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RESUMO 
 
 
 
A presente dissertação tem por objetivo analisar as estratégias de divulgação do Beneficio de 

Prestação Continuadas (BPC) adotadas pelos órgãos do governo federal, estadual com 

competências legais atribuídas, no âmbito do município de Belo Horizonte. A metodologia da 

pesquisa utilizou procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental, e de campo mediante 

entrevistas semiestruturadas a gestores e/ou responsáveis pelo BPC nos órgãos da esfera 

federal, estadual e municipal; bem como aplicação de questionários com o público-alvo do 

benefício delimitado ao município estudado. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas 

com os órgãos gestores que respondem pelo BPC, no municipio. Para os órgãos executores a 

pesquisa foi delimitada somente a Regional Venda Nova. A pesquisa com o público-alvo 

(deficiente) do beneficio ocorreu em todas as agências de bairro do INSS, nos meses de 

setembro e outubro de 2012, com retorno de 188 questionários respondidos.  A pequisa 

configurou-se, portanto como de natureza qualitativa, pois, envolveu a análise das percepções 

dos gestores e/ou responsáveis pelo BPC. A pesquisa evidenciou a inexistência de estratégias 

institucionais e planejadas para divulgação para o BPC.  

 

 
Palavras-chave: Comunicação pública, Assistência social, Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), Políticas públicas, Estratégias de comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The present dissertation intends to analyze the strategies of disseminating of Benefit for 

Provision Continued (BPC) adopted by federal agencies, state with statutory powers conferred 

under the city of Belo Horizonte. The research methodology utilized bibliographic research, 

documental and of field by means structured interviews to managers and / or responsible for 

BPC in federal agencies, state and municipal well as application of questionnaires with target 

audience the benefit limited to the municipality studied. The semi-structured interviews were 

carried out with managers organs that respond by BPC in the municipality. For the executing 

agencies for the research was delimited only Regional Venda Nova. The research with the 

target audience (deficient) of the benefit occurred in all agencies of the neighborhood of the 

INSS, during September and October 2012, with a return of 188 questionnaires answered. The 

search configured up so as qualitative in nature, therefore, involved the analysis of the 

perceptions of managers and / or responsible for the BPC. The research showed that there are 

no institutional strategies and planned to disclosure to the BPC. 

 

 
Keywords:  Public communication, Social assistance, Benefit for Provision Continued (BPC), 
Public policies, Communication strategies.  
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INTRODUÇÃO 

 

A assistência social estabeleceu, desde sua concepção, a premissa de ter 

relação direta com pessoas que necessitam de atenção especial por parte do Estado, atuando a 

partir de ações vinculadas a programas socioassistenciais. Dentro desse escopo, a informação 

é elo vital de ligação para que tais pessoas beneficiárias dos programas sejam efetivamente 

contempladas e atendidas dentro dos preceitos constitucionais do Sistema Brasileiro de 

Proteção Social (SBPS). 

 

A comunicação pública reflete a preocupação com a disseminação de 

informações no que tange ao amplo conhecimento e total transparência acerca das ações 

governamentais. Da mesma forma, o trabalho de divulgação de programas de governo que 

concedem benefícios à sociedade é essencial para o sucesso de qualquer proposta. No que se 

refere a programas de assistência social, a disseminação das informações requer do governo 

um cuidado a mais pelo fato de ter como público-alvo beneficiário segmento da sociedade 

caracterizado por ser excluído social e economicamente. Nesse sentido, a atuação do governo 

em garantir acesso à informação, por parte das pessoas para as quais se destina o benefício, 

retrata etapa essencial na execução do trabalho de concessão do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

 

