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1 INTRODUÇÃO

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um programa de assistência social do 
governo federal que garante um salário mínimo mensal às pessoas com deficiência e aos 
idosos pobres. Em 2017, o BPC atendeu 4,5 milhões de pessoas com um orçamento de 
R$ 50,3 bilhões,5 constituindo o maior programa de transferência do governo federal 
em termos orçamentários. Apesar do expressivo número de beneficiários e recursos, o 
cadastro desses beneficiários e dos membros familiares do BPC ainda opera de forma 
isolada dos demais programas sociais do governo. Este texto apresenta um método para 
incorporar informações do Cadastro Único para Programas Sociais (Cadastro Único) 
aos cadastros do BPC, permitindo a melhoria do seu grau de cobertura e focalização.

Devido a diferenças nas definições legais do conceito de família, o BPC 
mantém um cadastro familiar próprio, denominado Grupo Familiar (Grufam), 
que opera de forma independente do Cadastro Único. Enquanto o grupo familiar 
deste define a posição de cada membro em relação a uma pessoa de referência, 
usualmente a mãe do domicílio, o do BPC é centrado no titular do benefício, que 
frequentemente é uma criança ou um idoso da família. Além disso, a família no 
BPC é mais restrita, incluindo apenas pais, irmãos solteiros e filhos solteiros. Já a do 
Cadastro Único inclui todos os membros que compartilham despesas no domicílio.

Essas diferenças de cobertura e pessoa de referência impediram, até hoje, o 
uso das informações do Cadastro Único de maneira sistemática e automatizada 
para a melhoria da qualidade do BPC. Este isolamento, além de aumentar custos 

1. Este texto se baseia em partes da nota técnica Método para complementação dos grupos familiares do BPC com 
informações do Cadastro Único. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/170818_
nt_astec_5.pdf>.
2. Repositório do projeto disponível em: <https://gitlab.com/IpeaDATA-lab/composicao_familiar_BPC>.
3. Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea.
4. Bolsista do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Assessoria Técnica (Astec) do Ipea.
5. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/relcrys/bpc/docs/downloads/2017/DezTodos.pdf>.
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operacionais, reduz a capacidade de identificação de potenciais beneficiários e 
focalização deste benefício. Com o Decreto no 8.805, de 7 de julho de 2016, 
que exigiu o cadastramento dos beneficiários do BPC no Cadastro Único, as 
informações do BPC passaram a estar disponíveis para os atendentes do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) no momento de sua concessão ou da atualização 
cadastral. Mesmo assim, persistem os dois sistemas separados de grupos familiares 
e os atendentes têm que fazer a conversão das posições familiares manualmente.

Este trabalho apresenta uma metodologia para reconstruir, de forma 
automática, as famílias segundo o critério do BPC com base nas informações de 
relações familiares do Cadastro Único. Isso permite detectar potenciais beneficiários 
e familiares de beneficiários do BPC não incluídos no respectivo grupo. Esse 
conjunto ampliado de informações, por sua vez, possibilita uma melhoria da gestão 
e do grau de focalização de renda per capita do programa.

O BPC requer que o beneficiário tenha renda máxima de um quarto de salário 
mínimo per capita, ainda que, em casos de judicialização,6 costuma-se aceitar a 
renda per capita de até meio salário mínimo. O cômputo da renda per capita requer 
informações da composição familiar de todos os beneficiários e da renda recebida 
de cada um. A renda de empregos formais e a renda auferida de benefícios sociais 
e aposentadorias são relativamente bem assinaladas nos registros administrativos 
federais.7 A dificuldade reside em identificar quais indivíduos pertencem a cada 
unidade familiar – o que requer informações dos vínculos de filiação, união civil 
e coabitação, por exemplo, cujos registros são menos abrangentes e unificados.8 
Ademais, tampouco existe uma base de dados de domicílios indicando a coabitação.

Em função da ausência de registros administrativos agregados de consanguinidade, 
afinidade e coabitação, a maioria dos programas de transferência  de renda se baseia 
em composições familiares autodeclaradas. Isso requer um sistema de verificação 
e atualização destas informações, pois há incentivos à subdeclaração de membros 
com rendas formais altas. Além disso, as composições familiares mudam ao longo 
do tempo e é necessária uma sistemática de atualização dos cadastros.

