COMO SE DÁ A COMUNICAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA (PBF)?

Setembro de 2017
Na gestão de políticas públicas de tamanha extensão e complexidade, como é o caso do
Programa Bolsa Família (PBF), ferramentas de comunicação com os beneficiários são tão
necessárias quanto desafiadoras. Passadas as fases de habilitação e seleção, para: i) conceder o Bolsa Família; ii) efetivamente pagá-lo aos cidadãos; iii) alertar sobre a necessidade de
atualização do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único),
e; iv) para a gestão das condicionalidades; os instrumentos comunicacionais são condição
para a própria implementação do Programa. Este artigo tratará apenas da comunicação feita
dos órgãos centrais com os beneficiários e não sobre canais para a via contrária, ou seja, beneficiários solicitando informações diretamente para o Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS), governo estadual ou municipal.
No âmbito do PBF, a primeira comunicação é uma carta de boas-vindas para os beneficiários,
enviada através do serviço postal brasileiro (Correios). Ela informa que a família se tornará
beneficiária do programa e os primeiros passos para o primeiro pagamento. Menciona quais
os compromissos com as condicionalidades, como também o que é necessário ser feito pelo
beneficiário até o recebimento da primeira parcela do programa. Informa sobre os calendários
dos pagamentos, comunica que o cartão magnético também será enviado por correio em até
20 dias, sobre outros meios de pagamento possíveis, sobre os canais de comunicação existentes e também sobre a importância de manter esta primeira carta guardada para consultas.
O conteúdo integral da carta está reproduzido no Anexo I.
A segunda comunicação ocorre na entrega do Cartão Social do Bolsa Família. Junto com o
cartão magnético, a família também recebe orientações sobre o Programa (funcionamento,
responsabilidades das famílias, os meios para entrar em contato com o MDS e com a Caixa
Econômica Federal - CAIXA) e os procedimentos para a ativação do cartão e para o recebimento do benefício. As orientações indicam que o responsável familiar deverá telefonar para
o Serviço de Atendimento ao Cidadão da CAIXA para solicitar a ativação do cartão e sua
liberação para que ele possa realizar o cadastramento da senha do cartão em uma lotérica
(filiada à Caixa) próxima de sua residência. A correspondência também contém um Termo
de Responsabilidade e a orientação de que, caso algum dos itens da correspondência estiver
ausente, é necessário entrar em contato com a CAIXA pelo mesmo canal de Atendimento ao
Cidadão. A íntegra desta comunicação também está reproduzida no Anexo II.
Além destas comunicações, nas operações de retirada do benefício, continuamente o terminal emite extratos bancários com informações indicando o valor e o mês de referência do
benefício. O extrato também é o meio pelo qual o Ministério envia mensagens esclarecendo
a situação do benefício e orientando sobre procedimentos e prazos a serem observados para
sua manutenção, a exemplo da atualização cadastral e do acompanhamento das condicionalidades (vide tabela 1).
A partir da experiência de comunicação por meio dos extratos bancários do Cartão do Bolsa Família, o Programa investiu no aprimoramento das mensagens enviadas, flexibilizando a
operação para o seu envio aos beneficiários e permitindo mensagens mais extensas e mais
personalizadas. Além disso, trabalhou-se na adequação da linguagem com a elaboração de
textos mais claros, diretos e compatíveis com a diversidade de público que estas comunicações buscam atingir.
A Caixa, com o apoio do MDS, deu início à campanha publicitária “Fique de Olho na Mensagem Bolsa Família”, para alertar as famílias beneficiárias sobre a importância de lerem o
extrato do benefício. Foram confeccionados cartazes e mobilizada a rede de gestores envol-
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vidos no Bolsa Família para sua fixação em locais estratégicos de circulação dos beneficiários
(postos de saúde, ponto de ônibus, praças, escolas, entre outros) (Figura 1)1.
Figura 1: Mensagem no extrato do benefício do Bolsa Família

Fonte: MDS, 2015.

