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1 INTRODUÇÃO

O Brasil possui, atualmente, cerca de 205 milhões de habitantes. Conhecer esses 
cidadãos, suas necessidades e características é fundamental para que sejam prestados 
serviços públicos eficientes e de qualidade.

Historicamente, bases de dados foram criadas em órgãos governamentais 
de forma isolada e, mesmo com o propósito de serem universais, acabaram por 
ser desenhadas para atender a objetivos preponderantes dessas entidades, o que 
resulta em multiplicidade de bases e em gerenciamentos difusos, muitas vezes não 
adequadamente coordenados.

Boas práticas de gestão de benefícios sociais incluem a facilidade de acesso 
pela população, a simplificação de conceitos e de procedimentos para cadastro e, 
especificamente em relação ao que será tratado neste texto, a adequada identificação 
daqueles cidadãos que fazem jus a cada um dos benefícios disponibilizados pelo 
Estado brasileiro.

A falta de clareza quanto às regras dos programas sociais pode gerar dúvidas e 
questionamentos sobre sua credibilidade, o que, além de comprometer sua eficácia, 
pode também implicar a rejeição a políticas públicas potencialmente benéficas.

Da mesma forma, o tratamento indevido ou inadequado de resultados 
obtidos a partir de cruzamentos de dados é igualmente crítico, eventualmente 
comprometendo as iniciativas de controle necessárias à viabilidade e à execução 
desses programas, além de possivelmente prejudicar pessoas de maneira individual, 
enquanto potenciais beneficiárias da política pública.

Assinala-se que muitas das bases de dados públicas disponíveis são declaratórias. 
Nesses casos, o registro administrativo é efetuado a partir da informação prestada 
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pelo cidadão, sem exigência, a priori, de comprovação documental. Essa opção, 
em princípio, mostra-se acertada em situações em que a verificação apresenta custo 
muito mais alto (em relação à coleta de dados por declaração), quando os riscos 
são baixos ou mitigados por outras formas de controle, ou quando as opções para 
a rapidez na coleta dos dados são limitadas.

Essas limitações não inviabilizam, entretanto, o uso da tecnologia da 
informação. Os avanços percebidos no setor permitem que se trabalhe com mais 
dados em menos tempo, tornando possíveis verificações a custos cada vez menores. 
Se bem aproveitados, tais recursos resultam em ganhos na qualificação das bases 
de dados disponíveis.

Assim, a abordagem trazida sobre o assunto neste trabalho busca retratar, sob o 
ponto de vista do autor, os debates ocorridos a respeito da aplicação de cruzamentos 
de dados para a gestão de benefícios sociais, no âmbito do Comitê de Monitoramento 
e Avaliação de Políticas Públicas Federais do Poder Executivo, instituído pela Portaria 
Interministerial no 102, em 7 de abril de 2016, e composto por representantes dos 
ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), da Fazenda (MF), da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e da Casa Civil 
da Presidência da República, contando também com a participação de membros de 
instituições convidadas.

2 EVOLUÇÃO DAS BASES DE DADOS AO LONGO DO TEMPO

Entre as bases de dados públicas existentes, o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
é uma das mais conhecidas. Oriundo do registro de pessoas físicas, de 1965, o 
Decreto-Lei no 401, de 30 de dezembro de 1968, previu que a inscrição no CPF 
ficaria a critério do MF e alcançaria as pessoas físicas, contribuintes ou não do 
Imposto de Renda (IR).

No caso específico do CPF, a norma que o criou tem por objetivo tratar de 
dispositivos que alteram a legislação do IR. Portanto, ainda que seja um cadastro 
geral, o CPF observa a regulamentação do MF.

Atualmente, passados cerca de cinquenta anos de sua criação, nem todos os 
brasileiros estão nele registrados, mesmo sendo um cadastro de referência bastante 
utilizado em várias políticas públicas. Além disso, a atualização dos dados cadastrais 
ocorre principalmente para os declarantes do IR.

Concorrem para a identificação de indivíduos no Brasil outras bases de dados, 
tais como a de registro cartorial de nascimentos, casamentos e óbitos e a da Justiça 
Eleitoral. Existem ainda os registros de identificação das secretarias de segurança 
pública estaduais, entre outros.
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Nesse sentido, o primeiro passo para um adequado cruzamento de dados é 
conseguir estabelecer a unicidade de pessoas entre as diferentes bases de dados. São 
recorrentes as situações de divergência de informação sobre um mesmo indivíduo.