6. Seguindo o Acórdão 580.963 do Supremo Tribunal Federal (STF).
7. Existem sistemas de coleta de informações sobre renda laboral e de autônomos desde os anos 1970, como a Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS), o Cadastro de Empregados e Desempregados (CAGED), o Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e o Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS). Para os benefícios operacionalizados pelo INSS, há o registro sistematizado de suas folhas 
de pagamentos, denominado de "maciça".
8. Nascimentos, casamentos, separações e óbitos são registrados nos cartórios de registro civil e, até muito recentemente, 
com exceção dos óbitos, não eram informados para uma base de dados centralizada. Desde 2001, os óbitos são registrados 
no Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi), instituído pela Portaria do Ministério da Previdência Social (MPS) no 847/2001. 
Para os demais registros civis registrados em cartório, só foi iniciada a sistematização desses dados em 2014, a partir 
do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc), criado pelo Decreto no 8.270, de 26 de junho de 2014.
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Depois desta introdução, a seção 2 do trabalho apresenta as diferenças entre 
os conceitos de família utilizados pelo BPC e pelo Cadastro Único, assim como 
as sistemáticas de atualização de informações dos respectivos cadastros familiares. 
Resumidamente, este último dispõe de cobertura populacional maior, composição 
familiar mais abrangente e melhor sistemática de atualização das informações. 
Além do mais, até 2004, as informações do grupo familiar do BPC não eram 
registradas no sistema integrado do INSS, existindo a inscrição do grupo familiar 
do beneficiário apenas em um sistema cliente-servidor distribuído nas unidades do 
instituto. Portanto, o Cadastro Único mostra grande potencial para complementar as 
informações do Grufam. Existem dificuldades, entretanto, no uso destas informações 
pela falta de informações do estado civil de cada membro e dos vínculos de 
parentescos explícitos entre todos os membros das famílias entre si.

A seção 3 evidencia o algoritmo que permite reconstruir o grupo familiar do 
beneficiário do BPC usando as informações do Cadastro Único e faz avaliações de 
limitações e acurácia do método aplicado. Apesar das diferenças entre as estruturas 
familiares utilizadas em ambas as bases, o algoritmo possibilita reconstruir a grande 
maioria de vínculos familiares de primeira ordem de pessoas beneficiárias do BPC 
e estimar o seu estado civil apenas segundo as informações da Cadastro Único.

A seção 4, por sua vez, demonstra os resultados da utilização do algoritmo 
proposto. O método foi aplicado aos dados do Grufam de fevereiro de 2018 e do 
Cadastro Único de junho de 2018. Entre outros resultados, esse método identificou 
1,24 milhão de membros familiares subnotificados, um aumento de 45% no 
número de membros familiares.

Por fim, a seção de conclusão resume os resultados obtidos e aponta possíveis 
melhoras normativas e extensões desta abordagem.

O método aqui apresentado para a complementação de grupos familiares já está 
sendo incorporado em algumas rotinas de verificação de renda per capita dos titulares 
do BPC. Ele foi elaborado a pedido do Grupo de Trabalho Interinstitucional do 
Benefício da Prestação Continuada (GTI-BPC) do Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS) e posteriormente mostrado ao Comitê de Monitoramento e Avaliação 
de Políticas Públicas Federais (CMAP). A Nota Técnica SAGI/MDS no 31/2017 
revela que a quantidade de titulares do BPC com renda acima de meio salário 
mínimo praticamente dobra quando considerado o grupo familiar do benefício 
complementado com membros familiares identificados no Cadastro Único. Esse 
resultado é similar ao encontrado por nós quando realizado o mesmo exercício.
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2 DIFERENÇAS CONCEITUAIS ENTRE FAMÍLIA NO BPC E NO 
CADASTRO ÚNICO

O Cadastro Único utiliza a seguinte definição de família.

I – Família: a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente 
ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas 
despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo 
domicílio (Brasil, 2007, art. 4o).

Esta definição de família depende da coabitação e do compartilhamento de 
despesas. São cadastrados em um núcleo familiar todos membros, parentes ou não, 
que compartilhem renda e despesas. As relações de parentesco são definidas entre 
cada componente da família e a pessoa responsável pelo núcleo,9 não havendo 
registro explícito das relações dos demais membros entre si. O critério da escolha 
da pessoa responsável pela unidade familiar é que esta tenha mais de 16 anos e seja, 
preferencialmente, do sexo feminino. Assim, o Cadastro Único elenca onze posições 
para o registro dos membros: pessoa de referência, cônjuge, pai/mãe, sogro(a), irmão/
irmã, genro/nora, filho(a), enteado(a), neto(a)/bisneto(a), outro parente e não parente.

Já o BPC usa outro conceito de família. Para a Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS), a família a ser considerada no BPC é a seguinte.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o 
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, 
os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que 
vivam sob o mesmo teto (Brasil, 2011, art. 20).

Nessa definição, o próprio beneficiário é colocado como a pessoa de referência e os 
demais integrantes da família são classificados de acordo com o grau de parentesco. A lei 
elenca, ainda, as pessoas que podem ser registradas como grupo familiar do requerente, 
não levando em consideração todos os parentes que residem sob um mesmo domicílio 
– embora todos os indivíduos listados como família do beneficiário devam residir sob 
o mesmo teto, com as raras exceções previstas na LOAS.10 Em relação ao estado civil 
dos irmãos, filhos e enteados, a Portaria Conjunta SPS/INSS/SNAS no 2 (Secretaria 
de Políticas de Previdência Social/INSS/Secretaria Nacional de Assistência Social), de 
setembro de 2014, considera como solteiras, para fins de cálculo de renda do BPC, 
as pessoas que não tenham constituído união estável ou contraído casamento civil.

