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Desde 2007, a Secretaria Nacional de

Assistência Social (SNAS) vem construindo

indicadores de desenvolvimento no

âmbito do Sistema Único de Assistência

Social (SUAS). 

Foi criado, em 2007, o Indicador de

Desenvolvimento dos Centros de

Referência de Assistência Social (IDCRAS),

com a finalidade de avaliar o

desenvolvimento das unidades e nortear

os avanços de estruturação da Proteção

Social Básica, que foi reformulado em

2014, conhecido como "O novo IDCRAS".

Em 2014, criou-se o Indicador de

Desenvolvimento dos Centros de

Referência Especializados de Assistência

Social (IDCREAS), com o objetivo de

capturar, de forma aproximada e

comparativa, a qualidade dos serviços

prestados por meio dos CREAS.



No ano de 2015, foi criado o

Indicador de Desenvolvimento

dos Conselhos Municipais de

Assistência Social (IDConselho),

com a finalidade de monitorar e

avaliar a qualidade do controle

social exercido pelos conselhos.

No momento, encontra-se em

elaboração o Indicador de

Desenvolvimento das Unidades

de Acolhimento (ID Acolhimento),

que pretende medir o grau de

adequação das ofertas realizadas

pelas unidades ao serviço

tipificado nas normativas do

SUAS. 





Como um dos componentes

da Proteção Social Básica do

SUAS, o Benefício de

Prestação Continuada (BPC)

tem significativa importância

no conjunto de ofertas da

Política de Assistência Social,

assegurando renda, na

atualidade, para mais de 4,7

milhões de pessoas idosas e

pessoas com deficiência em

todo o País. 



Porém, nos indicadores existentes

no SUAS, ainda não se refletia a

relevância do benefício,

especialmente ao considerar que,

nos últimos anos - desde 2016,

com a obrigatoriedade da inclusão

dos beneficiários no Cadastro

Único, e de sua manutenção com

os dados atualizados, tem-se

assistido a um movimento de

maior integração dos serviços e

benefícios no SUAS,

demonstrando a necessidade de

criação de um indicador para aferir

a qualidade da gestão do BPC.



Assim, o IDBPC foi

construído como um

indicador sintético para

aperfeiçoar a qualidade

da gestão do BPC nos

territórios, baseado na

estrutura dos indicadores

elaborados anteriormente.





O IDBPC - Indicador de

Desenvolvimento da Gestão do

BPC - é uma ferramenta simples e

de fácil compreensão aos

gestores, técnicos, conselheiros e

usuários da assistência social, que

permite identificar a direção

sugerida para o processo de

aprimoramento da qualidade da

gestão do BPC nos territórios, em

consonância com a permanente

necessidade de implantação e

desenvolvimento de melhorias no

SUAS.





O IDBPC é formado por duas

dimensões. A primeira, denominada

"Gestão", compreende atividades de

orientação, identificação e

acompanhamento realizadas nos

CRAS e pela Gestão Municipal ou

Distrital. 

A segunda dimensão, chamada

"Atualização no Cadastro",

compreende o percentual médio de

cadastros atualizados de

beneficiários do BPC do

município/DF (em alinhamento com

os procedimentos de averiguação e

revisão cadastral da Secretaria

Nacional do Cadastro Único).



Para a primeira dimensão,

as informações que

compõem os requisitos

são extraídas dos

questionários coletados

no Censo SUAS do CRAS

e da Gestão Municipal. 

No caso da segunda

dimensão, são utilizados

dados de monitoramento

da SNAS relativos à taxa

de atualização cadastral

dos beneficiários do BPC

do município ou Distrito

Federal. 



Na primeira dimensão (Gestão),

agrupam-se os requisitos em cinco

níveis, que variam entre 1 (menor

desenvolvimento) e 5 (maior

desenvolvimento). É  atribuída

pontuação distinta a depender da

classificação recebida pelo

município/DF. 

Já no caso da segunda dimensão

(Atualização do Cadastro), esta é

representada pela Taxa de Atualização

Cadastral dos Beneficiários do BPC

(TAC-BPC), que varia entre 0 (menor

desenvolvimento) e 1 (maior

desenvolvimento), sem distribuição em

níveis.



Lembrando que as informações do

Cadastro Único devem ser atualizadas

ou revalidadas a cada dois anos,

contados da data de inclusão ou da

última atualização ou revalidação,

conforme Decreto nº 11.016, de 29 de

março de 2022.

Reforça-se que, no caso da segunda

dimensão, é feito alinhamento com o

processo de averiguação e revisão

cadastral, que é coordenado pela

Secretaria Nacional do Cadastro

Único (SECAD).



Na situações em que há

mais de um CRAS no

município/DF, é calculado

um IDBPC para cada

unidade.

Assim, o IDBPC do

município/DF é calculado a

partir da média aritmética

simples dos valores obtidos

por todos os CRAS do

território.



Até 2024, será atribuído peso 2

à segunda dimensão do IDBPC.

Isto será feito porque o

processo de averiguação e

revisão cadastral foi retomado

pela SECAD em 2022, e ficou

suspenso nos dois anos

anteriores por conta da

pandemia da Covid-19. 

A partir de 2025, não haverá

atribuição de peso distinta para

nenhuma das dimensões do

IDBPC.
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