
 

 

 

Senhores(as) Coordenadores(as), 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) lançou, em fevereiro de 2018, uma nova 

ferramenta de gestão dos dados do Cadastro Único, que permite a geração de relatórios 

gerenciais, cujas informações terão atualização semanal.  

Trata-se do  Relatório de Informações Gerenciais do Cadastro Único (Relcad), que foi 

desenvolvido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) e pode ser acessado pelos Usuários 

Másters do Sistema de Cadastro Único no endereço 

https://relatorioscadastrounico.caixa.gov.br/. 

Como os dados são atualizados semanalmente, o município pode acessar na segunda-feira as 

informações gerenciais do Cadastro Único atualizadas até sexta-feira da semana anterior. 

O Relcad contempla as principais variáveis do Cadastro Único, permitindo análises simples e 

complexas e traz também a informação se a família é beneficiária do PBF. 

É importante destacar: 

Acesso à ferramenta: utilizar navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome. 

Acesso para os municípios: somente os usuários com perfil máster do Sistema de Cadastro 

Único Versão 7 tem acesso liberado ao Relcad, que devem utilizar o mesmo login e senha que 

utilizam para entrar no Sistema de Cadastro Único. 

A ferramenta permite gerar dois tipos de relatórios, que podem auxiliar o município a planejar 

e monitorar ações de cadastramento e atualização cadastral. 

1) Relatórios Predefinidos: relatórios já prontos de pessoas e de famílias, como o 

número de famílias cadastradas por faixa de renda, a quantidade de pessoas com 

deficiência, o número de famílias indígenas, entre outros. Também apresenta uma 

opção chamada “Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único”, 

semelhante ao Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único 

(Cecad1). Essa opção permite o acesso à base de dados do Cadastro único de sua 

localidade, conforme as variáveis selecionadas pela Caixa. Os arquivos de família e 

pessoa são gerados separadamente. 

2) Relatórios Dinâmicos: permite a criação de relatórios pelo próprio usuário, que 

poderá cruzar as principais variáveis do Cadastro Único, definir filtros e realizar as 

análises que julgar necessárias. Basta arrastar as variáveis para a tela em branco à 

direita para gerar os números automaticamente. Além disso, é possível acrescentar 

subtotais, percentuais, médias e outras medidas aos quantitativos gerados, 

possibilitando também construir gráficos customizáveis. Nesse relatório, as 

                                                           
1
 O Cecad é uma ferramenta desenvolvida para apoiar ações de coordenadores estaduais e gestores 

municipais no planejamento, na implementação e na gestão de políticas públicas, voltadas para as 
famílias de baixa renda de sua área de abrangência. O Cecad está disponível no Sistema de Gestão do 
Programa Bolsa Família (SIGPBF), que pode ser acessado na página do Programa Bolsa Família, no portal 
do MDS (Manual de Gestão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Brasil, 2017). 

https://relatorioscadastrounico.caixa.gov.br/


 

 

informações de família e pessoa vêm juntas no mesmo arquivo e os relatórios gerados 

podem ser exportados para o Excel. 

O MDS disponibilizou Manual para entender melhor como utilizar essa ferramenta, disponível 

na página inicial do Relcad. 
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