O quadro 1 compara estas duas definições familiares. Como visto, a família do 
Cadastro Único é mais abrangente, incluindo todos os indivíduos que compartilham 

9. Existe a possibilidade de haver em um domicílio mais de um núcleo familiar, ou seja, famílias conviventes. São 
aquelas que compartilham apenas despesas habituais, como aluguel, água e luz. Elas podem, inclusive, ter relações 
de parentesco entre si – nestes casos, o método de reclassificação aqui proposto não será capaz de levar em conta 
tais relações familiares.
10. Em caso de situação de rua ou condição de acolhimento em instituições de longa permanência, os familiares devem 
estar na mesma condição que o requerente ao benefício para que sejam incluídos em seu grupo familiar.
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despesas – isso engloba os parentes, e até não parentes. Já a família do BPC abarca 
apenas relações familiares de primeira ordem, a depender do estado civil do parente 
do beneficiário, isto é, ela não inclui netos, genros/noras, outros parentes e não 
parentes que aparecem no Cadastro Único. Também não entram na família do 
BPC filhos, enteados e irmãos casados. Portanto, em termos de membros familiares 
cobertos, o conceito de família no BPC está contido no do Cadastro Único, o 
que indica a possibilidade de se aproveitarem as informações deste para recompor 
famílias do BPC.11

QUADRO 1
Brasil: comparativo entre estruturas familiares do BPC e Cadastro Único (2018)

Pessoa de referência 

Cadastro Único Grufam (BPC)

Responsável pela unidade familiar, maior de 
16 anos, preferencialmente do sexo feminino

Beneficiário do BPC

Critérios de inclusão 
de membro familiar

Coabitação Sim Sim

Compartilhamento de despesas Sim Não

Parentesco Não Sim

Estado civil Não Sim

Inclusão por grau 
de parentesco

Pai/mãe Sim Sim

Cônjuge Sim Sim

Filhos/enteados Todos Só solteiro(a)

Irmãos/irmãs Todos Só solteiro(a)

Sogros, netos, genro/nora Sim Não

Outros parentes Sim Não

Não parentes Sim Não

Elaboração dos autores.

A escolha da pessoa de referência da família nos dois cadastros também é 
distinta. No Cadastro Único, a família é centrada preferencialmente na “mãe” do 
domicílio; no BPC, no beneficiário, que frequentemente pode ser uma criança ou 
um idoso – até hoje, essa diferença foi a maior dificuldade para a integração das 
informações destes dois cadastros. Para que este reaproveitamento de informações 
seja feito, é necessário reclassificar as posições familiares do Cadastro Único para 
que fiquem centralizadas nos beneficiários do BPC da família, respeitando as regras 
de inclusão. Apresentamos na seção 3 um método para se fazer isso, mas antes é 
importante ressaltar certas dificuldades.

11. Exceto no caso de o beneficiário do BPC não ser parente da pessoa responsável pela unidade familiar no Cadastro 
Único ou não compartilhar renda e despesas.
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Apesar de o Cadastro Único oferecer um conceito familiar mais amplo, 
algumas ausências de informações dificultam sua reconfiguração para a definição 
familiar do BPC, conforme a seguir descrito.12

1) As relações familiares são esparsas, apenas registradas em relação ao 
responsável pelo domicílio, e não para todos os membros entre si.

2) Não há informações de estado civil dos membros.

3) As categorias outro parente e não parente inviabilizam qualquer suposição 
de relação desses com os demais membros.

Uma especificidade do grupo familiar do beneficiário do BPC é que, por ser 
focado no beneficiário e não no domicílio, as pessoas listadas em uma “família” 
também podem ser encontradas em outra(s) família(s). Esse é o caso quando há 
em um mesmo domicílio dois ou mais indivíduos que recebem o benefício.

Em relação à sistemática de coleta e atualização das informações, o Decreto 
no 6.214, de 26 de setembro de 2007, prevê revisão a cada dois anos da composição 
familiar dos inscritos no BPC. Para isso, ele explicita que essa revisão pode se 
valer de informações advindas de outras bases de dados a fim de verificar – para 
o beneficiário e seus familiares – o acúmulo de benefícios, a renda declarada e a 
reavaliação médica e social no caso das pessoas com deficiência. Não há menção, no 
entanto, a nenhum meio de revalidação do grupo familiar declarado pelo requerente 
ou beneficiário. Ou seja, na prática, prevalece inalterado o grupamento aceito na 
solicitação do benefício. Além disso, ao analisar o tamanho médio dos grupos 
familiares em função da data de início do benefício, vemos que até 2004 eles não 
continham nenhum membro, exceto o próprio beneficiário. Isso é explicado pela 
falta de centralização dessas informações no INSS no referido ano.

Já o Cadastro Único conta, ainda, com uma sistemática efetiva de atualização 
das informações, inclusive de composição familiar. Para garantir a manutenção dos 
benefícios, as famílias inscritas devem revisar os dados cadastrados a cada dois anos.

