E o estado quando tem alguma falha (...) pega também essa 

demanda (...) e eles enviam pro MDS (...). Esse da transferência que a pessoa fez o 

cadastro, atualizava o cadastro e via que dizia que tava ou cancelado no sistema do 

Cadastro Único. O estado pegou o email de todo mundo falando esses problemas e 

mandou pro MDS. Aí demorou uns 2 anos para ser corrigido de fato. Por exemplo, 

esse daí foi resolvido o problema (...). Quando a gente manda o ofício dificilmente 

eles respondem. Mas esse ofício eles me responderam explicando a regra de 

permanência, mostrando a lei só que o que eu tava dizendo pra eles é que essa lei tá 

no papel. O sistema não faz de fato o que tá no papel. Eles permitem as pessoas 

receber por mais de 2 anos. Eu tenho prova disso. (...) Então, aí foi uma sugestão 

que eu já disse pra eles. Já notifiquei, fiz um ofício e tudo. Então, se eles quiserem 

já trabalhar em cima disso pra identificar, aqui no município recebe 1600 famílias 

(...) eu acho que já tem umas 30 que já tá com mais de 2 anos recebendo. E o 

sistema não faz nada. Atualiza todo ano e não identifica. Já notifiquei através de 

ofício. Se eles quiserem trabalhar em cima disso, já trabalhava. Eles me deram a 

resposta. Que a regra permanece (...) só que o que eu tava dizendo é que o sistema 

não estava fazendo do jeito que está no papel, na lei. (...). Então, o MDS 

dificilmente se comunica com a gente. (...) E eles nem respondem (M10, 

Coordenador do PBF e do Cadastro Único, Nordeste, Pequeno Porte I, Interior, 

IDH-M Médio) .    

 Por fim, em relação à participação dos municípios na implementação do Cadastro 

Único, foi identificado a existência de um grupo de trabalho formado pelo MDSA e pelas 

metrópoles brasileiras (municípios com mais de 900 mil habitantes) que se reúnem algumas 
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vezes por ano para discutir, entre outros aspectos, as questões referentes ao Cadastro Único.  

Portanto, existe um espaço institucionalizado e contínuo de colaboração entre o MDSA e os 

municípios mais populosos do Brasil. Esse grupo ressalta que esses municípios tem 

características próprias que devem ser analisadas, mas ao mesmo tempo os colocam em outro 

patamar de relacionamento com a instância nacional, diferentemente dos demais municípios 

brasileiros: 

(...) metrópole é outra conversa. A gente tem esse entendimento porque não dá pra 

eu ir a uma conversa, 80% tem 20 mil habitantes (...) a complexidade e a demanda 

que ele vai trazer é muito diferente do que eu vou colocar, a gente tem uma disputa 

muito complicada. Tem uma discussão muito pesada que a gente vai estar fazendo 

agora no plano decenal da assistência que é o seguinte: tanto a gestão do Cadastro 

Único quanto do SUAS, ele coloca como metrópole cidade acima de 900 mil 

habitantes (...). (...) e o que é que a gente fez, para além dos contatos que a gente já 

tinha? Nós articulamos com várias metrópoles, junto do MDS, a gente tem que criar 

um grupo de trabalho específico das metrópoles pra tratar de Cadastro Único. Isso 

foi feito em 2013 e só metrópole, a gente vai tratar todos os assuntos de Cadastro 

Único nesse grupo. Deu muito certo e é um espaço hoje que as metrópoles têm pra 

fazer essa discussão mais de perto, para trazer uma demanda muito específica. Por 

exemplo, vou pegar um exemplo grotesco, essa coisa do Bolsa Família com o 

Ministério Público Federal que é fazer uma devassa nos últimos 50 anos porque 

anos atrás uma pessoa recebeu indevidamente 3 benefícios. Então, vamos pegar 

essa pessoa, virar do avesso. Cara, não faz sentido 60 dias pra entrevistar todo 

mundo. São esses assuntos, a gente quer prazos diferentes, a gente quer entender a 

metodologia aplicada porque as metrópoles respondem por 1/3 de tudo que está 

junto em 15 cidades, o resto está espalhado em outras 5 mil. Esse é um canal 

diferente, nesse canal a gente discute o Cadastro Único. Nós levamos demandas 

específicas e às vezes as demandas são acatadas sim.  (...) Cada hora é em algum 

lugar [a reunião do grupo], muitas vezes em Brasília e a gente vai fazer o décimo 

encontro em dezembro [de 2016].  (...) Esse ano a gente só se encontrou duas vezes 

por conta de tudo que aconteceu. A gente tem um cronograma que 2013 foi o 

primeiro e aí 2014, 2015 e 2016, a gente tinha um cronograma de 4 a 5 encontros 

por ano e andou furando um pouco por conta das mudanças, mas a gente pretende 

fechar o ano fazendo o décimo encontro onde a gente vai discutir BPC [Benefício 

de Prestação Continuada] e a relação com a assistência social do Cadastro Único e 

outras pautas que possam aparecer no momento. A gente já teve uma pauta que foi 

melhorias do Cadastro Único. Inclusive está pra sair melhorias. Semana passada 

teve uma reunião em Brasília, inclusive teve um piloto já com proposta de mudança 

de algumas coisas muito em função dessa demanda que a gente carrega. Para os 

outros municípios é uma benção: “você me dá o Cadastro Único, eu faço o sistema, 

faço a base, você ainda me paga pra fazer, porque tem que passar o IGD, pô é show 

de bola, pra que eu vou fazer um sistema municipal?”. É isso que eu vejo muito em 

município pequeno. Já no município grande isso é o contrário. Já tenho uma base 

de dados, vou ter que engolir isso, não posso conversar a minha com a sua?  (...) 

Porque tem muito município que demanda isso. Quando a gente faz os encontros de 

gestores, tem município que fala que a gente tem que falar para eles como tem que 

fazer. Aquela relação direta com o Governo Federal tem muito ainda, não só de lá 

pra cá mas também daqui pra lá tem muito porque também é conveniente. Defendo 

muito que 70% do país  não dá pra fazer a discussão nesse ano, nesse cenário 

porque é diferente. Eu lembro que a gente ia em encontro de gestor, que o gestor 

daquela cidadezinha de Bolsa Família pedia palavra pra agradecer e não fazer 

discussão. Nosso espaço é outro, a gente quer falar pro Ministério que não dá pra 

fazer, igual eu falei para secretária que não dá pra fazer 60 mil visitas domiciliares 

para famílias que supostamente fraudaram bolsa família em 2013. Outra coisa, qual 

foi a metodologia que foi aplicada para entender esse tipo de coisa, que 
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metodologia eu aplico pra dizer que aquela pessoa do Bolsa Família é empresário? 

Porque no Brasil (...) todo mundo é empresário. Você vai ver o caso (...) é uma 

pessoa que participou de um programa de empreendedorismo que a gente mesmo 

fez ela participar quando fez o Bolsa. Aí você quer que formalize, ela vende bolo, aí 

ela abriu o CNPJ, porque não deu certo e ela nunca fechou. É empresário, não 

pode receber bolsa família. Eu quero fazer essa discussão diferente, o outro 

município vai receber 5 casos, ele vai bater nos 5 casos e vai fazer o que mandarem 

porque a gente impor para ele é melhor porque ele não tem agenda e planejamento 

imposto para ele. É melhor porque ele não tem. (...) são 16 ou 17 [metrópoles], mas 

não é todo encontro que vai todo mundo, mais presentes são São Paulo, Rio de 

Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Guarulhos, Campinas, Salvador (M16, 

Coordenador de Gestão de Benefícios, Sudeste, Metrópole, Capital, IDH-M, Muito 

Alto) 

5.4 USOS DO CADASTRO ÚNICO NAS ATIVIDADES E POLÍTICAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIOS 

5.4.1 Governo Federal 

 Um dos propósitos do registro único da população de baixa renda no país é que esses 

dados possam ser utilizados por todos os níveis federativos para a tomada de decisão. Isso 

inclusive está explicitado na legislação sobre o Cadastro Único. Primeiramente, cabe destacar 

os pontos sobre esse tema no Decreto 6.135/2007: 

O CadÚnico tem uma base própria, a fim de garantir: I. Que todos os dados fiquem 

guardados em um mesmo local; II. Guardados em um mesmo local, os dados podem 

ser utilizados para outros programas e políticas públicas. 

Art. 5
o
  Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 

(....) IV - fomentar o uso do CadÚnico por outros órgãos do Governo Federal, pelos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, nas situações em que seu uso não for 

obrigatório. 

Art. 8
o
  Os dados de identificação das famílias do CadÚnico são sigilosos e somente 

poderão ser utilizados para as seguintes finalidades:  

I - formulação e gestão de políticas públicas; e  

II - realização de estudos e pesquisas. 

§ 1
o
  São vedadas a cessão e a utilização dos dados do CadÚnico com o objetivo de 

contatar as famílias para qualquer outro fim que não aqueles indicados neste artigo. 

§ 2
o
  A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão utilizar suas 

respectivas bases para formulação e gestão de políticas públicas no âmbito de sua 

jurisdição. 

§ 3
o
  O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome poderá ceder a 

base de dados nacional do CadÚnico para sua utilização, por órgãos do Poder 

Executivo Federal, em políticas públicas que não tenham o CadÚnico como 

instrumento de seleção de beneficiários. 

§ 4
o
  Os dados a que se refere este artigo somente poderão ser cedidos a terceiros, 

para as finalidades mencionadas no caput, pelos órgãos gestores do CadÚnico no 

âmbito da União, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 5
o
  A utilização dos dados a que se refere o caput será pautada pelo respeito à 

dignidade do cidadão e à sua privacidade. 

§ 6
o
  A utilização indevida dos dados disponibilizados acarretará a aplicação de 

sanção civil e penal na forma da lei 
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 Portanto, esse decreto disciplinou que a base de dados do Cadastro Único pode ser 

utilizada para a formulação e gestão de políticas públicas, inclusive no âmbito municipal, 

sendo que o MDSA deve fomentar o uso do Cadastro Único por outras organizações públicas 

em todos os níveis de governo. Apesar desse propósito, a Senarc fomenta mais o uso do 

Cadastro Único em programas federais e possui poucas ações com foco nos municípios. 

Inclusive, quando os gestores federais eram questionados sobre iniciativas municipais de uso 

do Cadastro, eles não conseguiam se recordar de exemplos específicos e nem tinham algo 

sistematizado sobre esse uso nas prefeituras. Além disso, os gestores apontaram que as 

políticas sociais que utilizam o Cadastro Único ainda são pouco integradas: 

(...) nós trabalhamos com a agenda da articulação dos programas federais, mas 

também normatizamos políticas no nível estadual e municipal. A gente não tem 

controle de como eles [os municípios e Estados] usam esse cadastro, mas a gente vai 

dizer o que eles têm que seguir em questão de sigilo dos dados, as articulações que 

eles têm que fazer. Isso a gente vai colocando pra eles. Mas eles são autônomos de 

pegarem e usarem os dados para outras políticas, não é necessário que eles 

informem, nem pedir autorização. No âmbito da gestão deles podem fazer esse tipo 

de ação. Dentro da Senarc nós fazemos a articulação com esses programas do 

Governo Federal que vão ter a amplitude nacional também e a gente vai tentar 

coordenar essa agenda. (...) Se você pegar o artigo segundo do Cadastro, ele tem 

dois papéis: um é a identificação sócioeconômica das pessoas e o outro é a 

integração de políticas sociais (...). O cadastro se pressupõe a partir do seu uso você 

deveria ter uma integração com essas políticas, mas a gente sabe que isso não se dá 

só pelo instrumento, só pelo fato de se ter um estudo do cadastro como instrumento 

essas políticas não se integram, não interoperam entre si só por causa do uso do 

cadastro. Você precisa ter outras ações. Aí sim uma proposta da rede (...) Acho que 

não tem incentivo [para os municípios utilizarem os dados do Cadastro Único] e não 

existe na verdade nenhum trabalho específico sobre isso. (...) A gente está tentando 

fazer uma mudança normativa para que as políticas tenham que firmar um termo 

formal até para obrigar eles a procurarem o cadastro antes de fazer a normativa. O 

desenho da política vai depender desse processo de interação, de que limite o 

Cadastro consegue se adaptar e qual o limite essa política se adapta ao Cadastro 

porque tem ali um processo com certeza de negociação de uso (Entrevistado B.).  

  

 Os entrevistados do governo federal também ressaltaram a impossibilidade de os 

municípios realizarem alguma alteração no sistema para uso próprio dos dados do Cadastro: 

(...) a única coisa que é deficiente na versão 7 é na minha opinião a geração de 

relatório. A versão 7 não disponibiliza para o município um leque de opções de 

relatórios. Eles são muito restritos, gerados com 48 horas de solicitar, relatórios 

fixos que você não pode muito variar, mas são aqueles ali. Grandes municípios têm 

parcerias com universidades e eles conseguem gerar vários relatórios, municípios 

pequenos não. Imagino que os grandes municípios geram sistemas de geração de 

relatório para capturar e gerar relatórios de acordo com as necessidades. (...) Eu 

tenho ali [na base do Cadastro Único], famílias cadastradas, famílias indígenas, 

quilombolas, crianças porque é um sistema online tem muita inclusão e exclusão 

diária de dados. Então, não dá pra ficar gerando relatório.  (...) Brasília desenvolvia 

um sistema próprio até a versão 6, tinham mais 2 que tinham, mas não lembro. Eles 

tinham sua versão própria de Cadastro Único e com a versão 7 aó eles passaram a 

utilizar a versão 7. Por ser online, todos preferiram (Entrevistado C.).  



215 
 

 
 

 A questão dos problemas de interoperabilidade no sistema de Cadastro Único também 

foram abordadas pelos entrevistados no âmbito federal. Apesar de afirmarem que existe uma 

demanda por interoperabilidade desse sistema com outros no âmbito municipal, relatam que 

ainda existem muitas dificuldades para essa operacionalização e isso ainda não está em 

funcionamento:  

Eu acho que existe uma demanda para interoperabilidade mesmo com vários outros 

sistemas. Então, o Cadastro Único precisa possibilitar essa interoperabilidade com 

outros sistemas tanto para uso dos municípios como uso do Governo Federal que 

cada vez mais está querendo qualificar as informações do Cadastro para que os 

benefícios sejam concedidos de uma forma mais restrita (...). Eu acho que o 

Cadastro tem que possibilitar a conversa com outros registros administrativos de 

uma forma mais fácil. Hoje ele só conversa via extração offline. (...) a gente está 

com uma demanda de colocar informação de óbito, você tem o SISÓBITO, que é de 

informação de óbito do Governo Federal. A gente vai interoperabilizar o Cadastro 

Único com ele. Morreu alguém, veio essa informação da Previdência, já vai indicar 

no Cadastro Único que a pessoa morreu.  A gente tem um impeditivo legal que é, o 

cadastro é declaratório. Nenhuma informação pode ser inserida lá e sobrepor pela 

família. Ela se responsabiliza pelas informações que ela declara como o imposto de 

renda. Depois a gente faz um batimento para ver se a informação é de fato, para 

qualificar. Quanto mais eu interoperabilizar o Cadastro Único com mais registros 

administrativos, facilita a entrevista com a família, mostrando que a informação que 

a pessoa faleceu, que recebeu um benefício da Previdência mês passado. O Cadastro 

Único serve para mostrar a realidade atual dessa família, se eu não tiver a veracidade 

dessa informação não me serve para nada (...). O desafio da interoperabilidade é (...) 

uma coisa emergencial tanto para isso quanto para os municípios poderem ter seus 

sistemas próprios e que também o usuário da informação do Cadastro, a gente tenha 

sistemas mais amigáveis para acessar as informações do Cadastro Único. Hoje eu 

tenho o CECAD, mas ele é no âmbito do MDS. Não é uma informação atual porque 

é com base em uma extração e tem uma defasagem de 30% a 40%. Então, se o 

sistema de Cadastro Único tivesse ferramentas que pudessem extrair informações 

online que pudesse gerar relatórios e tornasse a leitura das informações de uma 

forma mais agradável, mais palatável para os municípios seria muito bom. Se a 

gente pudesse ter um CECAD que tivesse informação de ontem, em tempo real, que 

facilitasse a gestão atual e até federal para suas políticas. Isso também é um desafio 

que a gente vê (ENTREVISTADO A.)  

Em relação à privacidade dos dados dos cadastrados, a Portaria n. 10/2012 estabelece 

as regras para uso e compartilhamento da base do Cadastro Único em todos os níveis de 

governo. Os municípios e seus gestores devem seguir esta norma quando utilizarem a base do 

Cadastro nas suas ações locais.  