O BPC é um dos benefícios que a Proteção Social Brasileira oferece ao público 

com características evidentes de exclusão decorrentes de sua condição físico e sócio 

econômico. O Beneficio de Prestação Continuada, como o próprio nome diz, é beneficio 

vitalício, enquanto for comprovada a necessidade financeira do beneficiário de continuar 

recebendo o mesmo. O BPC consiste em uma transferência de renda, de natureza 

incondicional e não contributiva, no valor de um salário mínimo. É destinado a pessoas com 

idade igual ou superior a 65 anos, ou a pessoas com deficiência incapacitante para vida 

independente (PCD) e para o trabalho, cuja renda familiar per capita seja inferior a ¼ do 

salário mínimo. O BPC possui orçamento definido e regras próprias, contribuindo para a 

garantia e ampliação da proteção social, em forma de renda básica, conforme preconizam os 

preceitos legais da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS, art.1º). 
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Para se divulgar um programa da natureza do BPC, podem ser utilizadas 

diferentes estratégias de comunicação de amplo espectro. Sua amplitude e abrangência 

refletem a preocupação com diferentes públicos com objetivos distintos, tais como: as 

diversas instâncias governamentais, entidades assistenciais, organizações não governamentais, 

a sociedade de modo geral e, especificamente, o próprio beneficiário. Nesse contexto, a 

possibilidade de serem utilizados diferentes meios de comunicação, destacando-se a 

comunicação de massa, a comunicação segmentada e a comunicação direta, retrata a 

necessidade de um trabalho ajustado aos diferentes públicos envolvidos. 

 

Nesse sentido, a presente dissertação apresenta como tema de pesquisa as 

estratégias de divulgação adotadas para o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A 

pesquisa englobou as áreas de comunicação pública e assistência social. Por comunicação 

pública entendam-se os meios, instrumentos, e estratégias adotadas para divulgar 

informações, direitos e benefícios à sociedade. Por Assistência Social, entenda-se o direito 

constitucional de proteção social às pessoas que necessitam de suporte (amparo) por parte do 

Estado. 

 

Considerando-se que, para se obter o Benefício de Prestação Continuada, o 

interessado necessita ter conhecimento e informações sobre o programa para requerê-lo em 

uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); e, ressaltando-se as condições 

físicas, sociais e econômicas em que se encontram as pessoas habilitadas ao BPC, conforme 

os requisitos legais estabelecidos para sua concessão, indaga-se: como se configura a 

estratégia de divulgação do BPC promovida pelos órgãos dos governos federal, estadual e 

municipal responsável pelo mesmo no âmbito do município de Belo Horizonte? 

 

Visando responder a problemática de pesquisa, ora suscitada, tem se como 

objetivo geral a análise das estratégias de divulgação do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) adotadas pelos órgãos do governo federal, estadual com competências legais atribuídas 

no âmbito do município de Belo Horizonte. Especificamente, a pesquisa envolveu os 

seguintes objetivos: a) identificar os principais mecanismos de divulgação adotados pelos 

governos federal, estadual e municipal para divulgação do BPC no âmbito do município de 

Belo Horizonte; b) identificar e analisar a atuação dos órgãos que lidam diretamente com o 

público-alvo do BPC, para a disseminação das informações, como Centros de Referência em 
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Assistência Social (CRAS) e demais órgãos e entidades envolvidos com o programa no 

âmbito do município de Belo Horizonte. 

A presente dissertação apresenta-se estruturada em três partes. Os dois 

primeiros eixos dizem respeito às duas temáticas principais da dissertação, ou seja, 

Comunicação e Assistência Social. A terceira parte engloga as duas abordagens citadas 

aplicadas ao contexto do estudo, estabelecido no recorte metodológico da pesquisa, no intuito 

provocar reflexões e análises integradas em suas áreas de interseção.  

 

Na Parte I - Comunicação e Estratégia- encontram-se os capítulos 2 e 3 que 

desenvolvem o eixo teórico analítico, abordando, cada qual, respectivamente, aspectos 

relativos à informação, aos diversos canais de comunicação; e à comunicação pública com 

suas características e instrumentos.   

 

Na Parte II - Proteção Social e o Benefício de Prestação Continuada (BPC)- 

encontram-se os capítulos 4 e 5 que desenvolvem o eixo teórico analítico. Nesse sentido, o 

capítulo 4 cuida-se do Sistema Brasileira de Proteção Social (SBPS) com suas características 

e funções. Já no capítulo 5, são apresentas as características, funcionamento e dados 

quantitativos relativos ao BPC. 