3 MÉTODOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR DO BPC IMPLÍCITO 
NO CADASTRO ÚNICO

O método proposto se baseia em um conjunto de regras de reclassificação, elaboradas 
analisando-se todas as possíveis posições que um titular do BPC pode ocupar numa 
família registrada no Cadastro Único. A figura 1 exemplifica um caso no qual o 
beneficiário do BPC ocupa a posição de filho na família do Cadastro Único – 
nesse caso, a pessoa responsável e o cônjuge/companheiro no Cadastro Único 

12. Ver Mation e Santos (2017) para uma discussão também sobre as limitações em razão das famílias conviventes, 
ignoradas aqui por não constituírem mais de 0,5% do Cadastro Único.
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representariam o pai/mãe na família do BPC daquele beneficiário. Similarmente, 
os filhos e enteados (que forem solteiros) no Cadastro Único corresponderiam às 
posições de irmãos no Grufam. Genros/noras e netos/bisnetos do Cadastro Único, 
por sua vez, não foram classificados, porque não é possível definir se são cônjuges 
do beneficiário do BPC ou de um de seus irmãos.

FIGURA 1
Exemplo de aplicação do método de reclassificação

Pai/mãe Sogro(a)

Irmã/
irmão

Pessoa
responsável

Cônjuge/
companheiro(a)

Genro/
noraOutro

parente

Não parente
Neto/

bisneto

Antes da reclassificação

Filho(a)
Beneficiário(BPC) Filho(a) Enteado(a)

Pai/mãe (padrasto 
ou madrasta)

Pai/mãe (padrasto 
ou madrasta)

Ambíguo

Ambíguo Filho(a)
Beneficiário(BCP)

Irmão se 
solteiro

Irmão se 
solteiro

Grupo familiar reclassificado

Consaguinidade Afinidade

Reclassificação sem ambiguidade
Reclassificação com restrição civil
Reclassificação com restrição de 
existência de relação direta

Elaboração dos autores.

Para cada posição do titular foram analisadas as posições dos demais membros 
familiares, e qual seria a relação direta entre o titular do BPC e estes membros. Esse 
conjunto de regras foi agrupado em uma tabela verdade, que descreve as regras para 
a conversão das famílias do Cadastro Único nas famílias do BPC.13 Cada linha da 
tabela verdade é composta por pares de posições familiares e estados civis do Cadastro 
Único e pelo resultado da reclassificação para cada par. O primeiro elemento desse 
par é a posição do titular do BPC na família e seu estado civil; o segundo descreve 
a posição familiar e o estado civil do membro que será reclassificado – para este par 
de indivíduos, a tabela apresenta o resultado da regra de reclassificação, indicando 
se o membro pertence ao Grufam e em qual posição está.

13. A tabela verdade está disponível no apêndice A de Mation e Santos (2017). Também está disponível em formato 
tabular em: <https://gitlab.com/IpeaDATA-lab/composicao_familiar_BPC/tree/master/tabelas_reclassificacao>.
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A tabela é composta por 176 linhas que descrevem o universo de regras de 
reclassificação possíveis para todos os casos que podem existir de composições familiares.14 
Entretanto, 88% das famílias do Cadastro Único são compostas pelo responsável 
pela família (RF), cônjuge e filhos, podendo haver aquelas apenas com o RF, RF e 
cônjuge, RF e filhos e RF, cônjuge e filhos. Para estas, vinte regras são suficientes para a 
reclassificação, sendo dez para cada possibilidade de estado civil (solteiro e não solteiro).

Para que a tabela com as regras de reclassificação pudesse ser aplicada, foi feita 
uma sequência de pareamentos, filtros e transformações nos dados do Grufam e 
do Cadastro Único. A figura 2 especifica o algoritmo adotado, que é composto 
por seis etapas descritas no apêndice. Os passos 1 e 6 consistem em pareamentos, 
que foram formulados para serem robustos, a fim de evitar problemas cadastrais 
nos nomes e documentos de identificação nas duas bases, de forma a minimizar 
erros de inclusão causados pelo método.15

FIGURA 2
Ilustração do funcionamento do algoritmo proposto

Titulares do BPC

Grufam
Lista de membros

familiares dos
titulares do BPC

Adições ao Grufam

Passo 1

Passos 2, 3 e 4

Passo 6

Passo 5

Encontra famílias com algum beneficiário de BPC

Pareamento com Grufam

Pareamento com tabela verdade
traz a posição na família BPC

(minimizando inclusões indevidas – erro tipo II)

2. Estima estado civil
3. Duplica famílias com múltiplos BPCs
4. Reformata para titular-membro

(minimizando falsos pareamentos – erro tipo I)
Cadastro Único

Titulares do BPC

Membros familiares
destes titulares

Membros familiares
rearranjados

Tabela
verdade

Elaboração dos autores.

A estimação do estado civil (passo 2) foi feita por proxies tendo como base 
as seguintes regras:

• pessoa de referência é solteira quando não há cônjuge;

14. Este número é o resultado da combinação de nove possíveis posições familiares do titular do BPC (excluindo 
outros parentes e não parentes), dez possíveis posições familiares, incluindo o próprio beneficiário, e dois estados civis 
do membro familiar. Destas 180 combinações, são excluídas quatro desnecessárias (ex.: regra extra para pessoa de 
referência e cônjuge, já que não é possível haver o beneficiário e outro membro na mesma posição para essas duas 
posições), chegando às 176 regras.
15. Para uma discussão mais detalhada dos métodos de escolha das chaves de pareamento, ver apêndice B de Mation 
e Santos (2017).
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• cônjuge é sempre não solteiro;

• existência de pai e mãe indica que são casados;

• existência de sogro e sogra indica que são casados;

• ausência de genro/nora indica estado civil solteiro dos filhos ou enteados;

• idade menor ou igual a 15 anos indica estado civil solteiro (idade não 
núbil, Código Civil, capítulo VIII, arts. 1.517 e 1.520); e

• genro/nora é sempre não solteiro.