 Inicialmente, nas primeiras versões do Cadastro Único, os municípios não tinham 

nenhum acesso aos dados que eles mesmos produziam sobre a população de baixa renda 

(FARIAS, 2016). Posteriormente, ao longo dos anos tanto a Caixa quanto o MDSA criaram 

estratégias e ferramentas para facilitar o acesso à base do Cadastro Único. Entretanto, ainda 

existe uma série de desafios observados tanto pelo governo federal quanto pelos municípios 

nesse uso que serão relatados nesse tópico.  
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 O acesso à base de dados do Cadastro Único é uma questão mesmo no seu uso para as 

atividades do governo federal. O sistema da Caixa permite a extração mensal da base de 

dados e não garante o acesso aos dados atualizados. Os cadastros atualizados podem ser 

encontrados somente através de busca na base, mas apenas na plataforma online, ou seja, não 

é possível extrair os dados do Cadastro em tempo real. Assim, para ter a acesso à base 

nacional de dados do Cadastro Único, o governo federal tem que aguardar a Caixa enviar os 

dados extraídos mensalmente. Além disso, nessa extração são compilados os cadastros 

consolidados do mês anterior e, portanto, o governo produz relatórios, determina benefícios, 

entre outros usos, com uma base que possui uma defasagem de aproximadamente dois meses 

(FARIAS, 2016). A Caixa também disponibiliza a base mensal do Cadastro Único para os 

municípios em formato TXT que contém os dados dos cadastrados:  “Com essa base é 

possível gerar diversos relatórios (sintéticos ou analíticos), utilizando-se qualquer uma das 

variáveis existentes nos formulários do Cadastro Único, desde que a prefeitura desenvolva 

uma ferramenta que possibilite a leitura e manipulação desses dados” (CAIXA, 2016, p.  

195).  

O Cadastro Único possui algumas funcionalidades que permitem a criação de alguns 

relatórios que foram denominados relatórios sintéticos e analíticos. Entretanto, de acordo com 

os municípios entrevistados, esses relatórios permitem poucas análises e, portanto não tem 

muita utilidade para auxiliar na gestão das atividades e políticas públicas da prefeitura. O 

sistema do Cadastro Único em si não apresenta muitas possibilidades de uso para as ações 

municipais. Entre as funcionalidades existentes no Cadastro Único podem ser citadas: 

 Relatórios sintéticos: são os relatórios que apresentam números absolutos de dados 

solicitados no sistema sobre o município. Incluem informações como: estado cadastral da 

família, situação e condição cadastral das famílias cadastradas, transferências, pessoas em 

situação de rua, entre outras. As prefeituras podem baixar sempre que necessitarem essas 

informações por meio de um arquivo em formato PDF;   

 Relatórios analíticos: apresentam dados analíticos dos cadastros solicitados a partir dos 

filtros de busca selecionados e sempre vinculados ao município do cadastrado. Podem ser 

solicitadas informações como: famílias com pessoas sem registro civil, pessoas em 

situação de rua nas famílias cadastradas, transferências e famílias e membros pendentes de 

atualização do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  
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(INEP).  Após o pedido desse tipo de relatório, a Caixa envia os dados solicitados pelo 

município em até 48 horas; 

 Painel gerencial: permite a consulta e visualização no próprio sistema das situações que 

envolvem pendências, ocorrências, pessoas sem registro civil, situações dos cadastros das 

famílias e estado cadastral das famílias e pessoas. 

  Uma das formas encontradas pelo governo federal para facilitar o acesso às 

informações contidas no Cadastro Único, especialmente para os municípios e gestores de 

programas usuários, foi o desenvolvimento da ferramenta de Consulta, Extração e Seleção de 

Informações do Cadastro Único (CECAD) pela Secretaria de Avaliação e Gestão da 

Informação (SAGI). O CECAD permite que os usuários tenham acesso às informações 

extraídas mensalmente da base do Cadastro Único e permite que os gestores públicos 

estaduais e municipais utilizem esses dados para apoiar suas atividades no âmbito local. As 

consultas ao CECAD são divididas em quatro tipos:  

a) Tabulador: permite o cruzamento de duas variáveis do Cadastro Único e a 

aplicação de filtros, por exemplo, famílias quilombolas e forma de abastecimento de 

água e aplicar o filtro de faixa de renda familiar. Neste caso, você poderia saber 

quantas famílias quilombolas cadastradas não têm acesso adequado à água, 

conforme sua faixa de renda. O mesmo tipo de consulta pode ser realizado para 

pessoa;  

b) Frequência Simples: permite a tabulação de apenas uma variável do Cadastro 

Único e a aplicação de filtros. Assim, é possível, por exemplo, obter o número de 

pessoas com deficiência em determinado município e aplicar o filtro de renda 

familiar;  

c) Extrator de Dados: permite extrair informações de identificação das famílias 

cadastradas, em formato CSV, com alguns filtros, tais como o pertencimento a 

grupos tradicionais, entre outros; 

d) Busca NOME/NIS: permite consultar informações analíticas da pessoa, bem 

como da família na qual está inserida. Os dados da pessoa poderão ser consultados 

com base nos seguintes parâmetros: Nome, NIS e/ou CPF (WWP, 2015, p. 19-20). 

 Portanto, apesar de já existirem algumas ferramentas e facilidades para uso dos dados 

do Cadastro Único, estas ainda podem ser aprimoradas e ainda dificultam o uso da base para 

outras atividades e políticas públicas. Nas palavras de Farias (2016, p. 111):  

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  

 Cabe destacar ainda que muitas sugestões e discussões que poderiam melhorar o uso 

dos dados e a realização dos cadastros e que foram citadas ao longo das entrevistas realizadas, 
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foram muitas vezes discutidas durante o grupo de trabalho da V7, mas não foram para frente: 

a) permissão de sistemas próprios; b) sistema responsivo para dispositivos móveis; c) geração 

de mais relatórios de no sistema de Cadastro; entre outros. Portanto, essas sugestões já foram 

colocadas em pauta. Entretanto, o governo federal não implantou: 

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 (FARIAS, 2016, p. 

106).  

Essa análise apresentada por Farias (2016) foi corroborada nas entrevistas realizadas 

com gestores federais no âmbito desta tese de doutorado: 

Acho que tem uma questão de sofisticação tecnológica que os municípios não estão 

preparados para desenvolver. Acho que tem muitos municípios grandes que 

conseguem desenvolver essa tecnologia para desenvolver os seus sistemas. O 

Cadastro tem um foco muito específico que é incluir informações para concessão de 

benefícios, principalmente o Bolsa Família na época. A qualidade e rigidez da 

informação estava atrelada ao modelo de sistema, eu podia fazer um modelo duro de 

Cadastro Único e o município poder fazer as suas adaptações? Sim, inclusive no 

projeto inicial da versão 7 do sistema existia a possibilidade dos sistemas próprios 

do Cadastro Único interoperar com sistemas próprios. Ele teria esse webservice e os 

municípios poderiam ter sistemas próprios que conversariam com o Cadastro Único, 

poderia captar algumas informações e adicionar suas informações. Tinha no projeto 

inicial, mas não foi para frente. Durante a implantação do sistema 7 foram tantos 

problemas básicos que essa parte do projeto ficou no papel, mas não se desenvolveu. 

Existe uma discussão junto com a Caixa de desenvolver webservices e tentar 

melhorar a interoperabilidade, mas não sei se é resgatar aquele projeto inicial. (...) O 

cadastro tinha que ser padronizado, uma série de informações tinham que ter com as 

mesmas regras de entrada, todas as regras de qualificação de entrada eu tinha que 

garantir que os 5.570 municípios fizessem seus sistemas com as mesmas regras e 

que conversassem com a Caixa. Isso até hoje eu acho que inviável pra qualidade da 

gestão que a gente vê nos municípios brasileiros, se fosse lidar com 27 estados por 

exemplo talvez a gente pudesse, mas estamos lidando com 5.570. Então, eu tinha 

que ter todos os municípios com uma capacidade tecnológica de fazer um sistema 

que conversasse com a Caixa e eu acho isso muito difícil no atual. Mas claro, a 

gente podia fazer o sistema atual, que é o que a gente dez e ele ser inteiro operável 

com sistemas próprios, isso eu acho super factível e está dentro do projeto e quem 

sabe a gente consiga desenvolver um dia. O sistema inteiro ser desenvolvido pelos 

municípios, principalmente porque ele é um sistema robusto, é um sistema caro, tem 

algumas relações com a Caixa que poderia ser difícil. Por exemplo, o Cadastro 

Único quando a pessoa preenche os dados de pessoa que é nome, filiação, data de 

nascimento e documentos, essas informações na verdade não são do Cadastro Único, 

são do NIS porque a Caixa hospeda o NIS, que é quem gera o NIS. (...) Isso é um 

processo muito pesado. Então, imagina 5.570 municípios criando regras que 

conversem com o NIS. O sistema NIS é muito sofisticado pra capacidade de gestão 

dos municípios e tem essa questão de ser 5. 570 e não poucos. Eu acho que eles 

desenvolverem foi inviável pro momento que a gente tinha e ainda acho que é 

inviável, mas eu não fecho as portas para a interoperabilidade. Acho que é possível e 
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inclusive ele estava no projeto inicial, é por aí. (...) Então, o que eles fazem: todo 

mês fazem uma extração da base do cadastro e jogam no sistema próprio e eles 

ficam me infernizando, perguntando quando vai ter interoperabilidade com o 

Cadastro Único porque para eles já é mais fácil ter um webservice que já vai lá e 

puxa a informação. Eles têm o sistema próprio que aí põem junto com o prontuário 

deles lá, juntam com outro sistema, eles têm lá e eles participaram na época do 

grupo de trabalho lá atrás e eles sempre falam que está lá no projeto, que a gente vai 

ter os sistemas próprios. Então, assim, existe essa demanda para alguns municípios, 

principalmente alguns municípios de metrópoles que são os mais desenvolvidos, que 

tem área de TI.  Tem que pensar que a área de assistência social foi desenvolvida de 

forma muito precária. É muito recente se você for comparar com o histórico da 

saúde, ela vem muito no reboque do SUS e, então, ela começou a se estruturar. A 

parte do Cadastro Único pior ainda porque foram soluções caseiras, não existe 

regulamentação sobre equipe que funciona para o Cadastro (...) foram soluções 

caseiras de equipes que já tinham na Assistência. Agora que a gente está começando 

a fazer várias pesquisas pra tentar institucionalizar uma equipe exclusiva do 

Cadastro Único, ver como que eu posso financiar essa equipe, governo federal, 

municípios para que possa fazer o trabalho com qualidade. Inclusive, porque o uso 

do Cadastro cresceu em uma velocidade muito maior do que as estruturações das 

equipes e das secretárias. Então, você imagina a área de TI dessas municípios. Da 

Receita Municipal, da Fazenda pode ser maravilhoso. Agora Assistência é coisa de 

pobre, é coisa de primeira dama, não vou dar TI. A gente percebe pelas demandas 

que a gente recebe dos municípios, dúvidas muito triviais, muito básicas. A gente 

tenta capacitar e olha que a gente fez oficinas com estados. A participação do estado 

é dar apoio aos municípios. Eles não fazem cadastramento. Então, (...) dão apoio na 

gestão municipal, monitoram, fazem a capacitação. A gente fez uma oficina no 

começo desse ano pra ensinar os estados à manipularem a base do Cadastro (...) e 

eles podem calcular a atualização cadastral, quantos municípios não atualizaram 

para fazer ações de apoio ao município. O estado não tinha gente de TI pra poder 

vir, às vezes eles não conseguiam mexer em Excel. (...) muito precário 

(ENTREVISTADO A.). 

Já sobre o acesso ao Cadastro por meio de dispositivos móveis como tablets e 

celulares, o entrevistado C., consultor do governo federal, declarou que isso ainda não é 

possível por que o sistema é muito pesado. Entretanto, existiu um projeto no passado 

inclusive para usar os palmtops utilizados no Censo do IBGE, mas devido à questões 

operacionais não foi adiante:  

Cada vez que entra um secretário no MDS, tentar emplacar alguma coisa e vai e 

volta. Eu vi o offline em um palmtop ir e voltar umas 3 vezes. O primeiro decidiu 

fazer, não fazer, por diversos motivos de políticos até técnicos operacionais que 

dentro das pessoas lá na Caixa falavam que ia dar, depois que ia dar problema. Já foi 

pensado, não está na pauta hoje, mas não significa que pode entrar alguém hoje e 

continuar esse projeto (Entrevistado C.). 

Apesar das diversas dificuldades relatadas nos aspectos tanto operacionais quanto 

técnicos, os resultados da pesquisa online e das entrevistas semiestruturadas apontaram que os 

municípios, em menor ou maior grau, geralmente utilizam a base do Cadastro Único para 

ações ou políticas públicas municipais.  
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5.4.2 Municípios 

 Na pesquisa online, a maior parte dos municípios (79%) declararam utilizar algum 

dado ou informação presente no Cadastro Único para algum programa, política pública ou 

atividade da prefeitura. Apenas 16% não utilizaram esses dados do Cadastro e 7% dos 

respondentes não souberam informar. Esses resultados também são semelhantes nas 

entrevistas semiestruturadas.  

 A maior parte dos municípios entrevistados (19) já utilizou os dados do Cadastro 

Único em outras atividades e programas da prefeitura municipal, incluindo municípios de 

todos os portes e regiões. O que difere entre eles, é a intensidade e a sofisticação do uso. Entre 

os municípios que declararam não utilizar, eles possuem as seguintes características: a) dois 

da região Sudeste, dois do Centro-Oeste, um da região Norte e outro do Nordeste; e, b) dois 

municípios de grande porte, três de pequeno porte II e um de pequeno porte I. Apenas o 

município de grande porte da Região Sudeste demonstrou intenção de fomentar em breve o 

uso do Cadastro no município por meio do estímulo ao uso dessa base para a definição de 

programas sociais locais.  

 Geralmente, os entrevistados citaram poucos programas ou atividades. Acima de três 

formas de uso do Cadastro Único, foi definido que aquele município utilizava a base de 

cadastramento em vários programas do município. A quantidade de menções de como são 

usados os dados do Cadastro são apresentadas abaixo: 

 Vários programas – 5 menções; 

 Programas ligados à habitação ou saneamento básico – 4 menções; 

 Isenção de imposto ou parcelaramento de dívidas – 3 menções; 

 Benefícios eventuais como aluguel, cesta básica, entre outros – 3 menções; 

 Informações pedidas eventualmente por outras áreas – 2 menções; 

 Programas ligados à educação – 2 menções; 

 Atividades dos CRAS e CREAS - 2 menções; 

 Programas ligados à agricultura – 2 menções; 

 Relatórios de diagnóstico e avaliações – 1 menção; 

 Não soube informar as atividades ou programas – 1 menção.   

 Entre as conclusões, os municípios maiores geralmente utilizam os dados do Cadastro 

para vários programas ou atividades e estão presentes na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
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(2 metrópoles, 2 municípios de grande porte e 1 município pequeno porte II). Os demais 

municípios utilizam em poucos programas ou ações esporádicas como benefícios eventuais e 

pedidos pontuais de outras áreas da prefeitura. 

 Também foi questionado como outras áreas ou pessoas tem acesso aos dados do 

Cadastro Único para utilizar nas  ações locais. Os mais citados foram:  

 O setor do Cadastro Único enviam os dados necessários para a outra área por meio de CD, 

planilha por email, entre outros formatos – 12 menções; 

 Os beneficiários dos programas levam um comprovante que já estão cadastrados – 5 

menções; 

 Receberam apenas uma menção cada: a) compartilhar a senha com outras áreas; b) usam 

os dados do sistema próprio da prefeitura; e, c) não explicou como os dados são 

utilizados.  

 Portanto, em maior ou menor grau, os municípios entrevistados utilizam os dados do 

Cadastro Único para alguma ação municipal, seja contínua ou esporádica, mesmo sem uma 

estratégia específica definida pelo governo federal para estimular esse uso. Além disso, os 

gestores usam frequentemente o CECAD: 23 dos 25 municípios entrevistados utilizam esse 

sistema para extrair os dados que ele disponibiliza ou gerar relatórios. Abaixo são 

reproduzidas alguns dos usos do Cadastro Único pelos municípios entrevistados:  

Às vezes nos pedem informação. Por exemplo, Secretaria de Planejamento vai fazer 

obras de saneamento básico. Eles pedem informação, mas não acessam. Pedem a 

informação e a gente gera relatórios CECAD. Geralmente, envio por e-mail ou 

gravado em CD a planilha mesmo com informações das famílias que tão no 

Cadastro Único, que moram em área que não tem calçamento, asfalto, que a água 

não é tratada, é água de poço, é um exemplo. (...) Educação solicita bastante 

informação e eu faço da mesma forma de relatório via CECAD, passado via e-mail, 

planilha Excel, ou gravado em CD. Aí, a política de educação de adultos, 

quantidade de adultos cadastrados que não são alfabetizados, política de 

alfabetização de jovens adultos. Crianças que estão no Cadastro Único que tão fora 

da Creche porque o Cadastro Único tem essa possibilidade de marcar se a criança 

frequenta creche ou não para ampliar vaga de creche (M25, Gestora do Cadastro 

Único, Sul, Médio Porte, Interior e IDH-M Alto). 