 

Na Parte III - Estratégias de Comunicação e a Divulgação do Benefício de 

Prestação Continuada - encontram-se os capítulos 6, 7, 8 e 9 que, respectivamente, tratam: dos 

problemas de divulgação inerentes ao BPC; a metodologia da pesquisa e os instrumentos de 

coleta de dados utilizados (entrevistas semiestruturadas com atores-chaves, aplicação de 

questionários com o público-alvo do BPC); percepção e consolidação da analíse dos dados 

coletados; e a conclusão alcançada. 
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PARTE I – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA 

 

CAPÍTULO 2 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: principais características e 
configurações. 

 

Independentemente do tipo e de sua configuração, toda forma de comunicação possui o 

objetivo central de fazer chegar ao público-alvo à informação a ele destinada. Nesse sentido, e 

se se considerar que o acesso à informação retrata direito legítimo do cidadão que viabiliza 

sua participação ativa na vida em sociedade, informação e comunicação merecem ser 

estudadas a partir de seus principais conceitos e de sua importância para sociedade. 

 

2.1 Informação 

 

A informação é primordial no dia a dia, tanto que hoje se vive na chamada 

“sociedade da informação” 1. Desde a antiguidade, á informação tem papel de destaque.  O 

conhecimento (informação) era passado de uma geração a outra. Isso possibilitava não 

somente a perpetuação da cultura local como propiciava novos avanços por meio da 

continuação dos experimentos e ideias iniciadas, anteriormente. A palavra informação “vem 

do latim informare, que significa dar forma a alguma coisa. Portanto, tem também o 

significado de imaginar, ensinar, educar” (FUNDAÇÃO ANCHIETA, p.3, s/d).  

 

O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa corrobora e acrescenta mais 

algumas definições, 

s.f. Ato ou efeito de informar. 2. Notícia (dada ou recebida). 
3. Indagação.4. Esclarecimento dado sobre os méritos ou estado de outrem. (Usado 
também no plural). Procurar por informações: acreditar piamente no que se ouve; 
fundar-se apenas em boatos. informar - Conjugar (latim informo, -are, dar forma a, 
dispor, educar, instruir) v. tr.1. Dar informações a ou a respeito de.2. Avisar.3. Dar 
parecer sobre.4. Dar forma a.v. intr.5. Tomar corpo; engrossar; desenvolver-se.v. 
pron.6. Tomar informações.7. Procurar notícias.8. Tomar forma. (FERREIRA, 
1986, p. 531). 

 

                                                 
1 Jorge Werthein .2000. A expressão “sociedade da informação” passou a ser utilizada, nos últimos anos desse 
século, como substituto para o conceito complexo de “sociedade pós-industrial” e como forma de transmitir o 
conteúdo específico do “novo paradigma técnico-econômico”. A realidade que os conceitos das ciências sociais 
procuram expressar refere-se às transformações técnicas, organizacionais e administrativas que têm como “fator-
chave” não mais os insumos baratos de energia – como na sociedade industrial – mas os insumos baratos de 
informação propiciados pelos avanços tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações. 
http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n2/a09v29n2.pdf 

http://www.priberam.pt/dlpo/Conjugar.aspx?pal=informar
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A informação está em todo lugar: na mídia impressa, na televisão, nos jornais e 

revistas, na internet, no boca-a-boca, etc. E a mesma pode ser compartilhada tanto pela leitura 

quanto pela fala de alguém. Ou seja, a informação pode vir em formato de música, texto, 

fotografia, gráfico, etc. A informação possibilita que o indivíduo expanda seus horizontes ao 

possibilitar a incorporação de novos conhecimentos. O fato de que um indivíduo esteja 

informado lhe possibilita não só expandir seus conhecimentos sobre de variados temas, mas 

também propicia “relacionar um acontecimento a outro, ligar fatos, pontos de vista, ideias – o 

que significa ampliar seus saberes. A informação traz consigo educação, capacidade de 

compreender situações e solucionar problemas” (FUNDAÇÃO ANCHIETA, p.31, s/d).  