3.1 Validação e limitações do método

Para verificar a acurácia das reclassificações, os indivíduos encontrados na base 
original do Grufam e do Grufam-CAD (Cadastro Único) tiveram seus vínculos 
familiares comparados, registrando-se uma taxa de acerto nessas reclassificações de 
99,5%. Os 31 mil casos (0,5%) de incorreção, em sua maioria, estão atrelados à 
má classificação do beneficiário, o que ocorre quando o Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) dos pais é registrado como sendo o do próprio beneficiário. Isso causa a 
marcação incorreta de quem é o beneficiário do BPC no Cadastro Único, levando 
à reclassificação errada dos seus membros familiares.

Outro problema que pode acontecer devido à aplicação do método são as adições 
indevidas, ou seja: a pessoa estava nos dois bancos de dados, mas não foi pareada 
por alguma divergência entre os registros. Isso pode gerar uma estatística inflada de 
subnotificações no Grufam – o método proposto neste capítulo tratou de minimizar 
esses erros sistemáticos de pareamento. Existem dois principais fatores atrelados a esse 
algoritmo que podem ocasionar os falsos pareamentos, conforme descrito a seguir.

1) O uso de proxies para o estado civil no Cadastro Único. Como o grupo 
familiar do BPC apenas considera filhos(as) e irmãos(ãs) solteiros(as), 
a má estimação do estado civil pode trazer falsas inclusões de familiares 
ou a omissão de membros que deveriam ser inseridos.

2) Pareamento do Grufam original com o reclassificado por outras variáveis 
além do CPF e do número do benefício (NB).

3) Para que os diversos registros se comuniquem, deve haver uma chave única 
que os ligue, podendo ser simples ou composta. O pareamento por CPF seria 
o ideal por conta de sua unicidade e constância ao longo da vida do indivíduo. 
No entanto, o uso de outras variáveis para garantir que as pessoas sejam 
encontradas mesmo sem CPF pode gerar o problema de não pareamento, 
ainda que essas pessoas existam em ambas as bases. O resultado final é uma 
adição de indivíduos ao Grufam maior que o real. A definição das chaves para 
esse pareamento, entretanto, levou em conta essa hipótese, fazendo com que 
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ele fosse sequencialmente relaxado, de modo a permitir que se encontrem as 
pessoas nas duas bases. Essas chaves estão descritas na tabela 1.

Com relação às pessoas não pareadas por não terem sido reclassificadas, essa 
hipótese tem extensão reduzida. Os indivíduos não reclassificados somaram apenas 
377 mil, 6,8% do total dos passíveis de reclassificação.

TABELA 1
Pareamentos consecutivos do Grufam-CAD e Grufam por chaves utilizadas

Chaves dos pareamentos sucessivos Total pareado

Primeiro por CPF, NB e data de nascimento 3.496.766

Segundo por CPF, NB e nome abreviado sem “da”, “de”, “do” etc.      10.802

Terceiro por nome, NB e data de nascimento    164.506

Quarto por nome fonético, NB e data de nascimento      10.425

Quinto por nome e NB        4.346

Sexto por nome fonético e NB        8.604

Sétimo por NB e data de nascimento        1.149

Total 3.696.598 

Elaboração dos autores a partir dos microdados do cadastro de beneficiários do BPC de fev./2018 e do Cadastro Único de jun./2018.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A recriação do grupamento familiar BPC no Cadastro Único usou dados provenientes 
do Cadastro Único de junho de 2018 e do Grufam de fevereiro 2018. O Grufam 
original tem 4,5 milhões de beneficiários e 2,8 milhões de indivíduos que compõem 
o grupo familiar desses beneficiários, somando um total de 7,3 milhões16 de pessoas 
na base de dados.

Foram encontrados 2,7 milhões de beneficiários do BPC no Cadastro 
Único, totalizando 5,6 milhões17 de pessoas passíveis de serem classificadas 
como pertencentes ao grupo familiar do beneficiário, inclusive o próprio. 
Desses 5,6  milhões, 93,2% foram reclassificados e 6,8% não foram. 
Dos reclassificados,  96% entram na família BPC do beneficiário. Entre os não 
reclassificados, o principal motivo foi a impossibilidade de se inferir o estado 
civil (59%), seguida da existência de não parentes, outros parentes ou demais 
indivíduos com relações com essas posições (33%). O grupo de familiares 
dos beneficiários idosos teve a pior taxa de reclassificação (92,3%), devido 
principalmente à inviabilidade de gerar proxies para o estado civil (70,5%). Isso 
pode ter sido ocasionado pela presença de netos ou bisnetos nos domicílios de 

16. Estatísticas para banco de dados desduplicados por CPF e data de nascimento.
17. Total já com famílias do Cadastro Único replicadas caso exista mais de um beneficiário em uma mesma família.
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idosos, uma vez que essa categoria é de difícil identificação quanto ao estado 
civil. No entanto, a presença dessas pessoas apenas gera uma estatística pior de 
reclassificação, não impactando a efetivação dessa reclassificação, já que esses 
indivíduos  não entrariam nas famílias desses idosos. A tabela 2 apresenta as 
taxas de reclassificações e o motivo das não reclassificações.