A base do Cadastro Único é passado para a área de Geoprocessamento, e um 

específico [programa], foi quando a gente montou esse grupo, intersecretarial, que 

a ideia era identificar a partir das informações do Cadastro Único, os bolsões [de 

pobreza], e aí juntar as ações de cada uma das secretarias pra potencializar a 

atuação. E também pra identificar onde, de acordo com o IBGE, tinha bolsões e 

pouco cadastrados para fazer a busca ativa [para o Cadastro Único]. A gente 

queria cobrir essa sombra porque a gente sabia (...) que no IBGE tinha uma 

informação de pobreza e a gente tinha o nosso cadastro do Cadastro Único e a 

gente queria saber aonde que a gente não tava conseguindo atingir que era a busca 

ativa, que a gente tinha aquela defasagem. Três mil famílias que a gente não 
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consegue atingir. Então, a gente pensou: fazendo esse cruzamento com o 

geoprocessamento, a gente teria o IBGE falando onde tem o maior número de  

sombras de pobreza e a gente com o nosso cadastro do Cadastro Único ia saber 

onde que a gente não tava chegando. (...) Foi feito no mapa [georreferenciamento 

das famílias no Cadastro] e daí a gente identificava onde tinha maior concentração 

das concessões de Bolsa Família, (...) e aí a gente conseguiu referenciar essas 

famílias nos territórios em gerar o mapa e aí foi para os territórios isso. (...) A 

gente usou do CADÚnico para a primeira infância né, porque a implantação da 

primeira infância e a ampliação de creche foi em 2013/2014, que daí teve um 

projeto pra ampliação de creches pra primeira infância e aí priorizaram-se as 

crianças de superação de pobreza e aí a gente usou a base do Cadastro Único e do 

Bolsa Família (M17, Coordenadora da Vigilância Socioassistencial, Sudeste, 

Grande Porte, Região Metropolitana de São Paulo, IDH-M Alto).  

Na Assistência Social a maioria dos benefícios, auxílios que são concedidos são 

para famílias que tenham a renda do Cadastro Único, que tenham o perfil do 

Cadastro Único, que são pra famílias de baixa renda. Então, a maioria dos 

benefícios, auxílios que são concedidos, a família precisa ter o Cadastro Único, que 

precisa ter esse perfil de renda aí. Tem o programa de leite e verdura, que é 

programa municipal, que é concedido leite e verdura para família de baixa renda; 

tem um benefício que é de concessão de planta de casa, a família precisa também 

do Cadastro Único; tem um projeto socioeducativo aqui também na cidade que a 

família tem que estar inscrita no Cadastro Único, que é como se fosse um contra 

turno escolar, pras famílias carentes; aí a família tem que estar inscrita no 

Cadastro Único (M2, Centro-Oeste, Gestora do Programa Bolsa Família, Pequeno 

Porte II, Interior, IDH-M Alto). 

5.5 PERFIS DE ADAPTAÇÕES LOCAIS NO USO DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS DESCENTRALIZADAS  

Analisando o caso brasileiro de uso de sistemas de informação em políticas sociais 

descentralizadas por meio do estudo de caso sobre o Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal (Cadastro Único), foi definido que era fundamental compreender se os 

usuários no âmbito local desse sistema, no caso os gestores municipais alocados nas 

prefeituras, tomavam decisões ou realizavam ações diferentes daquelas esperadas pelo 

governo federal. Essas ações tomadas por usuários locais, que eram diferentes das previstas 

nas regras ou até mesmo inesperadas pelo governo federal porque não eram regulamentadas, 

foram denominadas nesta tese como adaptações locais no uso de sistemas de informação em 

políticas sociais descentralizadas.  

Assim, para identificar e explicar como os usuários locais de sistemas de informação 

em políticas sociais descentralizadas realizam adaptações na tecnologia para contribuir para a 

implementação dessas políticas, conforme já apontado anteriormente, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas em 25 municípios em todo o país e uma pesquisa online que 

contou com a participação de quase 5% dos municípios brasileiros.  
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Por meio de uma série de questionamentos sobre as estruturas de gestão do Cadastro 

Único nesses municípios; as dificuldades, barreiras no uso do sistemas e as maneiras que 

tentaram superar esses problemas; os meios de participação na implementação do sistema de 

Cadastro Único e os usos da base do Cadastro para atividades e políticas públicas locais, os 

tópicos anteriores nesse capítulo já apontaram inúmeros exemplos de ações originadas em 

adaptações feitas pelos gestores municipais para garantir a implementação do Cadastro Único. 

Apenas para citar dois exemplos apresentados anteriormente: 

 O uso de redes sociais como Whatsapp e Facebook pelos gestores municipais para trocar 

informações com outros gestores do Cadastro Único, bem como para identificar soluções 

para problemas no sistema, entre outros; 

 A realização de capacitações informais no âmbito local com novos usuários desse sistema 

até surgirem vagas ou datas de cursos na capacitação formal, geralmente organizada pelas 

coordenações estaduais; 

 Adotar planilhas eletrônicas ou sistemas de informação próprios para melhorar a gestão do 

Cadastro Único no âmbito municipal.   

Portanto, observou-se que ao contrário do controle esperado em sistemas 

informatizados que não podem ser modificados como apontado por Reddick et al. (2011), 

Zuurmond (2012), Snellen (1998), entre outros, implementar um sistema de informação rígido 

não significa que não existe mais espaço para o usuário local utilizar a tecnologia de acordo 

com que ele entende ser correto, por exemplo, para atingir o público-alvo de uma determinada 

política pública. Um dos municípios entrevistados na pesquisa retrata essa situação.  

Apesar de o Cadastro Único não gerir a seleção de beneficiários de políticas sociais, 

como o PBF, ele é essencial para essas políticas porque ninguém pode ser selecionado sem 

estar registrado no Cadastro. O governo federal e a Caixa afirmam que a concessão de 

benefícios é realizada de acordo com o recurso existente e a ordem das famílias a partir das 

estão em situação mais vulnerável. Ademais, isso ocorre de forma totalmente automatizada 

(CAIXA, 2016).  

Tal qual apontado por Weller (2006) e Buffat (2015), a adoção de um sistema 

totalmente automatizado não significa necessariamente que o burocrata de nível de rua não 

pode tomar nenhuma decisão no uso desse sistema. E ainda: o burocrata pode utilizar os 

recursos que estão ao seu alcance e fazem parte de seu contexto para modificar e adaptar a 
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utilização do sistema de informação. Esse é o caso de um gestor da região Nordeste que 

através da relação com outro gestor de um município vizinho descobriu um modo de superar 

mais facilmente a demora do governo federal na concessão de benefícios para famílias que ele 

sabia que necessitavam daquele determinado recurso financeiro a partir do Cadastro Único: 

 (...) temos um caso, por exemplo, agora em janeiro, o Cadastro Único, a Caixa, vai 

fazer uma exclusão lógica. O que eles chamam de exclusão lógica é um processo de 

tirar da base todas as pessoas que estão com mais de dois anos sem atualizar o 

cadastro. Algumas pessoas dessas que eles vão retirar pararam de atualizar o 

cadastro simplesmente por não irem na assistência social. Então, esse município 

vizinho teve algumas pessoas que não saíram nessa exclusão lógica, mas perderam 

o benefício há mais de dois anos. Algumas famílias que perderam o benefício 

porque mudou a situação econômica há dois anos, retornaram ao município para 

pedir o benefício de volta, ou tentar fazer uma atualização. Nesse caso, o município 

só tem o que fazer é atualizar o cadastro da família. Se ele ainda existir na base, 

tudo bem. Se não existir, é reinserir ela novamente na base do sistema e aguardar 

uma concessão. Aí o MDS vem e diz assim “olha, ela parou de atualizar, ela tava 

fora de perfil na época porque tinha renda. Então, você faz o que? Você atualiza e 

espera um dia sair o benefício dela”. Então, com a ajuda do município vizinho, a 

gente percebe que essa família é uma família necessitada, uma família carente e 

resolvemos isso em coisa de vinte dias. O cadastro dela foi para lá, depois de 30 

dias de o sistema ter reconhecido ele lá, ele retorna pra cá, feito o procedimento de 

acordo com o que tem que ser feito. Porque essa ida e vinda de cadastro muitas 

vezes acontece da família perder o benefício. (...) O município vizinho trocou esse 

tipo de situação com a gente e a gente conseguiu colocar de novo na folha de 

pagamento essas famílias, que hoje precisam do benefício. Pessoas que tinham o 

cadastro desatualizado há mais de dois anos, já não recebiam mais, pessoas que 

perderam porque na época trabalhavam, mas que ainda existiam no sistema. Existe 

essa possibilidade desde que um município tenha comunicação com o outro. E o 

cadastro sai do meu município e vai para o município vizinho, ou para o Estado 

vizinho, desde que se obedeça os critérios de uma transferência a serem realizados 

dentro do sistema e não se alterar nada do que não se deve. Funciona normalmente, 

mas aí se eu tenho que esperar pelo MDS, o MDS vai dizer “espera uma 

concessão”, há uma chance maior de uma família nova entrar no programa do que 

essa família que já tinha, que teve o benefício. Até porque, o sistema do SIBEC, que 

é quem cuida dessa parte, ele não apaga o histórico de uma família, ele mantém o 

histórico dela lá, só Deus sabe até quando. Mas mesmo pessoas que tinham em 

2002, quando o programa começou e hoje não recebem mais, tem informação 

dessas pessoas lá. Aí uma família dessas perde há dois anos atrás, no ano que vem 

o sistema ainda tem essa informação, aí pra essa família voltar a receber o 

benefício é quase impossível, é quase impossível porque ela tem que passar por uma 

concessão nova e a prioridade é praticamente para uma família que não recebeu 

ainda. E o município vizinho pode fazer isso a qualquer hora, tudo é uma questão 

de comunicação (M11, Coordenador do PBF, Nordeste, Pequeno Porte I, Interior, 

IDH-M Baixo).   

Esse exemplo é emblemático ao demonstrar que o gestor de um município de pequeno 

porte I, no interior do Nordeste, com um Índice de Desenvolvimento Humano Baixo e sem 

estrutura própria de TI realizou ações para alterar as decisões do sistema de benefícios do 

governo federal apenas com a comunicação com outro gestor, utilizando os recursos que 

conseguia acessar dentro de seu contexto. No caso, a transferência de famílias para outro 

município, gerando mais chances de retomar os benefícios sociais do governo federal.  
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Nesse tópico cabe analisar estes relatos em conjunto e gerar proposições que 

expliquem como as adaptações locais ocorrem no uso de sistemas de informação em políticas 

sociais descentralizadas no Brasil. Primeiramente, cabe destacar que o governo federal criou 

uma série de regras para a implementação do Cadastro Único na instância local, mas também 

deixou espaço para que os municípios tomassem algumas decisões como, por exemplo, na 

definição das estruturas de gestão do Cadastro. Assim, foram encontradas adaptações tanto 

nas regras já definidas para esse sistema de informação quanto nas estratégias adotadas pelos 

municípios em situações que o governo federal não legislou ou não definiu nenhuma regra ou 

recomendação. A partir do referencial teórico, das entrevistas e dos documentos sobre o 

Cadastro Único, foram definidos como objeto de análise dois tipos de adaptações pelos 

usuários locais no uso desse sistema: 

1. Adaptação para atender aos requisitos do governo federal: são adaptações realizadas 

pelos usuários locais com o objetivo de cumprir as regras definidas pela instância federal, 

garantindo que, por exemplo, haja o cadastramento do público-alvo do Cadastro Único, o 

recebimento dos repasses do governo federal, o município não seja punido por descumprir 

as regras de uso do sistema, entre outros. Muitas vezes, o sistema de cadastro possui uma 

série de inconsistências e dificuldades, bem como situações que ainda não foram 

legisladas ou resolvidas pela instância federal e que exigem uma tomada de decisão do 

gestor local, garantindo que a implementação do sistema ocorra; 

2. Adaptação para utilizar os dados do sistema de informação nas atividades e políticas 

públicas do município: são adaptações realizadas com o objetivo de garantir e/ou facilitar 

o uso dos dados do Cadastro Único para as atividades ou políticas públicas do município, 

permitindo que a prefeitura tome decisões que utilizem de forma parcial ou completa 

dados oriundos desse sistema. Levando em consideração que os usuários locais não só 

podem, mas devem utilizar os dados dos sistemas de informação em políticas sociais, 

dentro do contexto do tipo ideal de “Coordenação e cooperação intergovernamental” 

defendido nesta tese, é fundamental considerar também as decisões e adaptações 

realizadas com o propósito de facilitar o uso das informações coletadas no Cadastro para 

as políticas locais, especialmente no contexto desse sistema em que ainda existem 

restrições para acessar os dados da base em tempo real.  

Portanto, os gestores locais, usuários do Cadastro Único, criaram estratégias para 

melhorar tanto o cadastramento da população de baixa renda quanto para o uso da base de 
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dados em iniciativas municipais. Nesses dois tipos de adaptações, ainda foram encontradas 

diversas maneiras com que esses governos locais podem utilizar o sistema de modo diferente 

do previsto pelo governo federal ou ainda tomar decisões não esperadas ou regulamentadas 

pela instância nacional. Por isso, a partir das entrevistas e dos processos relacionados à 

implementação do Cadastro Único
117

, foram definidas  subcategorias de adaptações para cada 

uma das dimensões apresentadas acima, conforme resumem os quadros 2 e 3: 

Subcategoria Descrição Exemplos 

1. Adaptações 

para 

resoluções de 

problemas do 

sistema 

Os usuários locais criam novas formas de reportar e 

solucionar problemas encontrados no Cadastro Único. Eles 

entram em contato para tirar dúvidas ou tomam decisões em 

conjunto com outros atores - que não são os previstos pelo 

governo federal - para lidar com dificuldades relacionadas 

ao uso do Cadastro Único. São exemplos desse tipo de 

adaptação as seguintes situações: criam grupos com 

gestores municipais e estaduais para discutir e solucionar 

problemas no sistema por meio grupos no Whatsapp, redes 

sociais e e-mails. Existem ainda municípios que adotaram 

como estratégia para problemas como lentidão ou erros no 

sistema simplesmente não fazer nada, pois não confiam 

mais nas ferramentas de resolução de problemas propostas 

pelo governo federal ou outras instâncias de auxílio. 

Portanto, outra decisão do usuário local pode ser não agir 

para solucionar o problema porque sabe que não será 

resolvido ou ainda tentar solucionar sozinho aquela 

situação.  

“Qualquer dúvida é repassada no 

grupo [de Whatsapp]. Qualquer 

informação que venha porque às 

vezes sofre algumas alterações no 

sistema e a gente não sabe. Então, 

entramos em contato um com o 

outro através do grupo para tirar 

as dúvidas”(M8, Nordeste, 

Coordenadora do Cadastro Único, 

Pequeno Porte II, Interior, IDH-M 

Baixo). 

 

                                                      
117

 No Quadro 2 foi utilizado como base os processos relacionados as quatro fases do cadastro identificadas no 

artigo terceiro, da Portaria n. 177, de 16 de junho de 2011: a) identificação do público a ser cadastrado; b) coleta 

de dados; c) inclusão de dados no sistema de cadastramento; e, d) atualização ou revalidação de dados cadastrais.  

Já o Quadro 3 foi construído e categorizado a partir dos diferentes exemplos de uso dos dados em políticas locais 

mencionados pelos gestores entrevistados, pois não foi encontrada uma categorização prévia adequada para esta 

pesquisa.  
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2. Adaptações 

para revisão 

ou 

averiguação 

cadastral 

Uma das obrigações dos entes municipais no uso do 

Cadastro Único é garantir a veracidade das informações das 

famílias na base de dados. Nesse sentido, os usuários criam 

meios para averiguar se os dados reportados pelas pessoas 

ao serem inseridas no Cadastro Únco são verídicos. 

Exemplos dessa categoria: criam sistemas de informação 

próprios para averiguação cadastral ou buscam sistemas ou 

base de dados já existentes (por exemplo, dados da RAIS e 

do INSS) e combinam essas informações com o objetivo de 

melhorar o controle sobre as informações da população 

cadastrada.   

