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Anexo I – Variáveis utilizadas para o cálculo dos indicadores segundo a Nota técnica N.o 
27/2015/DGSUAS/SNAS/MDS 

Quadro A
Variáveis para o Indicador de Serviços e Benefícios

VARIÁVEIS PARA O INDICADOR DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

Variáveis Porte dos municípios

Pequeno porte I Pequeno porte II, médio, grande e 
metrópole

N
ÍV

EL
 5

Quantidade média de famílias 
em acompanhamento no mês por 
equipe técnica (assistentes sociais e 
psicólogos).

Não deve ser inferior a vinte nem 
superior a cem.

Não deve ser inferior a vinte nem 
superior a cem.

Executa o Paif e tem um mínimo de 
atividades a serem executadas.

Acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; palestras; 
campanhas ou eventos comunitários; 
orientação/acompanhamento do 
benefício de prestação continuada 
(BPC); acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados.

Acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; visitas 
domiciliares; palestras; campanhas 
ou eventos comunitários; 
orientação/acompanhamento do 
benefício de prestação continuada 
(BPC); acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados.

Possui oferta de serviço de 
convivência no Cras ou em unidade 
referenciada.

No mínimo três ciclos de vida. No mínimo três ciclos de vida.

No Cras, realiza cadastramento/
atualização do Cadastro Único, sem 
profissionais de nível superior.

Necessário. Necessário.

Articulação com serviços no 
território.

Forte, com educação e saúde. Forte, com Creas, educação e saúde.

Horário de funcionamento. No mínimo cinco dias por semana, 
40 horas semanais.

No mínimo cinco dias por semana, 
40 horas semanais.

N
ÍV

EL
 4

Quantidade média de famílias 
em acompanhamento no mês por 
equipe técnica (assistentes sociais e 
psicólogos).

Não deve ser inferior a vinte nem 
superior a cem.

Não deve ser inferior a vinte nem 
superior a cem.

Executa o Paif e tem um mínimo de 
atividades a serem executadas.

Acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; palestras; 
campanhas ou eventos comunitários; 
orientação/acompanhamento do 
benefício de prestação continuada 
(BPC); acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados.

Acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; visitas 
domiciliares; palestras; campanhas 
ou eventos comunitários; 
orientação/acompanhamento do 
benefício de prestação continuada 
(BPC); acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados.

continua
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Quadro A
Variáveis para o Indicador de Serviços e Benefícios

VARIÁVEIS PARA O INDICADOR DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

Variáveis Porte dos municípios

Pequeno porte I Pequeno porte II, médio, grande e 
metrópole

N
ÍV

EL
 4

Possui oferta de serviço de 
convivência no Cras ou em unidade 
referenciada.

No mínimo dois ciclos de vida. No mínimo dois ciclos de vida.

Articulação com serviços no 
território.

Forte, com educação e saúde. Forte, com Creas, educação e saúde.

Horário de funcionamento. No mínimo cinco dias por semana, 
40 horas semanais.

No mínimo cinco dias por semana, 
40 horas semanais.

N
ÍV

EL
 3

Executa o Paif e tem um mínimo de 
atividades a serem executadas.

Acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; visitas 
domiciliares; palestras; orientação/
acompanhamento do benefício de 
prestação continuada (BPC).

Acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; visitas 
domiciliares; palestras; orientação/
acompanhamento do benefício de 
prestação continuada (BPC).

Possui oferta de serviço de 
convivência no Cras ou em unidade 
referenciada.

No mínimo um ciclo de vida. No mínimo um ciclo de vida.

Articulação com serviços no 
território.

Forte, com educação e saúde. Forte, com Creas, educação e saúde.

N
ÍV

EL
 2

Executa o Paif e tem um mínimo de 
atividades a serem executadas.

Acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; visitas 
domiciliares; orientação.

Acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; visitas 
domiciliares; orientação.

Articulação com serviços no 
território. Forte, com educação e saúde. Forte, com Creas, educação e saúde.

N
ÍV

EL
 1

Não realiza algumas das seguintes 
atividades.

Acompanhamento de famílias; e/
ou grupo/oficina com famílias; e/ou 
visitas domiciliares; e/ou orientação.

Acompanhamento de famílias; e/
ou grupo/oficina com famílias; e/ou 
visitas domiciliares; e/ou orientação.

Articulação com serviços no 
território.

Ou frágil ou inexistente, com 
educação e saúde.

Ou frágil ou inexistente, com Creas, 
educação e saúde.

Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (2015).

Adaptações realizadas: A variável “Possui profissionais de serviço social e/ou de psicologia” foi excluída do indicador de 
implementação, pois se encontra na composição do indicador de recursos humanos e forçaria resultados positivos nos 
testes de associação.



26 REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - VOL. 35 N° 102

Quadro B
Variáveis para o Indicador de Recursos Humanos

VARIÁVEIS PARA O INDICADOR DE RECURSOS HUMANOS

Variáveis Famílias referenciadas
2,5 famílias 3,5 famílias 5 famílias

N
ÍV

EL
 5

Ter profissionais. No mínimo cinco (nove, se 
EV*), pelo menos três com 
nível superior (cinco, se EV).

No mínimo sete (onze, se 
EV), pelo menos quatro com 
nível superior (seis, se EV).

No mínimo nove (treze, se 
EV), pelo menos cinco com 
nível superior (sete, se EV).

Ter assistente social e 
psicólogo.

No mínimo um assistente 
social (dois, se EV) e um 
psicólogo.

No mínimo dois assistentes 
sociais (três, se EV) e um 
psicólogo.

No mínimo dois 
assistentes sociais (três, se 
EV) e um psicólogo.

Ter profissional de nível 
superior com vínculo 
estatutário ou celetista.

No mínimo um. No mínimo um. No mínimo um.

Ter coordenador. Necessário. Necessário. Necessário.

N
ÍV

EL
 4

Ter profissionais. No mínimo quatro (sete, se 
EV), pelo menos três com 
nível superior (cinco, se EV).

No mínimo seis (nove, se 
EV), pelo menos quatro com 
nível superior (seis, se EV).

No mínimo sete (dez, se 
EV), pelo menos cinco com 
nível superior (sete, se EV).

Ter assistente social e 
psicólogo.

No mínimo um assistente 
social (dois, se EV). No mínimo dois assistentes 

sociais (três, se EV).

No mínimo dois 
assistentes sociais (três, se 
EV) e um psicólogo.

Ter coordenador. Necessário. Necessário. Necessário.

N
ÍV

EL
 3 Ter profissionais.

No mínimo quatro (seis, se 
EV), pelo menos dois com 
nível superior (quatro, se 
EV).

No mínimo seis (oito, se 
EV), pelo menos três com 
nível superior (quatro, se 
EV).

No mínimo sete (nove, se 
EV), pelo menos quatro 
com nível superior (seis, 
se EV).

Ter assistente social e 
psicólogo.

No mínimo um assistente 
social (dois, se EV).

No mínimo dois assistentes 
sociais (três, se EV).

No mínimo dois assistentes 
sociais (três, se EV).

N
ÍV

EL
 2 Ter profissionais.

No mínimo três, pelo 
menos dois com nível 
superior.

No mínimo cinco, pelo 
menos dois com nível 
superior.

No mínimo seis, pelo 
menos três com nível 
superior.

Ter assistente social e 
psicólogo.

No mínimo um assistente 
social ou um psicólogo.

No mínimo um assistente 
social ou um psicólogo.

No mínimo um assistente 
social ou um psicólogo.

N
ÍV

EL
 1

Ter profissionais. Menos de três. Menos de cinco. Menos de seis ao todo, ou 
três com nível superior.

Ter profissionais de 
nível superior.

Menos de dois profissionais 
com nível superior.

Menos de dois profissionais 
com nível superior.

Menos de três profissionais 
com nível superior.

Ter assistente social e 
psicólogo. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois.

Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (2015).

* Existência de equipe volante.

Adaptações realizadas: No nível 1 foi inserida a possibilidade “Ter menos de dois profissionais com nível superior”.
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Quadro C
Variáveis para o Indicador de Estrutura Física

VARIÁVEIS PARA O INDICADOR DE ESTRUTURA FÍSICA

Variáveis Famílias referenciadas

2.500 ou 3 mil famílias 5 mil famílias

N
ÍV

EL
 5

Recepção Necessária. Necessária.

Salas de atendimento No mínimo duas, pelo menos uma com 
capacidade para quinze ou mais pessoas.

No mínimo quatro, pelo menos uma com 
capacidade para quinze ou mais pessoas.

Salas de atendimento Não compartilhar todas as salas de 
atendimento.

Não compartilhar todas as salas de 
atendimento.

Sala administrativa No mínimo uma. No mínimo uma.

Banheiros No mínimo dois. No mínimo dois.

Acessibilidade* Necessária. Necessária.