TABELA 2
Brasil: proporção de pessoas reclassificadas por tipo de reclassificação e espécie de 
BPC (2018)

Reclassificações
Total Deficiência Idoso  

Número de pessoas % Número de pessoas % Número de pessoas %

Reclassificado 5.186.870 93,2 3.143.918 93,8 2.042.952 92,3 

Não reclassificado    377.276   6,8    207.286   6,2   169.990   7,7

Reclassificados

Entra na família 4.987.576 96,2 3.032.808 96,5 1.954.768  95,7 

Não entra na família    199.294   3,8    111.110   3,5      88.184   4,3

Não reclassificados

Ambíguo      30.726   8,1      30.190 14,6         536   0,3

Estado civil não identificado    221.721 58,8    101.804 49,1 119.917 70,5 

Não parentes e outros parentes ou 
demais relações com essas posições

   124.829 33,1      75.292 36,3      49.537 29,1 

Elaboração própria a partir dos microdados do cadastro de beneficiários do BPC de fev./2018 e do Cadastro Único de jun./2018.

A tabela 3 exibe o pareamento final. Pareando os beneficiários e seu grupo 
familiar, gerado a partir do Cadastro Único (Grufam-CAD), com o Grufam 
original, encontraram-se em ambas as bases 3,7 milhões de pessoas e 1,24 milhão 
que foram reclassificadas como pertencentes ao grupo familiar dos beneficiários 
do BPC, mas que não estão no registro do Grufam original. Assim, essas pessoas 
foram adicionadas ao Grufam original, gerando a base expandida do registro de 
membros familiares do BPC (Grufam expandido) com 8,6 milhões de pessoas. 
Estas adições correspondem a um aumento de 45%, quando se comparando aos  
2,8 milhões de membros familiares do Grufam original, excluindo-se os beneficiários.

TABELA 3
Brasil: pareamento – Cadastro Único reclassificado e Grufam (2018)

Resultado do pareamento Número de observações

Grufam e Grufam-CAD 3.696.598 

Só Grufam-CAD 1.240.241 

Só Grufam original 3.624.743 

Total 8.561.582 

Elaboração dos autores a partir dos microdados do Cadastro de beneficiários do BPC de fev./2018 e do Cadastro Único de jun./2018.
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Quando adicionados os reclassificados ao Grufam original, o número médio 
de indivíduos dentro das famílias BPC encontradas no Cadastro Único se eleva. A 
média de pessoas no Grufam original era de apenas 1,6 por família. Combinada com 
o Grufam-CAD, essa média sobe para 2,1 pessoas por família. Todas as categorias 
de vínculo familiar aumentaram em termos de médias, como mostra a tabela 4.

TABELA 4
Brasil: número médio de pessoas na família BPC para famílias de beneficiários encon-
trados no Cadastro Único (2018)

Vínculo familiar
Médias

Grufam original Grufam-CAD Grufam expandido

Pessoas 1,6 1,8 2,1

Pai/mãe 0,2 0,3 0,3

Cônjuge ou companheiro 0,1 0,2 0,3

Filho ou enteado 0,2 0,2 0,3

Irmão/irmã 0,1 0,1 0,2

Elaboração dos autores a partir dos microdados do cadastro de beneficiários do BPC de fev./2018 e do Cadastro Único de jun./2018.

Em relação à espécie do benefício, os indivíduos com deficiência tiveram um 
maior aumento de média de número de pessoas no domicílio e em todos os possíveis 
vínculos familiares. Enquanto os idosos registraram um crescimento médio de 1,3 para 
1,6, as pessoas com deficiência foram de 1,9 indivíduo em  média na família para 2,6 
no Grufam expandido. Essa alta de médias pode indicar que há uma subnotificação 
daqueles que deveriam integrar o cálculo da renda per capita do beneficiário, e que 
essa subnotificação foi maior para as pessoas com deficiência. A tabela 5 permite 
verificar os demais resultados discriminados por espécie de benefício.

TABELA 5
Brasil: número médio de pessoas na família BPC para famílias de beneficiários  
encontrados no Cadastro Único por espécie do benefício e base de dados (2018)

Vínculo familiar
Deficiência Idoso

Grufam original Grufam-CAD Grufam expandido Grufam original Grufam-CAD Grufam expandido

Pessoas 1,9 2,2 2,6 1,3 1,5 1,6

Pai/mãe 0,3 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

Cônjuge ou companheiro 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Filho ou enteado 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2

Irmão/irmã 0,3 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0

Elaboração dos autores a partir dos microdados do cadastro de beneficiários do BPC de fev./2018 e do Cadastro Único de jun./2018.