“Eu solicitei ao setor pessoal [da 

prefeitura] a relação (...) das 

pessoas que trabalhavam na 

prefeitura. Eles mandaram esse 

documento em PDF e eu fiz esse 

cruzamento manual. Peguei os 

dados do Cadastro Único (....) 

Colocava o nome da pessoa para 

cruzar os dados no Excel, para 

localizar (...). E lembro que na 

época eram 95 famílias recebendo 

Bolsa Família trabalhando na 

prefeitura. Depois desse 

cruzamento de dados ficaram 36 

famílias. Mas assim (…) não tem 

sistema, não tinha nenhum sistema 

(...) para auxiliar nisso. É feito 

dessa maneira [manual]. (...)” 

(M10, Coordenador do PBF e do 

Cadastro Único, Nordeste, 

Pequeno Porte I, Interior, IDH-M 

Médio).   

3. Adaptações 

para inserir 

informações 

nos sistemas  

São adaptações nos campos de informação para que o 

sistema funcione adequadamente e os cadastros sejam 

validados. Por exemplo, colocar uma informação diferente 

da realidade, mas que é obrigatória apenas para dar 

continuidade ao registro de cadastro mesmo encaminhando 

uma informação que não corresponde ao caso. Muitos 

gestores citaram problemas de inconsistência no Cadastro 

e/ou mudanças de campos de informação sem avisar com 

antecedência os municípios, gerando problemas de inserção 

de dados no sistema e prejudicando o cadastramento das 

famílias. Nesses casos, por vezes, os municípios tem que 

digitar dados diferentes do que seria esperado para garantir 

a inserção o ou alteração de um cadastro e o funcionamento 

do sistema. 

“(...) As famílias estavam sendo 

cadastradas ainda da forma 

antiga. Quando chega para gente 

lançar no sistema, a gente tem que 

registrar as crianças como sem 

registro civil porque o 

formulário[da certidão de 

nascimento] (...) não tá adequado 

com as informações do Cadastro 

Único. Eles [governo federal] 

estão fazendo as melhorias, mas 

eles não estão mudando as 

ferramentas entregues” (M13, 

Coordenadora do Programa Bolsa 

Família e do Cadastro Único, 

Norte, Grande Porte, Capital, 

IDH-M Alto).  

4. Adaptações 

para melhorar 

a divulgação 

do sistema 

para a 

sociedade  

Uso de meios de comunicação como rádio, Internet e TV 

para atingir o público-alvo do sistema. São usuários locais 

que adotam estratégias para ampliar o cadastramento no 

município. Um dos exemplos encontrados foi a criação de 

um bot no Telegram para os cadastrados acompanharem os 

dados sobre o Cadastro Único no município, inclusive 

quando o sistema está com problemas de funcionamento e 

fora do ar.  

“Há alguns anos nós estamos aqui 

tentando expandir as informações 

e fazer com que apareça o que é o 

CAD [Cadastro Único] para 

diversas redes sociais (...) 

semanalmente publicamos [no 

blog] informações sobre 

beneficiários novos, informações 

dos programas sociais que 

envolvem o CAD, quem é o gestor, 

a equipe e uma série de 

informações. (...) Outra iniciativa 

foi relacionada ao Telegram (...). A 

gente criou nele uma espécie de 

“robozinho” onde ele oferece 

informações em tempo real,  (...) 

acesso às informações como folha 

de pagamento, informações de 
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diversos programas sociai,  com 

uma linguagem de bem fácil 

entendimento e também tem 

informações relacionadas aos 

locais de atendimento. Esse 

aplicativo facilitou a vida de 

muitos beneficiários por essas 

informações” (M20, Gestor do 

PBF e Cadastro Único, Sudeste, 

Grande Porte, Interior, IDH-M 

Alto). 

5. Adaptações 

para garantir o 

acesso da 

população aos 

benefícios 

Realiza ações diferentes da prevista no sistema para garantir 

que algum benefício não seja cancelado, que seja retomado 

ou concedido, evitando prejuízos  aos  beneficiários de 

políticas sociais que utilizem o Cadastro Único.  

“(...) o campo de moradia tinha 

que ser aprimorado porque a 

habitação utiliza muito [o 

Cadastro Único] e a família só 

pode ser contemplada por unidade 

habitacional do [programa] Minha 

casa Minha vida se ela estiver no 

Cadastro Único. A gente tem essas 

dificuldades porque às vezes as 

informações de habitação que a 

Caixa exige não é a mesma que tá 

no Cadastro Único. Aí, a gente 

precisa dar jeitinho, procurando 

família, tirando às vezes a pessoa 

que tá na casa, mas tem que tirar a 

família para pessoa ser 

contemplada pela habitação. (...)  

eu participei em duas capacitações 

em Brasília, a gente fica em 

contato com eles e a gente acaba 

levando nossos anseios (...) Só que 

a gente que tá ali na ponta, na 

prática, a gente sabe que isso não 

acontece. Então, assim, eu vejo que 

(...) é muito lento, e no município 

as coisas acontecem de forma 

muito devagar. A família tá ali, a 

gente tem que dar respostas, 

preencher, tem que fazer”. (M25, 

Gestora do Cadastro Único, Sul, 

Médio Porte, Interior e IDH-M 

Alto).  

6. Adaptações 

no uso e 

gestão das 

senhas 

Os usuários realizam mudanças na gestão de senhas, 

podendo criar mais controle sobre as senhas do que estava 

previsto pelo governo ou ainda dividem senhas  com outros 

funcionários sem criar as senhas e perfis individuais 

adequados para essas pessoas.  

“Quando eles [outros 

departamentos da prefeituras] 

querem, geralmente (...) eu mesmo 

compartilho a minha senha. Não é 

a maneira correta, mas eu 

compartilho a minha senha, dou 

para eles acessar lá. Mas é difícil, 

geralmente eles pedem [os dados] 

mesmo pra gente” (M10, 

Coordenador do PBF e do 

Cadastro Único, Nordeste, 

Pequeno Porte I, Interior, IDH-M 

Médio).    

7. Adaptações 

para o 

controle 

Criam outros sistemas, planilhas, documentos (digitais ou 

não) para controlar melhor o uso do sistema de Cadastro 

Único como, por exemplo, técnicas de fichamento de 

“(...) a gente foi visitar alguns 

municípios (...) e copiamos umas 

ideias e conseguimos montar uma 
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interno dos 

atendimentos 

no sistema 

cadastro, planilhas eletrônicas para controlar todas as ações 

tomadas em relação a uma família no sistema, entre outros.  

base municipal, onde a gente 

catalogou todos os nossos 

formulários. Os formulários são 

todos codificados (...). Quando foi 

lançada a V7 a gente teve 

dificuldade de pegar relatórios, 

porque não foi de imediato que 

criaram o CECAD (...). Quantas 

famílias atualizaram, quantas 

faltam atualizar, até mesmo a 

documentação de uma base pra 

outra. A gente tinha dificuldade de 

localizar a família (...) Então, a 

nossa base de dados, ela tem o 

número da Caixa, número da 

família, o NIS, o código familiar, o 

nome, a data de nascimento, CPF, 

quando que foi a última 

atualização, qual a localidade, 

endereço, a situação da família e o 

entrevistador, para a gente 

conseguir fazer filtros “quantos 

faltam atualizar”, a gente saber 

“por mês” e “por semana”. E 

também encaminhar para o CRAS 

para saber quantas famílias 

precisam atualizar naquela área de 

abrangência, para fazer 

monitoramento dos dados mesmo”. 

(M7, Nordeste, Coordenadora do 

PBF e do Cadastro Único, 

Pequeno Porte II, Interior, IDH-M 

Baixo). 

Quadro 2 - Subcategorias de adaptações para atender aos requisitos do governo federal 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Subcategoria Descrição  Exemplos  

1. Adaptações 

por meio de 

novas 

tecnologias 

para utilizar 

os dados 

Criam sistemas próprios que utilizam parte ou todos os dados 

do sistema para alguma ação da prefeitura, inclusive podem 

incluir nesse sistema próprio outras informações, além 

daquelas contidas no Cadastro Único.  
 

“Aqui no município tem um 

outro sistema de informação 

(...) ele é um sistema que é 

utilizado pela rede da 

assistência social. É para 

facilitar mesmo o 

atendimento das famílias. Ele 

não é só para melhorar o 

Cadastro, é para melhorar o 

atendimento em rede no 

município,  (...) a gente 

trabalha com outros sistemas 

junto porque (...) ele migra as 

informações do Cadastro 

Único” (M21, Técnico do 

Executivo, Sudeste, Médio 

Porte, Interior, IDH-M Alto).  

2. Adaptações 

por meio de 

Utilizam os dados e/ou combinam com outros dados de 

cadastros diversos para gerar novas formas de visualização 

“(...) foi feito no mapa 

[georreferenciamento de 
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combinações 

e análise de 

dados 

como mapas, gráficos, entre outros, em situações esporádicas.  famílias no Cadastro Único] 

e daí a gente identificava 

onde tinha maior 

concentração das concessões 

de Bolsa Família [no 

município], usando o CAD 

[Cadastro Único] e aí no 

território a gente fez o mapa e 

aí a gente conseguiu 

referenciar essas famílias nos 

territórios (...)”(M17, 

Coordenadora de Vigilância 

Socioassistencial, Sudeste, 

Grande Porte, Região 

Metropolitana de São Paulo, 

IDH-M Alto). 

3. Adaptações 

por meio de 

construção de 

relatório de 

dados 

diferentes dos 

gerados pelo 

governo 

federal 

Criam novas formas de gerar relatórios e análises sobre os 

dados contidos naquele sistema em situações que, geralmente, 

são realizadas frequentemente pelos gestores municipais.  
 

“A gente fez vários 

aplicativos e ferramentas. Ele 

não é um sistema. São bases 

(...), mas que dá um suporte 

pra fazer essa gestão. (...) 

identificando quantas famílias 

tem no meu CRAS, quais os 

benefícios que elas acessam, 

no geral. Então, cada vez que 

vem uma informação a gente 

agrupa lá. (...) todo mundo 

que tem acesso à intranet (...) 

consegue acessar essas 

bases”(M24, Diretora de  

Informação e Gestão de 

Benefício, Sul, Metrópole, 

Capital, IDH-M Muito Alto) .                                                                                                         

4. Adaptações 

por meio de 

compartilham

ento dos 

dados com 

outras áreas 

ou setores 

para ações da 

prefeitura  

 Os dados oriundos do sistema de informação são 

compartilhados com outros departamentos da Prefeitura com o 

objetivo de auxiliar na implementação de outras políticas 

públicas no município.  

“Geralmente a gente utiliza 

para a Secretaria de 

Habitação. Para dizer onde 

estão as famílias mais 

vulneráveis, para que eles 

possam fazer um estudo (...), 

a construção de conjuntos 

habitacionais. A gente 

também envia para a  

educação, para que eles 

possam fazer um 

levantamento, por exemplo, 

das crianças que estão em 

(...) creches, que vão ter o 

ingresso no primeiro ano do 

ensino fundamental. Então, a 

gente já manda uma lista 

dizendo:‘olha, esses aqui 

serão teu público para o ano 

que vem’”(M1, 

Coordenadora da Divisão de 

Transferência de Renda, 

Centro-Oeste, Grande Porte, 

Capital, IDH-M Alto). 
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Quadro 3 - Subcategorias de adaptações para utilizar os dados do sistema de informação nas 

atividades e políticas públicas municipais 

Fonte: Elaboração própria 

Portanto, uma das análises que pode ser feita é que não existe uma única forma de 

adaptação local no uso de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas. Elas 

podem ter mais de um foco: a) atender aos requisitos do governo federal; ou, b) atender as 

necessidades locais de informação para a definição e gestão de ações e políticas públicas 

municipais. Além disso, mesmo em cada uma dessas dimensões de adaptação foram 

percebidas diferentes estratégias locais para melhorar o cadastramento, bem como para a 

apropriação desses dados para as políticas municipais. Os quadros 2 e 3 buscaram 

exemplificar algumas dessas possibilidades que foram encontradas no campo da pesquisa e 

não teve o objetivo de resumir todas as possibilidades de adaptações. Para fins desta tese, 

cabe analisar essas diferentes formas de adaptação local pelos usuários no uso do Cadastro 

Único  

Um dos objetivos específicos dessa pesquisa é explicar como ocorrem as adaptações 

locais no uso de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas. Essas 

adaptações podem ser feitas em situações que o gestor municipal não segue uma norma ou 

recomendação já definida pelo governo federal ou quando esse gestor toma decisões em 

questões que não foram previamente regulamentadas pela instância nacional. Assim, em 

ambos os casos existe espaço para iniciativas dos gestores municipais para tomada de decisão 

na implementação do Cadastro Único com o objetivo de garantir seu funcionamento e uso no 

âmbito local.  

Conforme apontado por Bichir (2011), esse espaço de tomada de decisão ou 

discricionariedade do gestor municipal não significa que as ações propostas por ele irão 

deturpar ou modificar os objetivos gerais de uma determinada política. Isso significa dizer 

que, por vezes, as ações dos gestores locais para implementar uma política social 

descentralizada auxiliam no andamento adequado dessa política. Por exemplo, em relação aos 

sistemas de informação, as adaptações locais no uso desses sistemas podem alterar ou não o 

propósito previsto pelo formulador da tecnologia.  

Como o intuito deste tópico é propor ou pelo menos apontar perfis de usuários de sistemas 

de informação em políticas sociais descentralizadas que adaptam seu uso para a 



232 
 

 
 

implementação de sistemas no âmbito local, as diferentes categorias de análise foram criadas 

a partir das seguintes ações dos gestores públicos municipais em relação ao Cadastro Único: 

 Declarações nas entrevistas que os usuários locais agem de uma maneira diferente do 

proposto ou tomam decisões em situações não definidas previamente pela instância 

nacional para um dos seguintes propósitos: atender aos requisitos do governo federal e/ou 

utilizar os dados do Cadastro Único para atividades e políticas públicas locais. Assim, as 

respostas dos entrevistados sobre as ações que realizam para superar barreiras ou 

dificuldades no uso do sistema, bem como os usos que fazem (ou não) dos dados no 

âmbito local foram fundamentais para captar as diferentes adaptações realizadas na 

implementação do Cadastro Único, incluindo a intensidade com que os gestores locais 

modificam a implementação do sistema de cadastro da população de baixa renda no país 

para políticas sociais do governo federal; 

 Características gerais dos municípios e das estruturas de gestão e TI para o Cadastro 

Único na prefeitura. Tais informações agrupadas permitiram observar os municípios mais 

ou menos estruturados para a utilização do Cadastro Único e relacionar essas 

características com perfis de adaptação no uso de sistemas de informação em políticas 

sociais descentralizadas.  

Portanto, a partir das entrevistas, da análise documental e dos pontos apresentados 

acima, foi possível categorizar perfis de adaptações realizadas por usuários no âmbito local. 

Foram definidos quatro perfis de adaptações: a) Pouco adaptativo; b) Controle adaptativo; c) 

Uso adaptativo; e, d) Totalmente adaptativo. Cada perfil envolve: I) o foco da adaptação 

(atender ao requisitos do governo federal e/ou utilizar os dados do sistema para as políticas 

locais); II) a intensidade
118

 com que o usuário local declarava que usava o sistema de modo 

diferente do previsto pelo governo federal e/ou tomava decisões em situações em que não 

havia uma definição prévia de ação pela instância nacional; e, III) as características gerais dos 

municípios e das estruturas de gestão do Cadastro Único no âmbito local (população, 

existência de área de TI, entre outros).  

Abaixo são descritos cada um dos quatro perfis propostos na pesquisa: 

                                                      
118

 Para fins deste estudo, intensidade do uso se refere ao usuário que relata realizar vários tipos de adaptação e 

não apenas uma situação ou outra em que tomou decisões sobre a implementação do sistema. Em estudos 

futuros, podem ser adicionadas novas variáveis para a classificação de perfis tais como adotar uma hierarquia 

entre os tipos de adaptação. Por exemplo, diferenciar adaptações que levam a mudanças dos objetivos do sistema 

e da política social das demais.  