Tal campanha também está disposta em destaque no verso da primeira carta encaminhada
aos beneficiários, nos seguintes termos:
Fique de olho na mensagem Bolsa Família
Na hora que você sacar o seu benefício, vai sair um comprovante em papel. Esse é o extrato.
Preste atenção neste papel, ele tem informações importantes sobre o seu benefício: atualização do cadastro, presença na escola, vacina das crianças, entre outros assuntos.
A tabela 1, a seguir, registra um conjunto de mensagens encaminhadas aos beneficiários por
este meio, especificamente dedicadas aos procedimentos de revisão cadastral.

1
A mensagem disposta no exemplo da figura 1 é: “Mensagem Bolsa Família – Procure o Setor responsável pelo Bolsa Família e Cadastro
Único da sua cidade para atualizar seu cadastro. Informe corretamente a renda e o trabalho de todas as pessoas de sua família. Para mais
informações, ligue para o MDS – 0800 707 2003”.
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Tabela 1: Exemplos de mensagens progressivas nos extratos do benefício do Bolsa Família.
Casos relacionados à Revisão Cadastral (Cadastro Único) de atuais beneficiários do Bolsa
Família. Grupo 8.
Mensagem
Mensagem Bolsa Família – atenção – já tem mais de dois anos
que você não atualiza seu cadastro. Você tem até 18 de agos-

Objetivo da Mensagem
CONVOCAÇÃO

to para atualizar e manter seu benefício. Procure o setor do

Extrato bancário informa

Cadastro Único e Bolsa Família na sua cidade. Não deixe para

ao destinatário que as

última hora. Leve os documentos de toda sua família e tam-

informações sobre sua

bém uma conta de luz se você tiver.

inscrição

Para mais informações ligue para o MDS - 0800 707 2003.
Motivo - Revisão Cadastral 2017 – COD. G8-73.

no

Cadastro

Único completaram dois
anos e devem ser atualizadas.

Mensagem Bolsa Família – urgente – você ainda não atualizou o seu cadastro. Você tem até 18 de agosto para atualizar
e manter seu benefício. Procure o setor do Cadastro Único e
Bolsa Família na sua cidade para atualizar seu cadastro. Leve

RECONVOCAÇÃO

os documentos de toda sua família e também uma conta de

Em agosto, o extrato re-

luz se você tiver.

força a convocatória an-

Para mais informações ligue para o MDS - 0800 707 2003.

terior.

Motivo - Revisão Cadastral 2017 – COD. G8-74.
Mensagem Bolsa Família – bloqueio – você não atualizou o
seu cadastro e por isso seu benefício foi bloqueado. Para vol-

BLOQUEIO

tar a receber você precisa atualizar o cadastro com urgência.

Nos casos em que a fa-

Procure o setor do Cadastro Único e Bolsa Família na sua

mília não atualizou o Ca-

cidade até 20 de outubro. Leve os documentos de toda sua

dastro dentro do prazo,

Família e uma conta de luz se tiver.

o extrato alerta sobre o

Para mais informações ligue para o MDS - 0800 707 2003.
Motivo – Revisão Cadastral 2017 – COD. G8-75

Mensagem Bolsa Família – atenção – benefício cancelado –

bloqueio do benefício e
a necessidade de atualizar o cadastro. .

CANCELAMENTO

seu benefício foi cancelado porque você não atualizou o ca-

Nos casos em que a fa-

dastro. Procure o setor do Bolsa Família na sua cidade. Leve

mília não atualizou o Ca-

os documentos de toda sua família. Leve também uma conta

dastro, mesmo após o

de luz se tiver.

bloqueio do benefício, o

Para mais informações ligue para o MDS - 0800 707 2003.
Motivo – Revisão Cadastral 2017 – COD. G8-76.

Fonte: Instrução Operacional nº 86/SENARC/MDS Brasília, 27/03/2017, reeditada em 11/5/2017.

extrato comunica o cancelamento do benefício
e informa que a família
deve atualizar o Cadastro.