Na tabela 6 são apresentadas as estimativas médias de composição familiar 
levando em consideração todas as famílias do Grufam, e não apenas as de beneficiários 
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encontrados no Cadastro Único. É possível notar que os aumentos nas médias entre 
o Grufam original e o Grufam-CAD se mantêm, embora a discrepância entre ambos 
seja menor quando comparada apenas às famílias dos inscritos no BPC encontradas 
no Cadastro Único, já que só uma parte deles foi localizada neste.

TABELA 6
Brasil: número médio de pessoas na família BPC, considerando todas as famílias do 
BPC, por espécie do benefício e base de dados (2018)

Vínculo familiar

Total Deficiência Idoso

Grufam  
original

Grufam  
expandido

Grufam 
 original

Grufam  
expandido

Grufam  
original

Grufam  
expandido

Pessoas 1,6 1,9 1,9 2,3 1,3 1,4

Pai/mãe 0,2 0,3 0,4 0,5 0,0 0,0

Filho ou enteado 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2

Cônjuge ou companheiro 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Irmão/irmã 0,2 0,2 0,3 0,4 0,0 0,0

Elaboração dos autores a partir dos microdados do cadastro de beneficiários do BPC de fev./2018 e do Cadastro Único de jun./2018.

Além disso, o gráfico 1 mostra que 69% das famílias no Grufam original eram 
compostas apenas pelo próprio beneficiário. Após incrementar o Grufam com as 
informações do Cadastro Único, esta proporção foi reduzida para 53%. Em todos 
os demais tamanhos de família houve aumento na frequência.

GRÁFICO 1
Brasil: proporção de famílias por número de pessoas no grupo familiar do BPC 
(set/2016)
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Elaboração dos autores a partir dos microdados do cadastro de beneficiários do BPC de fev./2018 e do Cadastro Único de jun./2018.
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Outro resultado de médias é apresentado no gráfico 2, em que foram comparadas 
as médias de pessoas entre o registro do Grufam original e do expandido por ano 
de início do benefício. O período até 2004 apresenta uma grande discrepância 
entre o Grufam original e o Grufam alimentado por informações do Cadastro 
Único. Isso ocorre devido ao tempo em que as informações do grupo familiar 
do BPC não eram centralizadas pelo INSS (até 2004), sendo registrado apenas o 
beneficiário, enquanto o grupo familiar era registrado de modo descentralizado 
em outro sistema. Após isso, houve a centralização desses registros no Grufam e, 
consequentemente, a elevação de membros familiares no registro original, embora 
haja, para todos os anos de início do benefício, um indicativo de subnotificação.

GRÁFICO 2
Média de pessoas nas famílias por ano de início do benefício – todas as famílias do Grufam
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Elaboração dos autores a partir dos microdados do cadastro de beneficiários do BPC de fev./2018 e do Cadastro Único de jun./2018.

4.1 Impactos no potencial de focalização do programa

A partir das informações dos grupos familiares do BPC, tanto do Grufam original 
como do Grufam expandido, fez-se um exercício de verificação da renda per capita 
de cada titular do BPC. Foram usadas informações de rendas do trabalho – vindas 
da RAIS e do CAGED – e de benefícios sociais e previdenciários – da folha de 
pagamento do Programa Bolsa Família e do INSS –, utilizando-se a metodologia 
de pareamento desenvolvida pelo Ipea.18 O exercício preliminar de cruzamento de 
dados para apurar o valor atualizado da renda dos titulares apresentou resultados 
similares aos apurados na nota técnica da SAGI/MDS (2018). De acordo com a nota, 
no Grufam original encontraram-se 161,7 mil titulares com renda per capita acima 

18. Disponível em: <https://gitlab.com/IpeaDATA-lab/cruzamentos_reg_adm>.
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de um quarto e menor ou igual a meio salário mínimo. Considerando o Grufam 
complementado com informações do Cadastro Único, seguindo o método proposto 
neste trabalho, esse número praticamente dobra, chegando a 312,8 mil titulares. Isto 
é, 151,1 mil titulares com renda estimada acima de um quarto do salário mínimo 
só são detectados após a complementação de informações vinda do Cadastro Único. 
Tomando por base o valor anual do benefício (doze salários mínimos de 2016), o 
gasto com estes 151,1 mil titulares corresponde a R$ 1,6 bilhão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi apresentada uma metodologia de recriação do grupo familiar do 
beneficiário do BPC no Cadastro Único. O método consistiu na identificação 
dos beneficiários do BPC no Cadastro Único, criação das proxies de estado civil, 
duplicação dos domicílios com mais de um beneficiário, aplicação da tabela verdade 
e pareamento com o Grufam original, gerando o Grufam-CAD. Por razão da 
estrutura de registro de pessoas no Cadastro Único, algumas hipóteses tiveram que 
ser feitas para se elaborar o estado civil dos indivíduos via criação de proxies. Ainda 
assim, o método mostrou uma taxa de acerto de 99,5% entre os reclassificados.