233 
 

 
 

 Perfil I - Pouco adaptativo: o usuário realiza poucas adaptações tanto no uso do sistema 

para o governo federal quanto para o uso dos dados nas suas atividades, declarando 

geralmente que segue as normas e recomendações do governo federal nas situações que se 

depara na implementação do sistema. Pode achar que tudo está bom do jeito que está e 

que o sistema é adequado para as suas necessidades ou pode desejar adaptar o uso do 

Cadastro de acordo com as especificidades do município, mas possui poucos recursos para 

isso (políticos, financeiros, humanos, tecnológicos etc). Cabe destacar que mesmo entre os 

gestores que consideram que o sistema não precisa mudar e está ótimo do jeito que está 

também podem realizar adaptações em algum momento, pois essa pesquisa pressupõe que 

os sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas não conseguem prever 

todas as especificidades locais e, portanto, em maior ou menor grau, os usuários locais 

irão realizar ações diferentes da esperada pela instância nacional e/ou propor estratégias 

não esperadas ou regulamentadas para conseguir implementar e fazer funcionar o sistema 

no âmbito local; 

 Perfil II - Controle Adaptativo: o usuário realiza diversas adaptações para atender aos 

preceitos do governo federal para o sistema com o objetivo de receber os recursos federais 

destinados às políticas sociais no âmbito local, melhorar a qualidade dos dados no 

sistema, garantir benefícios e acesso às políticas públicas para os cidadãos de seu 

município etc. É um usuário bastante participativo, pois é ativo na tentativa de melhorar o 

sistema e manda sugestões com frequência ao formulador e operador do sistema para isso. 

Entretanto, faz pouco uso dos dados para as atividades da prefeitura. Geralmente, utiliza 

as informações do sistema nas atividades internas do setor de Cadastro ou da Assistência 

Social; 

 Perfil III - Uso adaptativo: esse usuário não realiza muitas adaptações locais na utilização 

dos sistemas para atender aos propósitos do governo federal, mas utiliza frequentemente 

os dados desses sistemas ou incentiva intensamente que os dados sejam usados para as 

ações da prefeitura. Por exemplo, passa a adotar o Cadastro Único como a principal fonte 

de dados para as políticas de Assistência Social do município. Tem bastante interesse em 

melhorar o acesso aos dados gerados no Cadastro para utilizar na gestão das políticas 

públicas municipais. Por vezes, apesar de ser entusiasta do uso desses dados e ainda tentar 

cativar outros gestores, os projetos não vão para frente devido a decisões e vontades 

políticas; 
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 Perfil IV - Totalmente adaptativo: realiza diversas adaptações tanto no uso do sistema 

para o governo federal quanto para o uso dos dados nas suas atividades. O sistema não 

consegue atender a realidade desse usuário e a todo o momento precisa propor ou 

modificar algo para adequar o sistema e suas informações tanto para o atender o esperado 

pela instância federal quanto para garantir as necessidades da esfera municipal em termos 

de dados e informações. 

O quadro 4 abaixo combina esses perfis com características do usuário e/ou município 

que utiliza o Cadastro Único encontradas no campo da pesquisa por meio das entrevistas 

semiestruturadas em 25 municípios brasileiros: 

Perfil Características do usuário  Características gerais do município 

Pouco 

adaptativo 
 Trabalha sozinho ou tem poucos 

funcionários para utilizar o sistema; 

 Carga de trabalho intensa e mesmo quando 

quer propor mudanças não tem condições 

na estrutura municipal como recursos 

humanos e financeiros para realizar suas 

pretensões; 

 Pode trabalhar há vários anos na gestão do 

Cadastro Único e conhece suas 

dificuldades, mas não consegue influenciar 

nas suas mudanças para melhorar sua 

utilização; 

 Pode também estar há pouco tempo na 

gestão do Cadastro Único e ainda não 

conhecer em profunidade as dificuldades e 

problemas no seu uso;  

 Realiza mudanças ou adaptações que pode 

fazer sozinho, ou seja, sem o auxílio de 

outros recursos financeiros ou humanos. 

Por exemplo, tenta solucionar um problema 

do sistema, checa uma planilha de 

averiguação cadastral manualmente, usa o 

próprio computador para realizar o 

cadastramento, cria sozinho uma planilha 

eletrônica ou sistema de informação, entre 

outras iniciativas; 

 Também pode ser o usuário que está 

satisfeito com a maneira que o Cadastro 

Único funciona e não propõem mudanças 

na maneira que é feito hoje.   

 Municípios de pequeno porte I e II; 

 Possuem estruturas pequenas e muito 

precárias para a gestão de TI e do Cadastro 

Único no município. 

 

Controle 

adaptativo 
 Cria planilhas eletrônicas, sistemas e outras 

estratégias para melhorar o controle da 

gestão do Cadastro Único no município; 

 Manda diversas sugestões e reclamações 

para a Caixa ou MDSA com o propósito de 

mudar o sistema ou consertar seus erros e 

melhorar a implementação local do 

Cadastro Único; 

 Sabe um pouco de informática e sistemas 

de informação ou conta com algum técnico 

 Municípios de pequeno porte I e II, médio 

porte e grande porte; 

 Possuem estruturas pequenas para a gestão 

de TI e do Cadastro Único como 

departamentos de TI que atendem a 

prefeitura inteira;  

 Não possuem estratégias formalizadas de 

uso do Cadastro Único em atividades e 

políticas públicas do município, mas podem 

utilizar esporadicamente esses dados para 
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ou funcionário que auxilia nessa área e 

utiliza a tecnologia com foco na melhoria 

dos dados do Cadastro Único; 

 Procura outros sistemas ou dados 

disponíveis para melhorar o cadastro das 

pessoas, tais como o controle das 

informações das famílias, a busca ativa, 

entre outros; 

 Não atua com frequência para que os dados 

sejam utilizados para outras políticas 

públicas ou quando atua não consegue 

convencer os demais gestores a usarem a 

base do Cadastro Único em suas ações; 

 Acredita que os sistemas que geram 

relatórios sobre os dados do Cadastro Único 

como o CECAD já são suficientes para o 

que necessita em termos de informações 

municipais.  

alguma ação municipal.  

Uso 

adaptativo 
 Não adotou muitas estratégias para 

melhorar ou modificar a implementação do 

Cadastro Único em si; 

 Sabe um pouco de informática e sistemas 

de informação ou conta com algum técnico 

ou funcionário que auxilia nessa área e 

utiliza a tecnologia com foco na gestão de 

políticas públicas; 

 Possui estratégias para compartilhar os 

dados do Cadastro Único com outros 

setores ou para responder às demandas 

desses setores;  

 É um usuário intenso de sistemas de 

geração de relatórios do Cadastro Único 

como o CECAD e também pode construir 

relatórios próprios para a gestão de políticas 

públicas a partir da base de dados do 

Cadastro.  

 Municípios de pequeno porte I e II, médio 

porte e grande porte; 

 Possuem estratégias formalizadas de uso do 

Cadastro Único em atividades e políticas 

públicas do município.  

 

Totalmente 

adaptativo 
 Trabalha em uma área que não foca só no 

Cadastro Único, mas em programas que 

envolvam transferência de renda e gestão 

de benefícios, exigindo o conhecimento e o 

trabalho de integração dessas políticas;  

 Envia sugestões com frequência para o 

MDSA e para a Caixa e participa de grupos 

de discussão ou testes do sistema no âmbito 

federal, permitindo auxiliar na construção 

do sistema e que suas sugestões sejam 

levadas em consideração (mas não 

necessariamente implantadas); 

 Criam bases automatizadas que utilizam os 

dados enviados mensalmente pela Caixa em 

formato txt para acompanhar a gestão do 

Cadastro Único e da população de baixa 

renda em seu município;  

 Tem interesse e vontade de produzir 

sistemas próprios com os dados do 

Cadastro que permitam apenas a inserção 

das informações desse sistema próprio 

direto para o Cadastro Único sem a 

necessidade de aguardar mensalmente os 

 Municípios de grande porte e metrópoles; 

 Possuem áreas de TI e especialistas de TI à 

disposição do setor de Cadastro; 

 Atendem milhares de pessoas na 

Assistência Social e geralmente já possuem 

sistemas próprios nessa área;  

 Possuem uma estrutura com vários usuários 

locais do sistema de Cadastro Único para 

atender à demanda municipal de 

cadastramento e atualização cadastral. 

 Modificam frequentemente o uso do 

sistema tanto para atender aos preceitos do 

governo federal quanto utilizar os dados em 

ações locais; 

 São poucos municípios no país que 

possuem estas características, geralmente 

os municípios mais populosos e as capitais.  
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dados enviados pela Caixa;  

 Possui regras previamente definidas para 

compartilhar a base com outros setores ou 

responder à demandas destes, bem como 

políticas públicas e atividades  locais que 

usam dos dados do Cadastro.  

Quadro 4 - Perfis de burocrata de nível adaptativo e características do usuário e do município 

Fonte: Elaboração própria 

 

Esse quadro foi construído a partir da análise das entrevistas com os usuários locais e 

características do município, categorizando os gestores municipais do Cadastro a partir da 

intensidade em que adaptam o uso do sistema de acordo com as regras do governo federal 

para a sua efetiva implementação e para a utilização dos dados para atividades e políticas 

públicas no contexto local. A existência de diferenças entre as estratégias adotadas pelos 

municípios, bem como a intensidade de adoção delas, já ficou clara durante a realização das 

entrevistas semiestruturadas entre os 25 municípios. Enquanto para alguns municípios o 

mesmo roteiro de entrevista durava cerca de 20 a 30 minutos, para outros (especialmente os 

municípios mais populosos) as entrevistas com os gestores duravam aproximadamente entre 

50 e 90 minutos. Os principais motivos observados para a menor duração da entrevista era o 

usuário estar satisfeito com o sistema do Cadastro Único e apresentar poucas sugestões para 

melhorias do sistema; não declarar ou dizer que não possuía sugestões ou encontrava 

dificuldades para o uso do sistema; e, declarar “Não” para a maior parte das questões 

relacionadas aos blocos da entrevista como dificuldades e barreiras no uso do sistema, 

participação na implementação do sistema ou uso do Cadastro Único nas políticas locais.  

As características da gestão municipal entre os usuários entrevistados, especialmente 

nos municípios menos populosos e com gestão precária na área de Cadastro Único (poucos 

funcionários, inexistência ou área de TI pouco estruturada, Internet lenta, entre outros), 

demonstraram claramente maior dificuldade ou menor necessidade de adaptação do Cadastro 

Único nessas localidade, caracterizando esses gestores como parte do perfil Pouco 

Adaptativo. Portanto, nesses municípios, geralmente, os usuários declaravam que seguiam as 

regras do governo federal ou tinham poucos problemas para utilizar o Cadastro. Nas situações 

em que encontravam algum problema, alguns usuários relataram que tentavam solucionar 

individualmente essas dificuldades, pois não tinham outros recursos, principalmente 

financeiros e técnicos, à sua disposição no município ou ainda não buscavam soluções e 

esperavam o problema ser resolvido por outra organização. Em relação à participação e ao 
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uso nas políticas locais, geralmente, os usuários não foram convidados para atividades nesse 

sentido pelo governo federal e quando mandavam sugestões ou reclamações também não 

recebiam respostas sobre alterações ou modificações realizadas a partir de seu contato. Os 

usuários locais desses municípios declaravam que não utilizavam os dados do Cadastro para 

outras atividades da prefeitura ou quando utilizava alguma informação era apenas para 

relatórios internos e atividades esporádicas das organizações municipais na área social. 

Podem ser citados como exemplos de municípios com usuários entrevistados nesse perfil: 1) 

M15, Norte, Pequeno Porte I, Interior, IDH-M Médio; 2) M8, Nordeste, Pequeno Porte II, 

Interior, IDH-M Baixo; 3) M22, Sudeste, Pequeno Porte II, Interior, IDH-M Alto; 4) M23, 

Sudeste, Pequeno Porte I, Interior, IDH-M Médio; e, 5) M6, Nordeste, Pequeno Porte II, 

Interior, IDH-M Médio. 

Já nos perfis de Controle e Uso Adaptativo, características pessoais do usuário local e 

a existência de uma estrutura mais qualificada da área de Cadastro Único já permitiam 

observar nas entrevistas mais estratégias de adaptações no uso do Cadastro Único que no 

perfil caracterizado como Pouco Adaptativo, adaptações ora voltadas para o controle do 

cadastramento, ora voltadas para o uso dos dados nas políticas locais. Geralmente, possuem 

área ou técnico de TI ou os usuários e gestores detém algum conhecimento nessa área que 

permitiam propor ações mais estruturadas com utilização de tecnologia tanto no controle 

quanto no uso das informações do Cadastro Único.   

No perfil Controle Adaptativo, os usuários locais buscam criar bases de dados (mesmo 

que simples como planilhas eletrônicas no formato .xls ou até mesmo fichas de cadastro no 

papel) ou outros sistemas e ferramentas para melhorar o controle sobre o cadastramento no 

município e, geralmente, participam de atividades do MDSA, da Caixa ou da coordenação 

estadual que pedem suas sugestões e/ou enviam sugestões espontaneamente para essas 

organizações com o objetivo de melhorar a implementação do sistema no âmbito local. Entre 

os municípios avaliados com usuários que possuem essas características, podem ser citados: 

1) M1, Centro-Oeste, Grande Porte, Capital, IDH-M Alto; 2) M25, Sul, Médio Porte, Interior 

e IDH-M Alto; 3) M19, Região Sudeste, Grande Porte, IDH-M Muito Alto; e, 4) M20, Gestor 

do PBF e Cadastro Único, Sudeste, Grande Porte, Interior, IDH-M Alto.  

No perfil de Uso Adaptativo, os usuários locais buscam estratégias e parceiros para 

ampliar a utilização do Cadastro Único nas políticas públicas municipais, atuando para 

fomentar esse uso na instância municipal e produzem ferramentas (geralmente com o uso de 
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tecnologia) para criar novas formas de visualização dos dados ou compartilhamento das 

informações com outros setores da prefeitura. Exemplos de municípios com usuários do 

Cadastro com esse perfil: 1) M17, Sudeste, Grande Porte, Região Metropolitana de São Paulo, 

IDH-M Alto; e, 2) M2, Centro-Oeste, Pequeno Porte II, Interior, IDH-M Alto.  

Em comum, ambos os perfis apontam usuários e/ou gestores do Cadastro Único muito 

ativos no propósito de melhorar a atuação do município no controle e/ou uso local dos dados 

do sistema, ou seja, pessoas que demonstravam na entrevista ter diversas sugestões para a 

melhoria do Cadastro Único, sendo que geralmente enviavam suas opiniões sobre o sistema 

para o MDSA,  a Caixa ou a coordenação estadual e realizavam ações para garantir esse 

melhor uso do sistema no âmbito municipal tais como a construção de planilhas ou sistemas 

próprios, o uso de aplicações existentes para melhorar o controle sobre os dados dos 

cadastrados, a definição de estratégias de compartilhamento e uso dos dados com outros 

departamentos da prefeitura, criação de projetos de políticas públicas com base no uso dos 

dados do Cadastro para serem apresentados aos secretários, prefeito ou outros gestores.  

Vale ressaltar ainda que esse foco no controle ou no uso foi encontrado em municípios 

de diversos portes e características na estrutura de gestão do Cadastro Único. Obviamente, os 

municípios mais populosos ou com melhor estrutura de gestão como mais funcionários e 

técnicos de TI à disposição tendem a utilizar ferramentas mais sofisticadas do que os demais 

municípios tais como bases e ferramentas de controle automatizadas, além de realizar mais 

adaptações no uso do Cadastro, seja qual for o foco. Além disso, esses perfis também foram 

encontrados geralmente em municípios com IDH-M Alto ou Muito Alto.  

 Por fim, um grupo de municípios de grande porte e metrópoles, especialmente as 

capitais, destacou-se por um uso intenso do Cadastro Único tanto para atender aos 

regulamentos do governo federal quanto para o uso dos dados nas ações municipais. Eles 

possuem estruturas específicas para o Cadastro, incluindo técnicos de TI à disposição no setor 

de cadastramento; geralmente participam de grupos de trabalho e processos de pilotos e testes 

do sistema do Cadastro Único (a exemplo do Grupo de Trabalho das Metrópoles mencionado 

anteriormente), que são formados e reconhecidos pela instância federal; além de enviarem 

sugestões frequentemente e terem acesso direto aos gestores federais. Também utilizam 

frequentemente os dados do Cadastro para diversas ações locais na Assistência e outros 

setores, bem como criam regras para o uso dessas informações por outras áreas e pessoas. 

Além disso, esses municípios demonstraram maior preocupação em compreender e 
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influenciar nas decisões sobre a implementação do Cadastro Único tais como a definição dos 

campos de informação e de padrões de interoperabilidade. Geralmente, utilizam bastante os 

dados da base de extração offline da Caixa e já tem processos automatizados para a análise 

dessas informações de forma recorrente tanto para a gestão do Cadastro quanto para as 

políticas públicas municipais. Entre as principais reivindicações desses municípios estão a 

existência de webservices que permitam que o Cadastro Único seja interoperável com os seus 

sistemas próprios e que os dados sejam disponibilizados em tempo real para uso do 

município. Usuários que se encaixaram nesse perfil foram, por exemplo, municípios como: 1) 

M16, Sudeste, Metrópole, Capital, IDH-M, Muito Alto; e, 2) M24, Sul, Metrópole, Capital, 

IDH-M Muito Alto.  