3

A tabela 2 expressa a sequência de comunicações via extrato bancário com orientações nos
casos em que o processo de averiguação cadastral identificou beneficiários do Bolsa Família
com renda familiar acima do limite de meio salário mínimo por pessoa, renda divergente da
declarada no Cadastro Único. Tal averiguação utiliza-se do cruzamento de dados do Cadastro
Único com outros registros administrativos.
Tabela 2: Exemplos de mensagens progressivas nos extratos do benefício do Bolsa Família.
Casos relacionados à Averiguação Cadastral (Cadastro Único) em que se identificou a necessidade de bloqueio imediato das transferências aos atuais beneficiários do Bolsa Família do
Grupo 2, pois o cruzamento com outros registros administrativos demonstrou divergências
na declaração de renda.
Mensagem

Objetivo da Mensagem

Mensagem Bolsa Família - atenção - benefício bloqueado - procure o setor responsável pelo Bolsa Família e Cadastro Único de
sua cidade para atualizar seu cadastro. Informe corretamente a
renda e o trabalho de todas as pessoas de sua família até 16 de
junho de 2017 e evite o cancelamento de seu benefício.

BLOQUEIO IMEDIATO

Para mais informações ligue para o MDS - 0800 707 2003
Motivo - Averiguação Cadastral 2017 COD. G2-14
Mensagem Bolsa Família – atenção - seu benefício foi bloqueado porque sua família tem renda maior do que o valor
permitido para receber o Bolsa Família.

BLOQUEIO
Família atualizou o Cadastro e não apresenta

Qualquer dúvida ligue 0800 707 2003.

mais perfil para o PBF.
Motivo – Averiguação Cadastral 2017 – COD. G2-15
Mensagem Bolsa Família - benefício cancelado - seu cadastro
não foi atualizado dentro do prazo e informações do Governo Federal mostram que sua família ganha mais do que o

CANCELAMENTO
Família não atualizou o

permitido para receber o Bolsa Família.

Cadastro dentro do pra-

Qualquer dúvida ligue 0800 707 2003.

zo.

Motivo – Averiguação Cadastral 2017 – cod. G2-19.
OU
Mensagem Bolsa Família – atenção – benefício cancelado –
você não vai receber mais o Bolsa Família porque sua família
tem renda maior que o permitido para receber este benefício.
Para mais informações procure o setor do Bolsa Família da
sua cidade ou ligue para o MDS - 0800 707 2003.

CANCELAMENTO
Família atualizou o Cadastro e não apresenta
mais perfil para o PBF.

Motivo – Averiguação Cadastral 2017 – COD. G2-20.
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Mensagem

Objetivo da Mensagem
OU

Mensagem Bolsa Família – atenção - você não vai mais receber o benefício básico de 85 reais do Bolsa Família porque
sua família tem renda maior que o permitido para receber
este benefício.

CANCELAMENTO
Família atualizou o Cadastro e não apresenta mais

Para mais informações ligue para o MDS - 0800 707 2003.

perfil para o recebimento
do benefício Básico.

Motivo – Averiguação Cadastral 2017 – COD. G2-77
Fonte: Instrução Operacional nº 86/SENARC/MDS Brasília, 27/03/2017, reeditada em 11/5/2017.

Na estratégia de comunicação com o beneficiário, além da mensagem no extrato, há a correspondência enviada por meio dos Correios. Por seu custo mais elevado, as cartas são reservadas para situações mais particulares em que é necessário comunicar à família situações
específicas como o descumprimento das condicionalidades, o surgimento de oportunidades
de cursos de formação ou a necessidade de atualização do Cadastro Único. As correspondências possibilitam personalizar a mensagem com textos mais longos, que podem tratar de
situações mais complexas.
Tabela 3: Exemplos dos conteúdos enviados por cartas aos beneficiários do Bolsa Família.
Conteúdo da Carta

Objetivo da
Carta

Aviso urgente
Cadastro Único e Programa Bolsa Família
Prezado <<Responsável pela unidade familiar>>,
Você e sua Família estão no Cadastro Único para Programas Sociais,
mas as informações que você declarou na última entrevista estão
diferentes de outros cadastros do Governo Federal.
CANCELAMENTO
Por favor vá ao setor responsável pelo Cadastro Único e Bolsa Família
de sua cidade para atualizar seu cadastro até 18 de agosto de 2017.