Computadores com internet No mínimo dois. No mínimo três.

Impressora Necessária. Necessária.

Telefone Necessário. Necessário.
Veículo exclusivo ou 
compartilhado

Necessário. Necessário.

N
ÍV

EL
 4

Recepção Necessário. Necessário.

Salas de atendimento No mínimo duas, pelo menos uma com 
capacidade para quinze ou mais pessoas.

No mínimo quatro, pelo menos uma com 
capacidade para quinze ou mais pessoas.

Salas de atendimento Não compartilhar todas as salas de 
atendimento.

Não compartilhar todas as salas de 
atendimento.

Banheiros No mínimo dois. No mínimo dois.

Acessibilidade Ao menos parcial. Ao menos parcial.

Computadores com internet No mínimo um. No mínimo dois.

N
ÍV

EL
 3

Recepção Necessária. Necessária.

Salas de atendimento No mínimo duas. No mínimo três, pelo menos uma com 
capacidade para quinze ou mais pessoas.

Salas de atendimento Não compartilhar todas as salas de 
atendimento.

Não compartilhar todas as salas de 
atendimento.

Banheiros No mínimo um. No mínimo um.

Acessibilidade Ao menos parcial. Ao menos parcial.

Continua
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Quadro C
Variáveis para o Indicador de Estrutura Física

VARIÁVEIS PARA O INDICADOR DE ESTRUTURA FÍSICA

Variáveis Famílias referenciadas

2.500 ou 3 mil famílias 5 mil famílias

N
ÍV

EL
 2

Salas de atendimento No mínimo duas. No mínimo três.

Salas de atendimento Não compartilhar todas as salas de 
atendimento.

Não compartilhar todas as salas de 
atendimento.

Banheiros No mínimo um. No mínimo um.

N
ÍV

EL
 1

Salas de atendimento Menos de duas. Menos de três.
Banheiros Não possuir. Não possuir.
Compartilhamento de espaço Compartilhamento de todas as salas de 

atendimento.
Compartilhamento de todas as salas de 
atendimento.

Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (2015).

* Acessibilidade total: acesso principal adaptado com rampa, rota acessível aos espaços internos do Cras, inclusive ao
banheiro, e banheiro adaptado. Acessibilidade parcial: rota acessível aos espaços internos do Cras, inclusive ao banheiro.

Adaptações realizadas: Exigência de que não haja compartilhamento de todas as salas de atendimento para atingir os níveis 
de 2 a 5. 
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Anexo II – Testes Anova de diferenças significativas no indicador de serviços e benefícios 

Quadro A
Testes Anova: Diferenças Significativas por Porte

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pequeno I e 
grande

Pequeno I e 
grande

Pequeno I e 
grande

Pequeno I e todos Pequeno I e todos Pequeno I e todos

Pequeno I e 
médio

Pequeno I e 
médio

Pequeno I e 
médio

Pequeno I e 
pequeno II

Pequeno I e 
pequeno II

Pequeno I e 
pequeno II

Metrópole e 
grande

Metrópole e 
grande

Metrópole e 
pequeno II

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Censo Suas.

Quadro B
Testes Anova: Diferenças Significativas por Região

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nordeste e Norte Nordeste e Norte Nordeste e Norte Nordeste e Norte Nordeste e Norte Nordeste e 
Sudeste

Nordeste e 
Sudeste

Nordeste e 
Sudeste

Nordeste e 
Sudeste

Nordeste e 
Sudeste

Nordeste e 
Sudeste Sul e Sudeste

Sul e Norte Sul e Norte Sul e Norte Sul e Norte Nordeste e Centro-Oeste

Sul e Sudeste Centro-Oeste e 
Norte

Centro-Oeste e 
Norte

Sul e Norte

Centro-Oeste e 
Sudeste

Sul e Centro-Oeste

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Censo Suas.
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Anexo III – Desvio padrão dos indicadores 
calculados 

Tabela A
Desvio Padrão dos Indicadores Calculados

Ano Serviços e 
benefícios

Recursos 
humanos

Estrutura 
física

2011 1,184 1,169

2012 1,211 1,390 1,139

2013 1,086 1,371 1,239

2014 1,23 1,269 1,229

2015 1,227 1,239 1,254

2016 1,223 1,284 1,241

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Censo 
Suas.
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Anexo IV – Serviços e benefícios por porte

Gráfico A
Coeficiente de Variação de Serviços e Benefícios 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Censo Suas.

Gráfico B
Índice de Gini
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Censo Suas.