Essas divergências, no entanto, não representam necessariamente erros de 
registro, podendo ser resultado, por exemplo, de diferentes métodos de coleta, 
tais como a abreviação de nomes ou de datas de coleta diversas, atualizadas 
periodicamente ou não.

Quando há mudança de nome por casamento, por exemplo, atualmente é 
necessário que os vários documentos (identidade, carteira de motorista, carteira 
de trabalho, passaporte etc.) sejam alterados individualmente. Enquanto isso é 
feito, os nomes válidos para determinada pessoa serão divergentes se não forem 
considerados o nome original e o nome após a alteração. Essa é uma das diversas 
hipóteses a serem observadas que podem impactar a qualidade do resultado do 
cruzamento de dados.

A multiplicidade de cadastros não ocorre apenas na identificação pessoal. 
Existe também uma série de bases de dados que tratam de renda de indivíduos. 
Dessa forma, nos cruzamentos, é necessário identificar quais são os registros 
envolvendo as rendas de uma pessoa, bem como se são assinaladas em mais de 
uma base, situação em que existiria a possibilidade de erro ao se somarem duas 
rendas iguais, em bases distintas.

Entre as bases que registram rendas de cidadãos, encontram-se a Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED), ambos de responsabilidade do Ministério do Trabalho; o Cadastro 
Nacional de Informações Sociais (CNIS), gerenciado pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS); e o Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE), 
gerenciado pelo MP.

O conjunto dessas bases dispõe de informações (declaratórias ou não) que 
indicam rendas formais de empregados públicos ou privados, aposentados e 
pensionistas. Entretanto, há limitações quanto à completude dessas bases, ou 
seja, elas não detêm todas as informações de rendas formais existentes. O registro 
dos pagamentos de previdência de regimes próprios de estados e municípios, por 
exemplo, é feito localmente por esses entes federados, não existindo uma base 
única nacional que os consolide.

3 EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DE CRUZAMENTOS DE DADOS RELACIONADOS 
A BENEFÍCIOS SOCIAIS

A viabilidade de se realizarem cruzamentos de bases de dados tem amparo 
na evolução tecnológica observada ao longo dos anos no Brasil, especialmente na 
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última década. Quanto aos meios que favorecem esses cruzamentos, destacam-se 
a maior capacidade computacional existente e a maior qualificação das equipes, 
incluindo o conhecimento a respeito dos ganhos e os limites sobre o uso das bases 
de dados disponíveis.

As fiscalizações executadas pelos órgãos de controle vêm, durante os anos, 
utilizando-se desses cruzamentos para melhor focalizarem os diagnósticos a serem 
verificados in loco, por exemplo.

O modelo de diagnóstico que se utiliza de amostras estatísticas para definição 
de fiscalizações aleatórias, cujo resultado permite inferências globais acerca da 
execução de programas de governo, pode resultar em custos elevados de recursos 
humanos e de diárias e passagens. Diagnósticos com resultados de qualidade 
semelhante podem ser realizados, no entanto, com um número menor de visitas 
(e com redução de custos) ao se usarem, de forma complementar, os resultados 
obtidos nos cruzamentos de bases de dados.

Os órgãos gestores de programas sociais, além dos de controle, também vêm 
servindo-se dos cruzamentos de dados para qualificarem suas bases e ações. Em um 
primeiro momento, a principal alternativa para a coleta de dados foi por meio 
da declaração dos potenciais beneficiários, com visita in loco por parte de agentes 
públicos ou não; atualmente é possível que esses dados sejam testados diante de 
outros registros oficiais. Eventualmente, até a própria coleta poderia ser otimizada 
ao se oferecerem tais registros às equipes de campo para validação.

A disponibilidade tecnológica e suas vantagens não devem implicar, contudo, 
a utilização desarrazoada dos cruzamentos de bases de dados. Os diagnósticos 
precisam ser alinhados ao adequado planejamento e às oportunidades de tratamento. 
Nesse sentido, é necessário reconhecer que os cruzamentos são apenas um passo 
no aprimoramento da gestão de benefícios sociais.

4 O PLANEJAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS DECORRENTES DOS CRUZAMENTOS 
DE DADOS E CUIDADOS RELACIONADOS À ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com o uso mais frequente dos cruzamentos de dados, é necessário atenção 
para não haver risco de se creditar importância maior aos resultados gerados do 
que a devida para o tratamento das inconsistências. Com isso, é especialmente 
relevante que as divergências identificadas tenham a natureza de alerta, mas que 
não sejam consideradas como um resultado acabado, e sim como situações a serem 
verificadas e validadas.