Família

atualizou

o Cadastro e não
Caso não atualize seus dados, poderá ter seu cadastro excluído e

apresenta

não poderá ter benefícios como o desconto na conta de luz, o Bolsa

perfil para o rece-

Família, Bolsa Verde, e outros.

bimento do bene-

Na hora de atualizar o cadastro, é obrigatório informar todas as pes-

mais

fício Básico.

soas que moram na sua casa, inclusive os idosos e as pessoas com
deficiência, e a renda de todas elas.
Leve seu CPF ou Título de Eleitor e pelo menos um documento, de
preferência o CPF, de cada pessoa da sua família. Não deixe de informar a escola das crianças e jovens de sua família, e também um
e-mail e telefone de contato.
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Conteúdo da Carta
Em caso de dúvidas, ligue para o Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS)
0800 707 2003
A ligação é de graça.
Mantenha seu cadastro atualizado. Assim, você e sua família participam dos programas sociais

Objetivo da
Carta
CANCELAMENTO
Família

atualizou

o Cadastro e não
apresenta

mais

perfil para o recebimento do benefício Básico.

Aviso urgente
Cadastro Único e Programa Bolsa Família
Prezado <<Responsável pela unidade familiar>>,
Há mais de dois anos você não atualiza as informações da sua família no Cadastro Único.
Por favor vá ao setor responsável pelo Cadastro Único e Bolsa Família de sua cidade para atualizar seu cadastro até 18 de agosto de
2017. Evite perder benefícios como o desconto na conta de luz ou o
Bolsa Verde.
No momento de fazer o cadastro, é obrigatório informar todas as
pessoas que moram na sua casa, inclusive os idosos e as pessoas

REVISÃO
CADASTRAL

com deficiência, e a renda de todas elas.
Leve seu CPF ou Título de Eleitor e pelo menos um documento, de
preferência o CPF, de cada pessoa da sua família. Não deixe de informar a escola das crianças e jovens de sua família, e também um
e-mail e telefone de contato.
Em caso de dúvidas, ligue para o Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS)
0800 707 2003
A ligação é de graça.
Fonte: Instrução Operacional nº 86/SENARC/MDS Brasília, 27/03/2017, reeditada em 11/5/2017.

Uma inovação na estratégia de comunicação em 2016 foi o lançamento do aplicativo Bolsa
Família para smartphones, onde o beneficiário pode consultar o calendário de pagamentos,
verificar a situação do seu benefício, consultar as últimas parcelas de benefício disponibilizadas e encontrar o posto de pagamento mais próximo (Figura 2).
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Figura 2 Aplicativo do Bolsa Família para smartphones

Fonte: www.mds.gov.br (MDS, 2016).
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ANEXO I – Conteúdo da primeira carta encaminhada aos beneficiários

BEM-VINDO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
O Governo Federal identificou a sua família no Cadastro Único. A partir de agora, você vai
receber o benefício do Bolsa Família. Guarde esta carta para consultar depois.
O Bolsa Família é um programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
– MDS para melhorar as condições de vida das famílias. O valor do seu benefício depende do
número de pessoas, da idade das crianças e jovens e da renda da sua família.

NÃO SE ESQUEÇA
Os compromissos da sua família com o Programa são: manter o Cadastro Único atualizado,
matricular e acompanhar se as crianças e os jovens estão indo à escola, manter a vacinação
das crianças em dia. Se tiver gestante na família, ela precisa fazer o pré-natal.

CARTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Você vai receber uma carta com o cartão Bolsa Família e o calendário de pagamentos. O
cartão só é entregue se tiver alguém em casa maior de 18 anos, que possua documento de
identidade com foto.
Se não receber o cartão nos próximos 20 dias, ligue para o Atendimento da CAIXA 0800 726
0207.

COMO RECEBER O BENEFÍCIO
Com o cartão, você pode receber o seu benefício em qualquer caixa eletrônico da CAIXA,
lotéricas ou em comércios com a marca CAIXA Aqui.
Enquanto o cartão não chegar, você pode receber seu benefício em agências da CAIXA. Para
isso, leve um documento de identidade com foto.