Os perfis de adaptações locais no uso de sistemas de informação em políticas sociais 

descentralizadas permitiram compreender várias formas pelas quais os usuários desses 

sistemas no âmbito local podem agir e adaptar a forma de utilizar essas tecnologias mesmo 

quando não são autorizados a modificar o sistema de informação em si. Isso significa dizer 

que as adaptações ocorrem a partir das modificações do contexto em que os sistemas de 

informação dessas políticas sociais estão inseridos. Portanto, conforme já apontado por Bichir 

(2011), Buffat (2015) e Diniz et al. (2014), existe espaço para que os usuários locais, no caso 

os gestores públicos municipais que utilizam o Cadastro Único, tomem decisões no uso dos 

sistemas de informação de políticas sociais do governo federal e, consequentemente, na 

implementação dessas políticas, que vem adotando as TIC como um dos elementos essenciais 

na sua etapa de execução nos municípios. 

Por outro lado, os resultados das entrevistas e a construção dos perfis também permitiram 

destacar que as adaptações diferem entre o usuários locais de sistemas de informação em 

políticas sociais descentralizadas e que determinadas características dos usuários e dos 

municípios podem explicar também as diferentes características quanto às adaptações no uso 

desses sistemas.  

Nesse sentido, Diniz et al. (2014) estabeleceram algumas hipóteses para as adaptações de 

tecnologia via alterações de contexto. Por mais que haja esforços para minimizar as diferenças 

de percepção entre usuários e desenvolvedores, elas ainda persistirão, pois “nenhum 

desenvolvedor, não importa o quanto conheça a complexidade (...) desses fatores ou quanto 

coloca de atenção no usuário, consegue (...) criar um sistema técnico perfeitamente adaptado 
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para o uso” (DINIZ et al., p. 25, tradução nossa)
119

. Portanto, sempre haverá espaço para 

situações na utilização do sistema que não estão de acordo com o contexto local. Nesse caso, 

os autores entendem que os usuários do sistema podem ter um papel relevante e fundamental 

para adequar a tecnologia aos seu contexto por meio de adaptações. Quando as diferenças 

entre a visão dos desenvolvedores e os dos usuários dos sistemas são pequenas, os usuários 

podem diminuí-las via adaptações locais: “As diferenças devem ser pequenas o bastante para 

que os usuários, com as suas habilidades e seus recursos disponíveis, tenham a chance de 

diminuí-las. Só assim os projetos podem ter sucesso” DINIZ et al., p. 25, tradução nossa)
120

. 

Por fim, os autores apontam que os usuários só podem modificar os aspectos que são 

maleáveis e que necessitam de habilidades para mudar o contexto.  

Esses pontos ressaltados por Diniz et al. (2014) também podem ser encontrados nos perfis 

de usuários locais em políticas sociais do governo federal e as adaptações que fazem para 

adequar esses sistemas de informação ao contexto municipal em que serão implementadas 

essas políticas. Assim, pode-se concluir que as adaptações locais no uso de sistemas são 

inevitáveis nos processos de implementação de políticas sociais descentralizadas. Além disso, 

elas ocorrem de diferentes maneiras e modos de intensidade de acordo com características dos 

usuários e dos municípios em que esses sistemas são implementados. Por fim, as adaptações 

locais não significam necessariamente que os usuários no âmbito municipal deturparão ou 

modificarão os objetivos de uma determinada política social do governo federal. Pelo 

contrário, tal qual concluído por Diniz et al. (2014) no estudo de caso dos correspondentes 

bancários no Brasil, essas adaptações pelos usuários locais podem garantir a implementação 

com sucesso de uma tecnologia e, consequentemente, também podem apoiar uma execução 

exitosa de uma política social do governo federal.  

5.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A revisão de literatura apontou que, geralmente, as discussões sobre relações 

intergovernamentais e tecnologias estão relacionadas a maior centralização ou 

descentralização das decisões na instância formuladora da ferramenta tecnológica. Isso 

significa dizer que as TIC seriam adotadas por essas organizações públicas conforme as 

                                                      
119

 No original: “No designer, no matter how cognizant of the complexity (…) of these many factors (…) and no 

matter how much attention he or she pays to the user, (…) create a technical system perfectly tailored for use”.  

 
120

 No original: “Differences must be sufficiently small that users, with the skills and resources available to them, 

have a chance to narrow them. Only then might projects succeed. 
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características desses relacionamentos. Snijkers (2005) e Killian e Wind (1998) foram alguns 

dos teóricos que classificaram os relacionamentos entre organizações governamentais e 

discorreram sobre suas implicações na adoção de tecnologias no setor público. Por exemplo, 

um relacionamento centralizado seria responsável por gerar iniciativas de tecnologia com 

foco no controle das organizações que implementarão essas tecnologias. Por outro lado, 

alguns teóricos como Silveira (2005) destacaram o potencial de colaboração por meio das TIC 

e sua utilização para promover uma coordenação horizontal entre as organizações da 

administração pública. Nesse sentido, as tecnologias teriam o papel de aproximar as 

organizações públicas através da comunicação e do compartilhamento de dados entre elas, 

bem como seu relacionamento seria baseado na colaboração e não mais na hierarquia e na 

coordenação vertical, características geralmente encontradas em relacionamentos baseados na 

centralização. Portanto, organizações públicas baseadas no modelo centralizado tenderiam a 

focar o uso das tecnologias no controle sobre outras organizações e instituições caracterizadas 

pelo relacionamento mais cooperativo utilizariam as TIC em prol de ampliar a colaboração 

entre diferentes entidades públicas.  

Analisando as relações intergovernamentais no Brasil, especialmente o relacionamento 

entre o governo federal e os governos subnacionais em políticas sociais descentralizadas, o 

conceito de coordenação federativa (ABRUCIO & RAMOS, 2012) foi destacado como o 

ideal para garantir a interdependência entre os diferentes níveis de governo e ao mesmo tempo 

melhorar a coordenação e a colaboração entre essas organizações públicas. Tais 

características foram associadas ao uso das tecnologias nas políticas sociais descentralizadas e 

geraram a primeira contribuição desta pesquisa: o modelo de relação intergovernamental em 

sistemas de informação que foi denominado “Coordenação e cooperação 

intergovernamental”. Esse modelo de relacionamento entre os diferentes níveis federativos 

por meio das tecnologias foi caracterizado como aquele em que o sistema é definido e 

implementado de forma compartilhada entre os atores envolvidos na adoção do sistema de 

informação, ou seja, o foco está na construção de um sistema pautado pela definição conjunta 

e compartilhamento dos dados entre os diferentes níveis de governo. Esse foi considerado o 

tipo ideal para o contexto brasileiro, pois também envolve as possibilidades de coordenação 

da instância nacional com o propósito de minimizar as desigualdades entre os diferentes 

níveis federativos e regiões do país. Nesse sentido, cabe analisar o modelo de relacionamento 

presente no Cadastro Único. Para isso, o quadro 5 abaixo apresenta as principais 
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características desse sistema a partir dos atores que podem tomar decisões sobre seu desenho, 

arquitetura, adaptações e foco de atuação.  

SISTEMA DE INFORMAÇÃO Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal  

 

 

 

RESPONSÁVEL PELO 

DESENHO DO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO 

Governo federal por meio da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania 

(Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). O 

governo federal é responsável pelas definições e execução desse sistema de 

informação, inclusive sua manutenção (modificações, servidores etc.). Os 

demais atores que se relacionam com os sistemas (Caixa, governos estaduais e 

prefeituras) executam as diretrizes e regulamentos definidos pela instância 

federal. Isso não significa que esses atores não possam influenciar de maneira 

alguma do desenho e as principais definições do sistema. Muitas vezes o 

governo federal recebe sugestões ou realiza pilotos e testes no sistema, 

especialmente nas prefeituras, para garantir um bom funcionamento do 

sistema. Entretanto, a decisão final sobre o desenho desse sistema é da 

instância federal. 

 

 

ARQUITETURA DO SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO 

Sistema de uso obrigatório para os municípios que aderem ao Programa Bolsa 

Família (PBF). No Brasil, todos os 5.570 municípios utilizam o Cadastro 

Único. Sistema rígido, pois se trata de uma plataforma online fechada em que 

não é possível que os usuários locais modifiquem ou adaptem essa tecnologia. 

As alterações do sistema dependem dos formuladores do mesmo no governo 

federal ou na Caixa (operadora do  Cadastro Único).  

 

POSSIBILIDADES DE 

ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO PELO 

GOVERNO LOCAL 

O governo federal não permitiu que pudesse ser feitas adaptações no sistema 

de informação pelos governos locais. Todos devem usar o mesmo sistema e 

não podem realizar customizações conforme as especificidades locais. Por 

exemplo, só podem utilizar os dados da população de baixa renda 

disponibilizados no Cadastro Único a partir da extração da base de dados 

offline, enviada mensalmente pela Caixa.  

 

FOCO DO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO NA POLÍTICA 

SOCIAL 

O foco do Cadastro Único é garantir a padronização e a veracidade dos dados 

sobre a população de baixa renda no Brasil. Portanto, o governo federal exerce 

ações de controle para garantir que os municípios coletem os mesmos dados 

sobre essa população.  

Quadro 5 - Relações intergovernamentais e o Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal 

Fonte: Elaboração própria. 

 Apesar da existência de iniciativas capitaneadas pelo governo federal para promover a  

participação dos municípios nas alterações do Cadastro tais como a realização de consultas 

públicas online na transição da V6 para V7,  a criação do grupo de trabalho com as 

Metrópoles, receber sugestões dos usuários locais por diversos canais como telefone de 

chamada gratuita (0800) e realização de testes e pilotos do sistema nos municípios, a 

responsabilidade pela tomada de decisão é da instância nacional. Os municípios não têm 

competência para modificar o Cadastro Único ou adotá-lo conforme seus interesses, devendo 

seguir as regras formuladas pelo governo federal. A partir dessas características, o Cadastro 

Único pode ser definido como parte do modelo centralizado, pois as decisões fundamentais 

sobre a implementação do sistema são tomadas pela instância federal e cabe a esse nível de 
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governo realizar também ações de controle para que os usuários locais atendam aos requisitos 

previamente definidos.  

Contudo, conforme apontado anteriormente, nem todas as decisões em torno do 

Cadastro Único foram definidas ou regulamentadas pela instância federal, existindo algum 

espaço de decisão para os gestores municipais que trabalham com esse sistema como, por 

exemplo, a escolha do modo de funcionamento das estruturas de gestão do Cadastro no 

âmbito local. Além disso, a discussão dos resultados da pesquisa com os usuários do sistema 

de Cadastro Único nos municípios apontou que essas decisões não ocorrem apenas em 

situações que não foram criadas normas pelo governo federal, mas também em situações que 

foram definidas regras ou recomendações e mesmo assim o usuário local optou por outro tipo 

de ação, diferente do que era esperado pelo formulador do sistema. A partir dessas conclusões 

pode ser observado um gap entre os preceitos teóricos e os resultados da pesquisa com os 

usuários do Cadastro Único nas prefeituras brasileiras. 

Os teóricos analisados no referencial teórico associam o modelo centralizado às 

características de controle e hierarquia e isso inclui a diminuição ou eliminação da 

discricionariedade do usuário da tecnologia na ponta ou do burocrata de nível de rua 

(SNIJKERS, 2005; SNELLEN, 1998, 2012;  ZUURMOND, 1998; 2012). Portanto, o modelo 

centralizado tende a afetar as possibilidades de tomada de decisão no âmbito local, 

diminuindo o papel desse gestor na implementação das políticas públicas. Autores como 

Snellen (2012), entre outros, também associam esse fenômeno aos seguintes conceitos 

propostos por Bouvens e Zouridis (2002): o burocrata de nível de sistemas e o burocrata de 

nível de tela.  

Esses autores apontaram que uma das consequências da aplicação das TIC no setor 

público é modificar o papel do burocrata de nível de rua, diminuindo ou eliminando seu poder 

discrionário por meio da transferência das decisões para o burocrata de nível de sistemas, que 

é aquele que passa a decidir sobre as ações realizadas via computadores. As decisões sobre 

políticas públicas, incluindo as da área social, passam a ser definidas por sistemas 

automatizados e os burocratas de nível de rua passam a atuar como meros seguidores de 

instruções e comandos dados por máquinas:  

Os burocratas de nível de rua são substituídos pelos burocratas de nível de tela. Este 

nível, que implementa as regras, pode confiar somente nas decisões tomadas por 

computadores. Eles possuem muito menos poder discricionário. Bouvens e Zouridis 

destacaram a importância do burocrata de nível de sistema. O burocrata de nível de 
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sistema é o nível em que o software de suporte à decisão é projetado. Portanto, o 

burocrata de nível de sistema tem uma importante influência nas eventuais decisões 

que são tomadas por sistemas informatizados. No contexto intergovernamental, é 

possível que o nível central ganhe muito poder sobre os governos locais 

(SNIJKERS, 2005, p. 7, tradução nossa)
121

. 

Ou ainda, nas palavras de Bouvens e Zouridis (2002, p. 177): “Servidores p blicos 

não podem mais livremente ir para as ruas, eles estão sempre conectados com a organização 

via computador. Os dados dos clientes devem ser preenchidos com auxílio de templates fixos 

em formulários eletrônicos (...) reduzindo o escopo da discricionariedade administrativa”
122

. 

Portanto, essa visão afirma que os burocratas de nível de rua perdem consideravelmente o seu 

papel de decisão na implementação de políticas públicas devido à introdução das TIC nos 

seus processos de trabalho, tornando-se meros “preenchedores” ou “checadores” de 

formulários e sistemas informatizados.  

As entrevistas com os usuários locais do Cadastro Único no Brasil demonstraram que 

essa visão não se sustenta. Tal qual previsto nos pressupostos desenvolvidos no referencial 

teórico com auxílio de teorias e conceitos apresentados no campo de sistemas de informação 

como as discussões trazidas por Pozzebon e Van Heck (2006) e Diniz et al. (2014), os 

usuários locais podem realizar adaptações no uso de sistemas de informação em políticas 

sociais descentralizadas, modificando a tecnologia em si ou o contexto em que ela está 

inserida. No caso do Cadastro Único, apesar de o sistema ser rígido e impedir mudanças na 

tecnologia pelos gestores municipais, os usuários locais podem mudar o contexto com foco na 

adequação do sistema às necessidades locais. Esse burocrata de nível de tela, que somente 

segue os comandos definidos no Cadastro Único, não foi encontrado nas entrevistas com 

gestores municipais que utilizam esse sistema, pois foram listadas várias adaptações já 

apresentadas nas seções anteriores desse capítulo e que foram realizadas pelos usuários locais. 

Portanto, a teoria do burocrata de nível de tela proposta por Bouvens e Zouridis (2002) torna-

se inadequada para explicar o uso de sistemas de informação em políticas sociais 

descentralizadas no Brasil.  

                                                      
121

 No original: “Street-level bureaucracies are replaced by screen-level bureaucracies. The level that implements 

rules and regulation can only rely on the decision taken for them by the computer. They have much less 

discretionary power. Bovens and Zouridis point out the importance of the system-level bureaucracy. The system-

level bureaucracy is the level where the decision supporting software is designed. Thus, system-level 

bureaucracy has an important influence on the eventual decisions that are taken by the informatized system. In 

an intergovernmental context, it is possible that the central level would take up this role of system-level 

bureaucracy. In this case, the central level would gain a lot of power over the local levels of government”.  

122
 No original: “Public servants can no longer freely take the streets, they are always connected to the 

organization by the computer. Client data must be filled in with the help of fixed templates in electronic forms 

(…) reduced the scope of administrative discretion.   



245 
 

 
 

O argumento desenvolvido no referencial teórico desta tese destaca o papel do 

burocrata de nível de rua que utiliza as TIC na sua atuação como implementador de políticas 

públicas e parte do pressuposto que esse agente na ponta pode realizar adaptações em torno 

do uso dessas tecnologias, inclusive para melhorar a execução dos sistemas de informação em 

políticas sociais descentralizadas. 

Muitas vezes esse burocrata não tem autonomia ou habilidades para mudar a 

tecnologia adotada para determinada política social, sendo responsável por seguir as regras 

previamente definidas pelo formulador da política e/ou desenvolvedor da ferramenta 

tecnológica eleita. Contudo, ao contrário do que se imagina diante de uma situação em que a 

tecnologia escolhida não atende ao contexto local e não pode ser modificada pelo gestor local 

– que o burocrata de nível de rua não conseguirá realizar nenhuma ação e a tecnologia não 

funcionará totalmente na implementação das políticas sociais e que dependerá apenas de 

adaptações e modificações realizadas pelo formulador da política para garantir o seu pleno 

funcionamento –, os resultados das entrevistas semiestruturadas com gestores municipais que 

utilizam o Cadastro Único apontaram que o usuário local também pode realizar modificações 

no contexto em que a tecnologia está inserida e, assim, garantir o funcionamento do sistema 

de informação e, consequentemente, a implementação de uma determinada política social. 