O prejuízo da cessação de um benefício social em um caso de falso positivo 
(quando há um apontamento em cruzamento de dados que não se confirma na prática) 
pode ser maior que a manutenção do pagamento do benefício incorretamente. É por 
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isso que os resultados dos cruzamentos devem ser necessariamente analisados a partir 
dos seus pressupostos e das metodologias utilizadas, sem conclusões precipitadas.

Há aqui uma consideração a ser feita: são frequentes resultados diferentes 
para cruzamentos de dados que possuem o mesmo objetivo. Os resultados obtidos 
dependem dos pressupostos utilizados.

Entre as análises que devem ser feitas em um cruzamento de dados, 
inclui-se, especialmente, o planejamento dos tratamentos a serem adotados a 
partir dos resultados. Assim, é importante que se separem em dois grupos as 
providências a serem tomadas. O primeiro decorre da necessidade de adoção de 
aperfeiçoamentos no desenho ou operacionalização da política pública, de forma 
a se evitar que as falhas identificadas voltem a ocorrer.

Contudo, é preciso analisar a relação de custos e benefícios das alterações, a 
possibilidade de elas serem feitas e se a falha justifica sua realização em uma política 
pública já consolidada. Eventualmente, a avaliação contemplando a gestão de riscos 
pode resultar na manutenção da estrutura da política pública em vigor e a principal 
implicação do resultado do cruzamento ser apenas de apurações individuais dos 
casos identificados.

O segundo grupo de providências se caracteriza pela verificação individualizada 
das ocorrências. Um dos efeitos mais visíveis do cruzamento de dados é a 
possibilidade de identificação de cidadãos que recebem indevidamente benefícios 
sociais. A visibilidade desse achado decorre do potencial prejuízo financeiro ao 
erário (concessão e recebimentos indevidos), o que, como consequência, também 
prejudica pessoas que de fato deveriam estar recebendo esses benefícios, segundo 
as regras estabelecidas, e não estão, por limitações orçamentárias.

As providências de apuração não necessariamente são simples e imediatas, 
e vão além da mera cessação do benefício indevido. A legislação pode prever a 
abertura de processos administrativos específicos, com fluxos para contraditório e 
ampla defesa, que implicam, em si, custos à própria administração pública. Quanto 
a isso, embora tais processos visem, inclusive, à devolução dos recursos recebidos 
indevidamente, seu custo pode ser maior que o valor ressarcido. Assim, a solução de 
apuração, embora se caracterize como determinação legal ao gestor público, também 
precisa ser adequadamente planejada e gerenciada, a fim de evitar mais prejuízos.

As apurações individualizadas, em contrapartida, também representam uma 
oportunidade para se verificar a confiabilidade dos cruzamentos de dados. Nesse 
momento, as informações apuradas podem ser cotejadas com outras documentações, 
identificando erros e omissões dos cruzamentos, bem como fornecendo insumos 
para aperfeiçoamento da metodologia.
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A verificação individualizada apresenta, ainda, outras duas oportunidades. 
A primeira se refere à coleta de informações para o aperfeiçoamento de políticas 
públicas, ao se observarem outros elementos sobre potenciais beneficiários – por 
exemplo, determinada família pode ter pleiteado acesso a benefício por julgar 
meritório o seu recebimento, mesmo que não atenda às regras do programa. Tal caso 
pode representar insumo para ajuste na regra desse benefício.

À medida que as divergências em cruzamentos são apuradas, no entanto, há 
também a oportunidade de que os dados identificados sejam revistos. É possível 
que nomes ou informações de renda estejam registrados de forma equivocada em 
bases oficiais. Quando há apuração, é importante que as bases de dados sejam 
retificadas para correção de erros ou omissões. Com isso, elas são aperfeiçoadas e 
evita-se a recorrência de apontamentos indevidos em outros cruzamentos.

5 ESTUDO DE CASO – CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA

O Cadastro Único para Programas Sociais (Cadastro Único) é o instrumento de 
identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa 
renda a ser utilizado obrigatoriamente para a seleção de beneficiários e a integração 
de programas sociais do governo federal voltados ao atendimento desse público. 
Atualmente, mais de trinta políticas públicas utilizam o Cadastro Único, inclusive 
o Programa Bolsa Família, além de programas sociais estaduais e municipais.

