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Conheça os relatórios disponíveis no CadÚnico
Os relatórios disponíveis no CadÚnico podem ajudar o município na gestão do
próprio Cadastro e na elaboração de outras políticas públicas locais.
O Aplicativo de Entrada e Manutenção de Dados (Aplicativo off-line) é ferramenta
fundamental para a gestão do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Além de
registrar as informações das famílias, ele permite a geração de relatórios para o
acompanhamento da base de dados local e para a identificação de famílias e pessoas
prioritárias para atendimento por políticas públicas implementadas pelo município.
As informações do CadÚnico podem ser utilizadas pelos governos federal, estaduais e
municipais, não apenas para concessão de benefícios do Programa Bolsa Família (PBF), mas
também para a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para famílias
pobres em ações nas áreas de Educação, Habitação, Saneamento, Capacitação Profissional e
Geração de Trabalho e Renda, dentre outras.
O Aplicativo off-line fornece dois tipos de relatório: o Sintético e o Analítico. Esses
relatórios são importantes para os municípios conhecerem as informações detalhadas das
famílias e pessoas cadastradas no CadÚnico.
O Relatório Sintético apresenta o número de domicílios, famílias e pessoas cadastradas e
é importante para o município conhecer as informações quantitativas da sua base. Com ele
é possível verificar o número de pessoas com documentação e sem documentação e, dentro
de cada grupo, os números por faixa etária, gênero, portadores de necessidades especiais e
pessoas que estão definidas como responsáveis pelas unidades familiares. Este relatório
também permite verificar quais cadastros estão ativos e inativos no município.
Para obter um relatório sintético da sua base, o gestor municipal deve utilizar o Aplicativo
off-line da seguinte forma:



Clicar no menu “Relatórios”;
Selecionar a função “Sintético”, conforme figura abaixo:

O Aplicativo vai gerar um relatório que contém todas as informações da base local do

CadÚnico. É possível imprimi-lo e/ou salvá-lo no computador.
As informações obtidas no Relatório Sintético referem-se aos dados gravados no computador
em que está instalado o servidor e ao qual o aplicativo está conectado.
Atenção: o Relatório Sintético é pré-formatado, ou seja, ele não pode ser alterado, uma vez
que as variáveis nele presentes estão previamente definidas.
O Relatório Analítico permite formatar relatórios com resultados de cruzamento de
diferentes variáveis. Ele apresenta o conjunto de domicílios, famílias ou pessoas que
atendem aos perfis definidos pelo usuário, com base na seleção e na combinação das
variáveis existentes na base de dados do CadÚnico.
Para gerar o Relatório Analítico, o gestor municipal deve seguir os procedimentos abaixo:



Clicar no menu “Relatórios”;
Selecionar a função “Analítico”, conforme figura abaixo:



Indicar se a pesquisa deve considerar os domicílios ou as pessoas cadastradas e
selecionar os critérios de geração do relatório, ou seja, as variáveis que devem ser
utilizadas para a seleção dos domicílios ou das pessoas de acordo com os perfis
desejados.

Este relatório permite que o município conheça aspectos específicos sobre os domicílios e
pessoas cadastradas como grau de escolaridade, condições de moradia e outros, por meio
da combinação das diversas variáveis disponíveis no CadÚnico. Estas informações são
fundamentais para o planejamento e implementação de políticas públicas.
Com este relatório, o gestor municipal pode, por exemplo, selecionar todas as pessoas
cadastradas de seu município que não terminaram o ensino fundamental, ou que não estão
trabalhando e cuja data de nascimento seja superior a 01/01/1976. Com base nestes dados,
o município pode planejar ações de ampliação de escolaridade, ou um programa de geração
de emprego e renda ou, ainda, de qualificação profissional para atendimento do público
identificado.
Para gerar o Relatório Analítico, é preciso informar ao menos um critério de pesquisa, mas a
inclusão de diferentes critérios permitirá o refinamento da pesquisa e o município poderá
encontrar as pessoas ou domicílios/famílias que se enquadram em um perfil específico. O
Aplicativo off-line apresentará relatório que contém somente os domicílios ou pessoas que
atendem aos critérios de pesquisa definidos.
O relatório gerado pelo Aplicativo off-line possui uma estrutura fixa e trará sempre o código,
situação e endereço do domicílio e toda a sua composição familiar. Este relatório pode ser
impresso e/ou salvo no computador para ser utilizado em outros programas, como Excel e
Accsess.
Para que os relatórios fornecidos pelo CadÚnico sejam úteis para a gestão das políticas

públicas locais, é fundamental que o município saiba formular bem suas perguntas para
definir as ações. Por exemplo: Quer saber quantos e quais são os analfabetos ou as pessoas
com baixa escolaridade para planejar políticas educacionais? Quer saber quais são as
famílias que têm domicílios precários para implementar políticas habitacionais voltadas para
famílias de baixa renda? Quer saber quem não tem acesso a saneamento para estimar
custos de ampliação da rede municipal de esgoto?
Se o município compartilhar a base cadastral com outras áreas do governo, a qualidade do
acesso e do uso das informações será mais eficiente.
Para fazer bom uso das informações, é preciso que a base do Cadastro esteja
constantemente atualizada.
Para informações mais detalhadas sobre os relatórios, consulte o Guia de Utilização dos
Relatórios do Aplicativo de Entrada e Manutenção de Dados do CadÚnico – Versão 6.0.5.

Atenção para os prazos do Programa Bolsa Família:
Calendário de realização do Prêmio de Práticas Inovadoras:
- Inscrições: 24 de março a 15 de maio de 2008;
- Seleção e julgamento: 16 de maio a 30 de maio de 2008;
- Visitas de averiguação: 1° de junho a 17 de junho de 2008;
- Divulgação dos resultados: até 17 de junho de 2008; e
- Evento de premiação: de 30 de junho a 4 de julho de 2008.

O MDS tem recebido muitos questionamentos sobre a ampliação da faixa etária do
PBF e o pagamento do benefício variável vinculado ao adolescente.
Abaixo, esclarecemos uma das questões. Para outras dúvidas, acesse as perguntas
e respostas sobre o benefício vinculado ao adolescente.
Quando um adolescente descumpre a condicionalidade de educação, o
benefício da família é afetado?
Não. No caso do BVJ, a sanção por descumprimento de condicionalidade afeta
apenas o benefício vinculado ao adolescente que descumpriu a condicionalidade.
Os demais benefícios da família são mantidos.
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a
Coordenação de Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1614/1615.