A partir do entendimento que as TIC são mais um elemento que caracterizam a 

atuação do burocrata de nível de rua e que estas também podem ser influenciadas e adaptadas 

por esse ator para serem utilizadas no contexto local, como proposta de contribuição teórica 

desta tese de doutorado, propõe-se a adoção de um novo conceito que relacione o uso das TIC 

pelos gestores públicos no âmbito local e a implementação de políticas públicas a partir das 

características desse usuário apontadas anteriormente nos perfis de adaptações locais: o 

burocrata de nível adaptativo. Esse conceito relaciona a atuação dos burocratas do nível de 

rua e o uso de sistemas de informação interorganizacionais. 

O burocrata de nível de adaptativo é o usuário do sistema de informação no âmbito 

local que usará os recursos disponíveis para adequar a tecnologia ao seu contexto e garantir a 

implementação das políticas públicas. Portanto, essa perspectiva parte do pressuposto que os 

burocratas de nível de rua podem modificar a tecnologia ou o contexto para utilizar o sistema 

de informação definido pela instância nacional. Isso significa dizer que os burocratas de nível 

adaptativo alteram o uso de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas por 

meio de adaptações na implementação desses sistemas no âmbito local.  
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Cabe destacar que os contextos e as capacidades locais são diversas e, portanto, os 

tipos de adaptação também podem diferir, conforme já apontado no seção anterior. Os 

usuários podem realizar modificações orientadas para o contexto e essas adaptações podem 

ser realizadas apenas em sistemas em que a tecnologia e/ou o contexto eram maleáveis e para 

os quais esses usuários tinham as habilidades necessárias para modificá-los.  

 No contexto brasileiro, o papel do usuário local de sistemas de informação é duplo, ao 

mesmo tempo que o burocrata, especialmente o gestor público municipal, trabalha para a 

prefeitura, ele também atua para garantir a implementação de políticas sociais do governo 

federal. Cabde ressaltas que o uso dos sistemas de informação pode ser utilizado tanto para os 

programas federais quanto para as políticas locais. Por isso, foi possível observar dois tipos de 

adaptações locais por meio de sistemas informatizados de políticas sociais: 1) adaptações com 

foco nas políticas sociais do governo federal; e, 2) adaptações com foco nas políticas locais.  

Portanto, o burocrata na gestão local que utiliza sistemas de informação em políticas 

sociais descentralizadas e que pode realizar modificações no uso dessas tecnologias foi 

denominado burocrata de nível adaptativo. Esse conceito traz uma série de consequências 

para a implementação de políticas sociais descentralizadas no Brasil.  

Nesse sentido, é possível apresentar algumas proposições que pretendem explicar as 

adaptações locais no uso de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas no 

Brasil. Estas proposições têm como objetivo apontar o que leva o burocrata de nível 

adaptativo a realizar adaptações locais no uso de sistemas de informação em políticas sociais 

descentralizadas: 

1. Os usuários de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas podem 

modificar em algum nível o contexto para conseguir que este funcione, adequando este 

sistema às suas especificidades locais: conforme já apontado, o formulador da política 

social não consegue prever todas as especificidades locais quando define o sistema de 

informação e mesmo quando o sistema é rígido com o propósito de melhorar e garantir a 

padronização, ainda existe espaço para modificações pelos usuários locais por meio do 

contexto. Os inúmeros exemplos de uso do Cadastro Único apresentados nas seções 

iniciais desse capítulo apontaram que não é possível modificar o sistema de informação, 

ou seja, a tecnologia em si. Entretanto, os usuários locais podem utilizar outros recursos 

que modificam o contexto. Por exemplo, adotando estratégias de gestão do sistema que 
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atendam às necessidades locais ou adequando os campos de informação aos casos 

específicos como é o caso do gestor que assinala “999 pessoas” em situação de rua 

mesmo sabendo que esse número é superior para fazer com que o sistema seja utilizado 

em seu município já que o Cadastro Único não permitem preencher um número maior 

que 999; 

2. As características locais importam na adoção de diferentes tipos e na intensidade da 

adaptação no uso de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas: 

enquanto maiores municípios tendem a realizar mais propostas tanto para modificar o 

sistema quanto para acessar os dados do Cadastro Único e utilizar em suas políticas 

públicas, os municípios menores ou com menor estrutura de gestão tem maior dificuldade 

ou menor necessidade de realizar adaptações no uso de sistemas; 

3. Usuários com mais tempo de uso do sistema geralmente são usuários mais críticos e 

participativos em relação às modificações do sistema e tendem a propor mais adaptações 

locais do que usuários mais recentes: diversos entrevistados trabalham há mais de quatro 

anos no cargo de gestor do Cadastro Único nos municípios, sendo que a maioria deles 

acompahou a  transição da V6 para a V7 e alguns utilizaram também a V5. Os 

entrevistados que tinham menos tempo no cargo, geralmente ainda não sabiam informar 

ou não relatavam problemas, sugestões de melhorias ou formas de uso do Cadastro Único 

nos municípios durante as entrevistas. A continuidade desses gestores no cargo nos 

municípios entrevistados demonstrou que geralmente esses atores tinham mais 

questionamentos, críticas e sugestões em relação ao Cadastro Único do que os gestores 

que foram nomeados há menos tempo;  

4. Usuários de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas adotam 

diferentes estratégias para utilizar os sistemas de informação em situações que a 

instância nacional não definiu regras ou delimitou responsabilidades: as formas de 

gestão do Cadastro Único diferem entre os municípios e sua maneira de lidar com 

dificuldades e barreiras também. Os resultados das entrevistas apontaram que foram 

adotadas diferentes estratégias e estruturas para gerir o Cadastro no âmbito loca, lidar 

com problemas como lentidão da Internet e do sistema, facilitar o acesso aos dados para 

utilizar em políticas sociais, entre outros; 
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5.  Usuários de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas podem 

realizar adaptações no contexto voltadas para atender os requisitos do governo federal, 

ao uso dos dados para as políticas públicas municipais ou ambos: o foco das adaptações 

não é necessariamente voltado apenas para atender às normas federais, mas podem 

também estar relacionado a utilizar essa gama de informações produzidas dentro dos 

sistemas como o Cadastro Único, que agrega diversas informações sobre a população de 

baixa renda no Brasil, para a melhoria das ações locais. Inclusive, as adaptações dos 

gestores municipais podem ser realizadas em ambos os focos; 

6. Usuários de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas não 

necessariamente atuam sozinhos na implementação do sistema e podem atuar em rede, 

trocando informações, dúvidas e conhecimentos com outros usuários sobre o sistema de 

informação por meio de ferramentas de comunicação como telefone, e-mail e redes 

sociais: um dos principais resultados da pesquisa foi identificar a atuação colaborativa 

entre usuários locais por diversos instrumentos de comunicação, incluindo redes sociais, 

telefone, entre outros. Redes que não são formais e não são reconhecidas pelo governo 

federal apesar de as entrevistas no âmbito federal demonstrarem que existe um interesse 

de realizar um esforço nesse sentido. Usuários de municípios com os mais diversos portes 

e regiões declararam que se comunicam com outros gestores municipais para tirar 

dúvidas, trocar informações, ou seja, realizar ações de auxílio mútuo a partir do uso das 

TIC. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta tese teve como objetivo descrever e explicar os mecanismos de adaptações no uso 

de sistemas de informação em políticas sociais do governo federal a partir dos usuários desses 

sistemas, especialmente no âmbito dos governos locais.. Para isso, foi analisado como os 

usuários de sistemas de informação de políticas sociais descentralizadas modificam o uso 

dessas ferramentas tecnológicas no âmbito das prefeituras. Por meio do estudo de caso do 

sistema de informação Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro 

Único), que reúne informações sobre a população de baixa renda no país, foi possível 

identificar e explicar como os usuários locais adaptam o uso desse sistema para atender aos 

regulamentos e processos definidos pela instância nacional. 

 Os resultados apontaram que mesmo o Cadastro Único sendo um sistema rígido, que 

não permite modificações na tecnologia, os usuários locais conseguem modificar seu uso 

tanto para fazê-lo funcionar adequadamente quanto para utilizar as informações sobre a 

população de baixa renda para definir atividades ou políticas públicas municipais. Além disso, 

foram identificadas uma série de barreiras e dificuldades no âmbito das prefeituras para 

utilizar o Cadastro Único. Por exemplo, acesso à recursos TIC como Internet; escassez de 

funcionários; erros, falhas e inconsistência do sistema, entre outros.  

As características locais também se mostraram relevantes para explicar as adaptações 

locais no uso de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas no Brasil. 

Diferentes características dos municípios e dos usuários fizeram emergir diferentes formas de 

adaptação. Essas características podem ser levadas em consideração pelo governo federal na 

definição de sistemas de informação para políticas sociais e auxiliar na melhoria da 

implementação desses sistemas. Assim, esse trabalho traz as seguintes contribuições para o 

campo de administração pública: 

1. Definição de um tipo de relação intergovernamental por meio do uso das TIC denominado 

“Coordenação e Colaboração Intergovernamental” que destaca o papel das tecnologias 

como promotoras de uma melhor coordenação e colaboração entre os diferentes níveis de 

governo no uso de sistemas de informação; 

2. Definição de um conceito sobre burocratas de nível de rua e TIC que foi denominado 

“Burocrata de nível adaptativo”, que ressalta as possibilidades dos usuários locais 
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modificarem o contexto e/ou tecnologia no uso de sistemas de informação em políticas 

sociais descentralizadas de acordo com as especificidades locais; 

3. A identificação de perfis de usuários locais relacionados às adaptações de sistemas de 

informação em políticas sociais descentralizadas, que explicam como ocorrem as 

adaptações locais no uso de sistema de informação em políticas sociais descentralizadas.  

Esses perfis de usuários foram divididos em quatro categorias: I) Pouco adaptativo; II) 

Controle adaptativo; III) Uso adaptativo; e, IV) Totalmente adaptativo. 

No âmbito prático, os resultados dessa pesquisa auxiliam tanto o governo federal 

quanto os governos subnacionais a compreenderem melhor as práticas de usuários locais na 

implementação de sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas. Além disso, 

os resultados podem ser utilizados para propor alterações nesses sistemas de informação com 

o propósito de melhorar as relações intergovernamentais por meio do uso das TIC e, 

consequentemente, a implementação das políticas públicas.  

De acordo com os ensinamentos de Gregor (2006), é possível afirmar que esta 

pesquisa apresenta resultados que podem contribuir para teorias dos tipos I e II.  O Tipo I é 

denominado Teoria para Análise e é voltado para a descrição e análise sem apresentar uma 

relação causal. A criação do tipo ideal “Coordenação e cooperação intergovernamental” se 

encaixa nessa contribuição teórica. Já o Tipo II – Teoria para a Explanação – foca na 

explicação do fenômeno estudado, apresentando como, porque e quando determinadas 

situações ocorrem.  

O propósito desta tese de doutorado foi descrever e explicar como as adaptações 

propostas pelos usuários locais no uso de sistemas de informação contribuem para a 

implementação de políticas sociais do governo federal brasileiro. Os resultados da pesquisa 

respondem a esse questionamento apontando que as adaptações realizadas pelos usuários nos 

municípios ocorrem tanto nas alterações de normas previamente definidas pelo governo 

federal quanto nas questões em que não há regulamentação prévia e existe espaço para a 

tomada decisão dos municípios em relação à implementação do sistema. Em sistemas rígidos, 

a única possibilidade de modificação que resta ao ente municipal é o contexto em que o 

sistema de informação está inserido. Portanto, primeiramente, é preciso destacar que as 

adaptações locais contribuem para a implementação das políticas sociais do governo federal 

por meio da adequação do sistema de informação ao contexto daquele município. É a ação do 
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burocrata de nível de adaptativo que pode fazer com que o sistema de informação seja 

adaptado àquele contexto e funcione, ou seja, garanta a implementação do sistema e, 

consequentemente, atendem aos objetivos do governo federal para determinada política 

social.  

Além disso, outro ponto que explica as adaptações locais são as diferentes 

características dos usuários e dos municípios em que estes sistemas de informação foram 

implementados.  Portanto, para que um usuário local adapte a todo o momento o sistema de 

informação da política social do governo federal devem existir certas estruturas que permitam 

isso tais como a vontade do gestor do Cadastro Único, recursos financeiros e técnicos, entre 

outros. Assim, os perfis de usuários podem explicar características que levam a um usuário 

local alterar mais ou menos o uso dos sistemas de informação em políticas sociais 

descentralizadas.   

Como todo estudo que possui prazos e uma série de restrições como tempo, custo, 

escopo, entre outros, essa pesquisa também possui algumas limitações que são explicitadas 

abaixo: 

 Na coleta de dados não foi possível realizar uma entrevista semiestruturada com pelo 

menos capital da Região Nordeste ou com um município com IDH-M caracterizado como 

Muito Baixo, apesar dos diversos esforços para conseguir tais entrevistas.  Além disso, 

não foram entrevistados outros atores que participam do Cadastro Único como a Caixa, as 

coordenações estaduais ou as instâncias de controle social porque o foco da pesquisa era a 

relação entre os municípios e governo federal. Entretanto, ao longo do campo esses atores 

foram citados várias vezes no contexto das adaptações locais e, portanto, poderiam 

auxiliar no aprimoramento análise de resultados da pesquisa no futuro; 

 Restringir a pesquisa a apenas um sistema de informação e realização de entrevistas em 

apenas alguns municípios no país, sendo necessário em estudos futuros ampliar o 

entendimento se o burocrata de nível adaptativo também está presente em outros sistemas 

de informação e municípios.  
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Assim, a partir das limitações apresentadas acima, é possível apontar algumas 

perspectivas para estudos futuros tais como: a) ampliar os atores a serem analisados nos 

sistemas de informação em políticas sociais descentralizadas como cidadãos, conselhos de 

políticas públicas, organizações da sociedade civil e outros stakeholders públicos e privados; 

b) ampliar o número de municípios, políticas sociais e sistemas de informação estudados, 

inclusive em outras áreas do campo social como educação, saúde e habitação; e, c) comparar 

as adaptações locais no uso de sistemas de informação em diferentes tipos de sistemas e 

políticas sociais.   
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8. APÊNDICES  

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO PARA 

GESTORES DO GOVERNO FEDERAL 

BLOCO A - HISTÓRICO DO CADASTRO ÚNICO E ESCOLHA DO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO  

 Por favor, poderia falar brevemente do histórico do Cadastro Único, incluindo: a) quando 

ele foi criado; b) o motivo de sua criação; c) quem participou da sua construção no 

governo federal e fora dele (organizações); e, d) as principais mudançcas desde sua 

criação? 

 Atualmente, qual a estrutura organizacional da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania 

(Senarc/MDSA) para atender o Cadastro Único? O Cadastro Único sempre esteve nessa 

estrutura e foi dividido dessa maneira? Qual a area ou setor dentro da Secretaria que atua 

diretamente com os municípios no uso do Cadastro Único? 

 Qual o papel da Caixa Econômica Federal no Sistema Cadastro Único? Quem pagou os 

custos de criação do sistema? E suas modificações? 

 Como foi escolhido o sistema de informação Cadastro Único? Por que optou-se por 

construir o sistema no Governo Federal e na Caixa Econômica Federal (um pacote 

pronto)? Pensaram em outras possibilidades? Se sim, por que não foram para frente? 

BLOCO B - PAPEL E PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO CADASTRO ÚNICO 

 Os municípios tiveram alguma participação na definição do sistema  de informação 

Cadastro Único? Se sim, qual (is)? 

 E nas suas modificações? De que maneira eles participaram? 

 Quando os municípios têm alguma dificuldade no uso do sistema a quem eles devem 

recorrer? Eles recorrem aos agentes certos? E quando chegam sugestões ou reclamações? 

O que é feito com essas informações? Existe um protocolo?  

 Existe algum help desk? E formas de capacitação? Quais as formas de capacitação 

oferecidas aos usuários do sistema Cadastro Único? 

 Em termos de processo, como deveria ser o uso do Cadastro Único pelos municípios? 

Quais são suas obrigações no uso do Cadastro Único?  

 Sabe dizer se existe alguma diferença de uso do Cadastro Único conforme características 

dos municípios tais quais tamanho populacional, receita, informatização? 

BLOCO C - BARREIRAS E INOVAÇÕES NO USO DO CADASTRO ÚNICO PELOS 

MUNICÍPIOS   

 Quais são as principais dificuldades e barreiras mais citadas pelas prefeituras brasileiras 

no uso do Cadastro Único? 