O Cadastro Único permite que o governo conheça melhor a realidade 
socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: 
características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação 
de trabalho e renda, entre outras.

O Programa Bolsa Família, por sua vez, tem como objetivo combater a fome, 
a pobreza e outras formas de privação das famílias, além de promover a segurança 
alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação 
e assistência social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos 
familiares e de desenvolvimento local dos territórios. O primeiro passo para 
que a família possa ingressar no programa é o seu registro no Cadastro Único.

O Ministério do Desenvolvimento Social é o responsável pela gestão e 
operacionalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, em parceria 
com os ministérios da Educação e da Saúde, para a gestão das condicionalidades, 
e com a Caixa Econômica Federal, encarregada de processar as informações 
cadastrais enviadas pelos municípios e pelo Distrito Federal e de organizar e efetuar 
o pagamento dos benefícios às famílias.

O cadastramento realizado por essas famílias é um ponto de controle de 
fundamental importância para as políticas sociais. Permite um primeiro contato 
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das famílias em situação de vulnerabilidade com o Sistema Único de Assistência 
Social e possibilita ao governo dispor de fontes de informação valorosas para o 
planejamento de políticas públicas, incluindo o Programa Bolsa Família.

Nessa lógica, a acessibilidade de cadastro – sem exigências desnecessárias – deve 
ser compatibilizada com a primordial segurança de que as informações registradas 
sejam fidedignas, até mesmo para que se evite responsabilizar legalmente as famílias 
por declararem dados incorretos que já são de conhecimento da administração 
pública (Brasil, 2018).

Assim, o Ministério do Desenvolvimento Social, em função de aprimoramentos 
fundamentados em cruzamentos de bases de dados com maior frequência, reduziu 
o tempo de lançamento de listas de averiguação cadastral. Até 2016, a ação era 
anual, com o lançamento de uma única lista com diferentes grupos (definidos a 
depender do tipo de achado e prazos de repercussão). A partir do decorrer de 2017, 
o procedimento passou a ser realizado durante o exercício, de forma rotineira, 
distribuindo os achados ao longo do ano para tratamento pelos gestores municipais, 
facilitando sua dinâmica.

Além disso, se inicialmente as informações eram apenas declaratórias e mais 
difíceis de serem verificadas em menor tempo, atualmente já há o impedimento da 
habilitação de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que têm membros 
identificados na RAIS/CAGED com renda individual não declarada no Cadastro 
Único, em um cruzamento de dados que é feito periodicamente.

Tais medidas citadas, tanto de aumento na frequência de batimentos para a 
identificação de inconsistências quanto de verificações prévias rotineiras à concessão 
de benefícios, são efeitos diretos da intensificação do uso de cruzamentos de dados 
para a gestão de cadastros e benefícios sociais.

Uma consequência de grande visibilidade desses aperfeiçoamentos foi a 
eliminação, ao longo de 2017, da fila de pessoas aguardando a habilitação no Bolsa 
Família. À medida que os cruzamentos permitiram identificar famílias que não 
mais faziam jus ao programa, outras puderam receber o benefício imediatamente.

6 PROPOSTA DE ONDE SE DESEJA CHEGAR E POSSIBILIDADES DE 
SIMPLIFICAÇÃO, EFICIÊNCIA E ECONOMIA DE RECURSOS

O uso dos recursos computacionais por meio de cruzamentos de dados, se 
adequadamente realizado, pode permitir que os aperfeiçoamentos de gestão levem, 
simultaneamente, à melhoria da prestação de serviços públicos aos cidadãos e à 
economia de recursos.

O Decreto no 9.094/2017 normatizou iniciativas de racionalização de 
atendimento ao cidadão pela administração pública, dispondo sobre a simplificação 
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da prestação dos serviços públicos aos usuários, inclusive ratificando a dispensa do 
reconhecimento de firma.

O mencionado normativo estabelece que os órgãos e as entidades do Poder 
Executivo federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com os 
usuários dos serviços públicos:

I - presunção de boa-fé;

II - compartilhamento de informações, nos termos da lei;

III - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos 
comprobatórios de regularidade;

IV - racionalização de métodos e procedimentos de controle;

V - eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja 
superior ao risco envolvido;

VI - aplicação de soluções tecnológicas que visem simplificar processos e procedimentos 
de atendimento aos usuários dos serviços públicos e propiciar melhores condições 
para o compartilhamento das informações;

VII - utilização de linguagem clara, que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e

VIII - articulação com os estados, o Distrito Federal, os municípios e os outros poderes 
para a integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos.