DATA DO PAGAMENTO
Todo ano, o Bolsa Família define um calendário de pagamento. Para saber a data de pagamento do seu benefício, veja o último número do seu NIS – Número de Identificação Social e
confira no calendário abaixo:

ATENÇÃO: VOCÊ TAMBÉM PODE SACAR DEPOIS DESSAS DATAS.
O benefício de cada mês fica disponível durante 90 dias.
Se você não sabe o seu NIS, ligue para 0800 707 2003.

SAIBA MAIS
Para mais informações sobre o Bolsa Família, procure o CRAS ou o Setor do Bolsa Família na
sua cidade, ligue para a Central de Atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social no
0800 707 2003 ou acesse o site mdspravoce.mds.gov.br.
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Atendimento CAIXA ao Cidadão – 0800 726 0207
SAC CAIXA – 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala – 0800 726 2492
Ouvidoria – 0800 725 7474

Figura A1: Envelope que encaminha a primeira carta aos beneficiários.
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Figura A2: Conteúdo da primeira carta aos beneficiários.
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ANEXO II – Conteúdo da segunda carta encaminhada aos beneficiários com o
Cartão do Bolsa Família.

Está sendo concedido à sua família o Benefício do Programa Bolsa Família.
O programa Bolsa Família foi criado para apoiar as famílias mais pobres e garantir o direito à
alimentação. O valor em dinheiro é transferido direto para as famílias. O saque é feito a cada
mês, com o cartão magnético que você está recebendo. Agora que sua família faz parte do
Bolsa Família, cumpra os seus deveres direitinho para continuar recebendo o benefício.

ESTE CARTÃO ESTÁ BLOQUEADO, PARA O DESBLOQUEIO LIGUE
0800 726 0207
COMO RECEBER O BENEFÍCIO:
» Você está recebendo o Cartão Bolsa Família e o termo de responsabilidade.
» Veja no calendário abaixo o dia de pagamento de benefício correspondente ao número final do seu cartão.

» O seu cartão está bloqueado, o desbloqueio só pode ser feito pelo titular. Ligue 0800
726 0207 e desbloqueie o seu cartão. A ligação é gratuita.
»

Para recebimento do primeiro benefício, dirija-se a uma casa lotérica ou uma agência
da CAIXA, leve o termo de responsabilidade, o cartão e um documento de identidade
com foto, cadastre sua senha, assim no dia do pagamento indicado no calendário você
poderá sacar o seu benefício.

» Nos meses seguintes você poderá receber o benefício com o cartão em qualquer casa
lotérica, nos estabelecimentos identificados com a marca CAIXA AQUI ou nas agências
da CAIXA.
PARA CONTINUAR A RECEBER O BENEFÍCIO É NECESSÁRIO:
» Manter os filhos na escola – matricular e manter os filhos na escola com frequência de,
no mínimo, 85% a cada mês.

»

Cuidar da saúde da família – acompanhar a saúde das crianças (vacinar, pesar, medir)
e das gestantes (ir às consultas e fazer o pré-natal).

» Manter as informações em dia - se mudar alguma informação sobre a sua família, procure a Prefeitura para atualizar o cadastro.
CUIDE BEM DO SEU CARTÃO:
» Assine seu cartão no local indicado assim que recebê-lo;
» Evite arranhar, dobrar ou danificar o cartão;
» Não deixe seu cartão próximo à TV, de ímãs ou qualquer aparelho eletrônico;
» Não deixe o seu cartão com ninguém. Guarde o seu cartão em local seguro;
» Não deixe a senha anotada junto ao cartão. É mais seguro se você memorizar a sua
senha.
Para mais informações sobre o Bolsa Família, ligue para o Ministério do Desenvolvimento
Social – MDS.
O telefone é 0800 707 2003 e a ligação é de graça.
Para mais informações sobre o uso do cartão e a senha, ligue para a CAIXA. O telefone é
0800 726 0207 e a ligação é de graça.
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Figura A3: Envelope que encaminha a segunda carta com o Cartão Social do Bolsa Família
aos beneficiários.

Figura A4: Conteúdo da segunda carta com o Cartão Social do Bolsa Família aos beneficiários.
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