 Existem algum estudo feito pela Secretaria sobre essas dificuldades e barreiras? É um 

estudo que está divulgado publicamente? 
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 Quais a principais inovações feitas por municípios para uso do Cadastro Único do ponto 

de vista: 

o Tecnológico (uso de tablets para cadastramento? Alguém usa?) 

o Organizacional 

o Recursos humanos como gestores e cadastradores 

o Cadastramento da população de baixa renda   

 Saberia dizer exemplos de municípios que são referência em uso do Cadastro Único?  

BLOCO D - OUTROS USOS DO CADASTRO ÚNICO  

 O governo federal criou alguma forma para facilitar o uso do Cadastro Único para 

programas ou atividades do próprio município? Quais formas?  

 Há algum incentivo do governo federal para que os municípios utilizem o Cadastro Único 

em seus próprios programas ou atividades? 

 Conhecem algum uso não previsto do Cadastro Único? 

 E as questões de privacidade e segurança dos dados do cidadão? Como o governo federal 

e os municípios legislam sobre isso?  

BLOCO E - OUTROS  

 Além do Grupo de Trabalho de Metrópoles, existe algum outro grupo relacionado ao 

Cadastro Único na Senarc?  

APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA 

MUNICÍPIOS 

BLOCO A - HISTÓRICO E INFORMATIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO NO MUNICÍPIO 

 Em qual setor da prefeitura está o órgão responsável pelo Programa Bolsa Família e o 

Cadastro Único? Poderia dar um breve histórico sobre a criação dessa estrutura na 

prefeitura? Quanto tempo você é coordenador(a) do programa no município?  

 Esse setor possui uma área de TI? Quando há algum problema com os sistemas de 

informação relacionados ao PBF ou ao Cadastro Único, quem é chamado?  

  Quem tem acesso ao Cadastro Único e senhas/login para utilizá-lo? Quem efetivamente 

usa?  

  Como é o processo de utilização do Cadastro Único desde a obtenção dos dados 

necessários até o envio para o Governo Federal via sistema de informação? 

  Foi criado algum sistema de informação pela prefeitura para auxiliar no uso do Cadastro 

Único? E algum processo inovador sem ser previsto pelo Governo Federal? E de outros 

sistemas ligados ao Programa Bolsa Família?   

BLOCO B - BARREIRAS E DIFICULDADES NO USO DO CADASTRO ÚNICO  

 Poderia dizer algumas dificuldades ou barreiras no uso do Cadastro Único no município? 

Fizeram algo para superar? Se sim, o que foi feito?  
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 Nos últimos 12 meses teve alguma questão relacionada à sistema ou Internet lenta ou fora 

do ar? Como fizeram para superar?  

 Nos últimos 12 meses teve alguma questão relacionada à falta de informação necessária 

para incluir ou alterar o Cadastro Único? Como fizeram para superar?  

 Nos últimos 12 meses teve alguma questão relacionada à escassez de funcionários ou 

funcionários capacitados para utilizar o Cadastro Único? Como fizeram para superar?  

 Nos últimos 12 meses teve alguma questão relacionada ao computador ou software 

insuficiente ou desatualizado? Como fizeram para superar?  

 Nos últimos 12 meses teve alguma questão relacionada ao login ou senha como bloqueio, 

não funcionava ou falta de login/senha suficientes? Como fizeram para superar? 

 Utilizam outros sistemas do Governo Federal? Como integraram os dados parecidos no 

Cadastro Único para outros sistemas? É possível passar de um sistema para o outro?  

BLOCO C – PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO OU MODIFICAÇÃO DO 

CADASTRO ÚNICO 

 A prefeitura participou de algum momento em processos de definição do sistema de 

informação Cadastro Único?  

 Saberia dizer se foram feitas sugestões de melhorias ao Cadastro Único? Para quem 

mandaram? O que aconteceu? Mudou alguma coisa?  

BLOCO D - PROGRAMAS USUÁRIOS E OUTROS USOS DO CADASTRO ÚNICO 

NO MUNICÍPIO 

 Saberia dizer se os dados do Cadastro Único são utilizados em outros programas ou 

políticas públicas da prefeitura?  Se sim, quais? Quem utiliza esses dados nos outros 

programas?  

 E como é feito para utilizar esses dados em outras políticas? É no próprio sistema do 

Cadastro Único, outros sistemas do Governo Federal ou outros sistemas criados pela 

própria prefeitura?  

 Os dados são compartilhados com sistemas interoperáveis? O Cadastro Único interage 

com outros sistemas de informação da Prefeitura?  Quais são as dificuldades? Como 

fizeram para superá-las?  

 Tem alguma sugestão para melhorar o sistema Cadastro Único com foco na utilização dos 

dados em outros programas ou atividades da prefeitura?   

 E dados de outros sistemas de informação do Governo Federal  são  utilizados em outros 

programas ou atividades da prefeitura ? 

APÊNDICE C - ROTEIRO DA PESQUISA ONLINE COM GESTORES DO 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 

SEÇÃO 1 – SPLASH PAGE 



274 
 

 
 

PESQUISA SOBRE O USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRO ÚNICO NOS 

MUNICÍPIOS BRASILEIROS  

Prezado(a) Gestor(a) responsável pelo Sistema de Cadastro Único, 

Esse questionário trata de uma pesquisa que pretende identificar os principais fatores que 

implicam em barreiras e dificuldades no uso do Sistema de Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) no âmbito da gestão local. Ela deve ser 

respondida por gestores do Sistema de Cadastro Único dos governos municipais e trata de 

temas como tipos de dificuldades para a utilização do sistema, inovações e usos do sistema 

para políticas públicas locais.  

Os resultados da pesquisa farão parte de uma tese de doutorado do curso de Administração 

Pública e Governo da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV - EAESP) sobre o uso de sistemas de informação em políticas sociais.  

Peço a gentileza de responder este questionário até o dia 20 de janeiro de 2017. A duração 

aproximada da pesquisa é entre 15 e 20 minutos.  

Agradeço desde já pela sua atenção e participação. Suas experiências, opiniões e percepções 

são de extrema importância e trarão uma  grande contribuição para a pesquisa. Vale ressaltar 

também que as informações preenchidas neste formulário são confidenciais e que seu nome 

ou município nunca serão divulgados sem o prévio consentimento. Para mais informações ou 

dúvidas sobre a pesquisa, por favor, contatar: Manuella Maia Ribeiro 

(manuellamaiaribeiro@gmail.com).  

Atenciosamente, 

Manuella Maia Ribeiro 

Doutoranda em Administração Pública e Governo - Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) 

SEÇÃO 2 – INFORMAÇÕES SOBRE OS MUNICÍPIOS E DADOS PESSOAIS  

- Nome do Município 

- Estado 

- Nome completo do respondente 

- Sexo:  (  ) Feminino  (  ) Masculino   

-  E-mail 

- Nome da organização que trabalha  

- Endereço e telefone da organização que trabalha 

- Vínculo empregatício com a organização: 

(   ) Servidor público efetivo ou temporário 

(   ) Cargo Comissionado 
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(   ) Funcionário de empresa privada terceirizada que presta serviços para a prefeitura 

(   ) Funcionário de organização sem fins lucrativos que presta serviços para a prefeitura 

(   ) Outro 

- Cargo 

- Escolaridade:  

(   ) Até o  Ensino Fundamental II completo/ Ginásio Completo (8ª série)  

(   ) Até o Ensino Médio ou Colegial Completo (até o 3o  ano) 

(   ) Superior completo 

(   ) Pós-graduação (Mestrado, doutorado, especialização, MBA, etc.) completa 

SEÇÃO 3 – USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRO ÚNICO NO 

MUNICÍPIO  

- Por favor, assinale abaixo quais as responsabilidades da sua organização no uso do 

sistema de informação Cadastro Único? 

(  ) Incluir, excluir, alterar ou atualizar os dados contidos no sistema de informação 

Cadastro Único  

(   ) Monitorar e avaliar a utilização do sistema de informação Cadastro Único por outra 

organização 

(   ) Outra(s) responsabilidade(s) 

- Caso tenha respondido "Sim" para o item "Outra (s) responsabilidade (s)" na questão 

anterior, por favor, descrever abaixo essas: 

________________________________________ 

- Você é o Usuário Master do Cadastro Único no seu município? (Usuário Master é aquele 

responsável por gerenciar o Cadastro Único, cadastrar os demais usuários de sua equipe e 

dar as permissões de acesso para a realização de todas as atividades de manutenção na 

base do Cadastro Único, bem como gerenciar a desativação do usuário) 

(  ) Sim  

(   ) Não 

(   ) Não sabe dizer  

- Caso tenha respondido "Não" na questão anterior, por favor, digite abaixo o nome, cargo e 

telefone do(s) Usuário(s) Master(s) do Sistema do Cadastro Único no seu município: 

________________________________________ 

- Quantos usuários finais do Cadastro Único seu município possui? (Usuário final é aquele 

responsável por realizar as ações de consulta, inclusão, alteração e/ ou exclusão de dados 

cadastrais de famílias/ pessoas na base do Cadastro Único. Tem que ser cadastrado pelo 

Usuário Master para poder acessar o Cadastro Único) 
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(   ) 1  

(   ) Entre 2 e 5 

(   ) Entre 6 e 10 

(   ) Entre 11 e 15  

(   ) Entre 16 e 20  

(   ) Mais de 20 

(   ) Não sabe dizer 

- Os usuários finais fizeram algum tipo curso ou capacitação específica (presencial ou online) 

para a utilização do Cadastro Único? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

(   ) Não sabe dizer  

- Quantos cursos ou capacitações (presencial ou online) para a utilização do sistema de 

informação Cadastro Único foram realizados nos últimos 12 meses?   

 

(  ) Nenhum curso ou capacitação  

(   ) 1 a 3 cursos ou capacitações 

(   ) Mais de 4 cursos ou capacitações 

(   ) Não sabe dizer  

- Qual(is) dessas organizações foram responsáveis pela realização dos cursos ou capacitações 

para utilização do Cadastro Único nos últimos 12 meses? 

(   ) Governo Federal 

(   ) Governo Estadual 

(   ) Prefeitura 

(   ) Caixa Econômica Federal (CAIXA) 

(   ) Outras organizações 

 (   ) Não ofereceram cursos ou capacitações nos últimos 12 meses 

- Qual foi a forma de curso ou capacitação para utilização do Cadastro Único realizadas nos 

últimos 12 meses? 

(   ) Somente presencial 

(   ) Somente online 
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(   ) Presencial e online 

(   ) Não foram oferecidos cursos ou capacitações nos últimos 12 meses  

(   ) Não sabe dizer 

SEÇÃO 4 – BARREIRAS E DIFICULDADES NO USO DO CADASTRO ÚNICO  

- Nos últimos 12 meses, o município passou por uma ou mais situações que dificultaram ou 

impediram o uso do sistema de informação Cadastro Único? Se sim, por favor, descrever 

abaixo as situações e como a prefeitura agiu para superar a(s) dificuldade(s) ou o(s) 

impedimento(s) no uso do Cadastro Único: ________________________________________ 

- Quais das seguintes situações listadas abaixo de já ocorreram pelo menos uma vez no seu 

município durante a utilização do Cadastro Único nos últimos 12 meses? 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o sistema de informação Cadastro Único 

porque não havia acesso à Internet ou a Internet estava lenta 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o sistema de informação Cadastro Único 

porque não havia computadores disponíveis ou os computadores eram insuficientes 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o sistema de informação Cadastro Único 

porque o(s)  software ou programa(s)  necessário(s) para o uso do sistema estavam 

desatualizados ou eram incompatíveis com o Cadastro  Único 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o Cadastro Único porque o sistema de 

informação estava lento ou fora do ar 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de utilizar o Cadastro Único  porque o login ou senha 

não funcionava 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o Cadastro Único por haver poucos 

funcionários disponíveis para utilizar o sistema  

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o Cadastro Único por falta de pessoas 

capacitadas ou treinadas para utilizar o sistema  

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de utilizar o Cadastro Único devido à falta de 

informações exigidas para serem incluídas ou alteradas no Cadastro Único 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o Cadastro Único porque o sistema de 

informação estava lento ou fora do ar 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o Cadastro Único devido à falta de 

informações de outros níveis de governo (federal e estadual) 

(   ) Ocorreram outros tipos de dificuldades ou  impossibilidades que não estão listadas 

nos itens acima 

- Das situações listadas abaixo, por favor, aponte com que frequência ocorreram no uso do 

sistema Cadastro Único nos últimos 12 meses (Nunca, Raramente, Às vezes, Frequentemente 

e Sempre): 
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  (   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o sistema de informação Cadastro Único 

porque não havia acesso à Internet ou a Internet estava lenta 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o sistema de informação Cadastro Único 

porque não havia computadores disponíveis ou os computadores eram insuficientes 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o sistema de informação Cadastro Único 

porque o(s)  software ou programa(s)  necessário(s) para o uso do sistema estavam 

desatualizados ou eram incompatíveis com o Cadastro  Único 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o Cadastro Único porque o sistema de 

informação estava lento ou fora do ar 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de utilizar o Cadastro Único  porque o login ou senha 

não funcionava 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o Cadastro Único por haver poucos 

funcionários disponíveis para utilizar o sistema  

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o Cadastro Único por falta de pessoas 

capacitadas ou treinadas para utilizar o sistema  

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de utilizar o Cadastro Único devido à falta de 

informações exigidas para serem incluídas ou alteradas no Cadastro Único (   ) 

Dificuldade ou impossibilidade de acessar o Cadastro Único porque o sistema de 

informação estava lento ou fora do ar 

(   ) Dificuldade ou impossibilidade de acessar o Cadastro Único devido à falta de 

informações de outros níveis de governo (federal e estadual) 

(   ) Ocorreram outros tipos de dificuldades ou  impossibilidades que não estão listadas 

nos itens acima 

- Se tiver alguma sugestão para a melhoria da utilização do sistema de informação  Cadastro 

Único, por favor, escreva abaixo ________________________________________ 

- Já enviaram alguma dúvida ou sugestão para o Governo Federal (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário) sobre o Sistema do Cadastro Único? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

(   ) Não sabe dizer  

- Recebeu alguma resposta do Governo Federal (Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário) em relação à dúvida(s) ou sugestão(ões) enviada(s) sobre o Sistema do Cadastro 

Único?   

(   ) Sim, na maior parte das vezes ou sempre 

(   ) Sim, mas na menor parte das vezes ou quase nunca 

(   ) Não 
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(   ) Nunca mandaram dúvida ou sugestão para o Governo Federal em relação ao Cadastro 

Único 

(   ) Não sabe dizer 

- Já enviaram alguma dúvida ou sugestão para a Caixa Econômica Federal sobre o Sistema do 

Cadastro Único? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

(   ) Não sabe dizer  

- Recebeu alguma resposta da Caixa Econômica Federal em relação à dúvida(s) ou 

sugestão(ões) enviada(s) sobre o Sistema do Cadastro Único?   

(   ) Sim, na maior parte das vezes ou sempre 

(   ) Sim, mas na menor parte das vezes ou quase nunca 

(   ) Não 

(   ) Nunca mandaram dúvida ou sugestão para o Governo Federal em relação ao Cadastro 

Único 

(   ) Não sabe dizer 

 

SEÇÃO 5 – OUTROS USOS DO CADASTRO ÚNICO  

- Os dados e informações presentes no sistema de informação Cadastro Único são utilizados 

em algum programa, política pública ou atividade da prefeitura? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

(   ) Não sabe dizer  

- Se respondeu "Sim" na questão anterior, por favor, escreva abaixo o nome do programa ou 

política pública que utiliza o Sistema do Cadastro Único e descreva como o Cadastro Único é 

adotado no programa ou política pública________________________________________ 

- Se respondeu "Não" na primeira questão desse bloco, por favor, escreva abaixo os motivos 

para que a prefeitura não utilize o Sistema do Cadastro Único em suas políticas públicas ou 

programas? ________________________________________ 

- A prefeitura criou algum sistema de informação próprio para auxiliar no uso dos dados do 

Cadastro Único nas políticas públicas do Governo Federal ou da própria prefeitura? Se sim, 

por favor, descreva o(s) sistema(s) de informação criado(s). 

________________________________________ 
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- Sua organização é responsável pela inclusão de dados de outros sistemas de informação do 

Governo Federal? Se sim, quais? ________________________________________ 

- SEÇÃO 6 – AGRADECIMENTOS 

Muito obrigada pela sua participação! 

Fico à disposição para qualquer dúvida ou informação no seguinte contato: 

manuellamaiaribeiro@gmail.com 

- Gostaria de receber documento com os resultados desse estudo? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

mailto:manuellamaiaribeiro@gmail.com