Parágrafo único. Usuários dos serviços públicos são as pessoas físicas e jurídicas, de 
direito público ou privado, diretamente atendidas por serviço público (Brasil, 2017).

Os procedimentos de gestão de informação e de cruzamentos de dados para 
aprimoramentos na prestação de serviços públicos estão alinhados com as diretrizes 
do decreto referido.

Atualmente, existem diversas iniciativas no âmbito do governo federal que visam 
à plena implantação dessas diretrizes, entre as quais se destacam o Sistema Nacional 
de Informações de Registro Civil (Sirc), o lançamento do Documento Nacional de 
Identificação (DNI) e a ampliação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). As três têm como potencial resultado 
a unificação de registros e a simplificação de procedimentos.

O Sirc tem a finalidade de captar, processar, arquivar e disponibilizar dados 
relativos a nascimento, casamento, óbito e natimorto produzidos pelas serventias 
de registro civil das pessoas naturais. Com isso, ele pretende apoiar e otimizar o 
planejamento e a gestão de políticas públicas que demandarem o conhecimento 
e a utilização dos dados.

O DNI, associado à Identificação Civil Nacional (ICN), tem como objetivo 
tornar única a identidade do brasileiro em suas relações com a sociedade e com os 
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órgãos e entidades governamentais e privadas, centralizando as informações em 
uma única base de dados validada biometricamente.

O eSocial, por sua vez, é, por definição, o instrumento para a unificação 
da prestação das informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas, e tem por finalidade padronizar sua transmissão, 
validação, armazenamento e distribuição.

Todas essas iniciativas convergem para que as informações sobre a identidade e 
demais aspectos relacionados à cidadania dos brasileiros sejam mais bem organizadas 
e disponibilizadas para o planejamento de políticas públicas, resultando em melhor 
atendimento aos cidadãos.

A conclusão das ações ocorrerá no médio prazo, porém esperam-se efeitos 
imediatos quando da efetivação das etapas de curto prazo. À medida que as diversas 
bases de dados voltarem-se para uma gestão da informação integrada, os controles 
se tornarão mais eficientes, as fraudes assumirão caráter mais residual e os gestores 
estarão dotados de melhores recursos para o atendimento da população.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo trata dos avanços obtidos e das perspectivas para o aprimoramento 
da gestão de políticas públicas a partir da validação de informações para benefícios 
sociais com base nos cruzamentos de dados, discutidas no âmbito do Comitê 
de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas do Poder Executivo do 
governo federal.

Ao longo dos últimos dez anos, muito se avançou em relação ao entendimento 
das potencialidades e limitações da utilização de recursos tecnológicos para a 
prestação de serviços públicos mais adequados às necessidades dos cidadãos 
brasileiros. Entre esses aspectos, incluem-se a facilidade de acesso a esses serviços 
e a economicidade na sua prestação.

Nesse sentido, os cruzamentos de dados trazem ganhos para o planejamento 
e a gestão de políticas públicas. Especialmente nesse aspecto, cabe a ressalva de 
que não é o cruzamento de dados per se que trará avanços de gestão, mas a sua 
aplicação de forma estruturada e bem compreendida.

As discussões e ações para melhoria da gestão da informação na 
administração pública brasileira já representam fonte importante de economia de 
recursos públicos, inclusive no combate a fraudes, e resultaram em ações como 
as iniciativas relacionadas ao DNI, ao Sirc e ao eSocial, que, se adequadamente 
geridas, têm o potencial de trazer resultados tanto no curto quanto no médio 
e no longo prazo.
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Os avanços relacionados ao Cadastro Único e ao Programa Bolsa Família 
representam exemplos de experiências de utilização de cruzamentos de dados 
bem-sucedidas, embora sejam sempre pertinentes o monitoramento e a revisão 
desses avanços.

Uma consequência de grande visibilidade desses aperfeiçoamentos foi a 
eliminação, durante 2017, da fila das famílias aguardando a habilitação no Programa 
Bolsa Família. À medida que os cruzamentos permitiram identificar aquelas que não 
mais faziam jus ao programa, outras puderam receber o benefício imediatamente.
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