O grupo familiar do BPC, recriado a partir do Cadastro Único e pareado 
com o Grufam original (Grufam expandido), apontou uma subnotificação de  
1,24 milhão de pessoas que deveriam ser incluídas no cômputo da renda  
per capita de seus respectivos beneficiários. Ao serem adicionadas ao cadastro 
original do BPC (Grufam), verificou-se um aumento do número médio de pessoas 
nas famílias de beneficiários do programa. Esse resultado corrobora o potencial 
do uso do Cadastro Único para complementar os grupos familiares do BPC, de 
modo a melhorar a gestão e a focalização do programa. Apesar disso, deve-se 
notar que pode haver inclusão indevida de membros familiares por problemas no 
pareamento ou defasagem nas informações do Grufam. Assim, se o método for 
utilizado para aferir individualmente a validade de benefícios, faz-se necessária uma 
análise cautelosa, caso a caso, de cada indivíduo adicionado e já existente. No médio 
prazo, estes erros de inclusão podem ser minimizados com uma maior qualidade 
nos registros, principalmente com melhores registros de CPF e informações que 
possibilitem uma reconstrução mais adequada das relações familiares e do estado 
civil de cada um.

A despeito da solução apresentada neste texto, a coexistência de dois conceitos 
de família distintos, cada um com seu respectivo cadastro, dificulta a gestão e 
focalização destes programas. O conceito de família definido pelo Cadastro Único 
por coabitação e compartilhamento de despesas de todos os membros do domicílio 
é o que melhor reflete as condições materiais dos membros. Logo, ele deveria ser 
tomado como base para todos os programas de complementação de renda. Além 



CMAP 2016 a 2018: estudos e propostas do Comitê de  
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais 

212 | 

das diferenças conceituais, esses programas são geridos por redes separadas e têm 
sistemáticas distintas de atualização das informações. O cadastro no BPC é feito 
nas agências do INSS e o do Cadastro Único é realizado pela rede de Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS). Há, portanto, um custo maior associado 
à manutenção de redes paralelas com alta capilaridade.

Apesar da dificuldade metodológica de se integrarem diferentes registros 
administrativos, o método proposto demonstra a possibilidade de que isso seja 
feito com grau elevado de confiabilidade. Além disso, os resultados demonstram o 
potencial da combinação de diferentes registros administrativos para melhoria da 
gestão e focalização das políticas públicas, reduzindo os custos de monitoramento e 
avaliação destas políticas.
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APÊNDICE

DESCRIÇÃO DO ALGORITMO DE RECLASSIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS DO 
CADASTRO ÚNICO PARA O PADRÃO FAMILIAR DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA (BPC)

Passo 1) Filtro de famílias do Cadastro Único com algum beneficiário do BPC (inner join 
Cadastro Único – titulares BPC)

Passo 2) Estimação de estado civil para pessoa de referência, pai/mãe, filho(a), 
enteado(a) e genro/nora

A estimação do estado civil foi feita por proxies tendo como base as regras a seguir:

• pessoa de referência é solteira quando não há cônjuge;

• cônjuge é sempre não solteiro;

• existência de pai e mãe indica que são casados;

• existência de sogro e sogra indica que são casados;

• ausência de genro/nora indica estado civil solteiro dos filhos ou enteados;

• idade menor ou igual a 15 anos indica estado civil solteiro (idade não 
núbil, Código Civil, capítulo VIII, arts. 1.517 e 1.520); e

• genro/nora é sempre não solteiro.

Passo 3) Replicação de famílias com mais de um BPC

Caso encontrado mais de um beneficiário do BPC dentro de uma família no Cadastro 
Único, ela será replicada tantas vezes quanto o número de beneficiários, de modo 
que cada beneficiário do BPC tenha uma família correspondente no Cadastro Único.

Passo 4) Reformatação para formato titular-membro reclassificado

A tabela verdade toma por hipótese que a pessoa identificada como beneficiária no 
Cadastro Único é a pessoa de referência, sendo refeitas as relações de parentesco 
dos demais indivíduos do domicílio usando-se as regras de inclusão descritas na Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS) para cada posição hipotética do beneficiário. 
Para que a tabela verdade fosse aplicada, houve a necessidade de marcar para todos 
os indivíduos de um domicílio a posição do beneficiário na família do Cadastro 
Único e adicionar uma dummy (variável binária) que indica quem é o beneficiário 
de cada família.
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Passo 5) Recriação do grupo familiar a partir da tabela verdade

Realização de merge com a tabela verdade, trazendo automaticamente a sua posição 
familiar correspondente para o Grufam.

Passo 6) Pareamento (full join) do Grufam original com o Grufam-CAD

Por fim, a última etapa gera o Grufam expandido, em que se assumiu que as 
pessoas não pareadas advindas do grupamento familiar recriado no Cadastro Único 
(Grufam-CAD) foram omitidas no Grufam original e por isso adicionadas nessa fase.

Os métodos de pareamento nos passos 1 e 6 foram cuidadosamente escolhidos, 
entre vários testados, de acordo com a qualidade dos identificadores individuais e 
de forma a minimizar a chance da falsa detecção de um membro familiar do BPC 
implícito no Cadastro Único.1

1. Para uma discussão mais detalhada dos métodos para escolha das chaves de pareamento, ver apêndice B de Mation, 
L. F.; Santos, T. V. de M. Método para complementação dos grupos familiares do BPC com informações do Cadastro Único. 
Brasília: Ipea, 2017. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/170818_nt_astec_5.
pdf>. Acesso em: 20 jun. 2018.