 

Existe informação de viés político, social, ambiental, econômico, dentre outras. 

Dependendo do que se pretende transmitir, deve-se pensar antes qual o melhor formato e meio 

para o público o qual se destina. A título de exemplo, 

 

um texto pode ser transmitido de forma impressa em papel, como imagem na tela do 
computador ou da televisão, entalhado em uma pedra etc.; já uma música pode ser 
transmitida por meio de um cd que toca na rádio da cidade, de um cantor que está se 
apresentando na praça, de um arquivo de áudio em um aparelho de MP3, e assim por 
diante (FUNDAÇÃO ANCHIETA, p.5, s/d).  
 

 

O processo de comunicação ocorre quando o receptor da mensagem 

compreende o que foi transmitido pelo emissor.  E tal fato “ocorre somente quando a pessoa 

que emite a mensagem (emissor) usa um tipo de formato que possa ser compreendido por 

quem recebe a informação (receptor)” (FUNDAÇÃO ANCHIETA, p.6 s/d). A informação, 

quando bem empregada, vem a ser fator decisivo em inúmeras situações.  

 

A informação permite que a pessoa que a detenha a utilize nos processos de 

tomada de decisão. Por exemplo, investir, ou não, em determinada empresa; cursar, ou não, 

determinado curso tendo em vista as demandas do mercado de trabalho; votar, ou não, em 

determinado candidato político; apostar, ou não; etc. Muitas empresas utilizam a posse de 

determinada informação como diferencial e estratégia competitiva diante dos concorrentes.  

 

A informação também atua como agente de empoderamento do cidadão, ao 

propiciar que participem dos direitos e deveres que lhes são devidos. De posse da informação 

que lhes é devida, o cidadão toma conhecimento dos serviços de saúde, assistência, emprego, 
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moradia, lazer, previdência e pensões, dentre outros, a que tem direito de participar e usufruir. 

Não só dos serviços públicos como dos direitos civis, sociais e políticos como apregoou T.H 

Marshall (1963) 2. A informação permite que o cidadão participe ativamente das atividades da 

sociedade civil, requerendo um serviço; requerendo transparência dos atos públicos; 

protestando contra alguma ação política; ingressando em alguma ONG que lute por algum 

tema de seu interesse, dentre outros (BRAGA, 1996). 

 

2.2 Direito à informação 

 
Conforme apregoa Viegas (2004), por melhores que sejam os mecanismos para 

proporcionar a efetiva participação dos cidadãos na “construção” de uma nova sociedade, 

“não terão plena eficácia se as pessoas que participam do processo não têm acesso às 

informações pertinentes aos interesses da coletividade”(VIEGAS, 2004, p.671). Viegas 

(2004) afirma que o direito à informação diz respeito a um direito constitucional, por conta, 

do princípio da publicização inerente a mesma. Esse princípio permite não só que as pessoas 

tenham acesso às informações como utilizem dessa ferramenta para fiscalizar as ações dos 

governantes. E, ressalta que, por ser um direito constitucional, deve estar vigente em todas as 

instâncias e âmbitos governamentais. 

 

Viegas (2004) afirma que, no caso de uma democracia participativa, é a 

informação que possibilita que as pessoas participem das deliberações acerca de assuntos 

vitais. Ou seja, quando se fala de gestão democrática, o direito a informação é um assunto 

intrínseco a mesma. E acrescenta, ao afirmar que divulgar e informar o cidadão “é o mínimo 

que todo o Estado de direito deve garantir, seja pela publicidade de seus atos, pela orientação 

franqueada ao administrado, seja pela publicidade dos debates e das razões de decidir” 

(VIEGAS, 2004, p.671). O direito à informação figura entre os direitos de quarta geração, que 

dizem respeito aos direito que vem a assegurar a democracia. 

 

                                                 
2
 T.H Marshall (1963) define cada um dos direitos. Direitos civis englobam liberdade individual, liberdade de 

palavra, pensamento e fé, liberdade de ir e vir, direito à propriedade, direito de firmar contratos e direito à 
justiça. Direitos políticos  garantem a possibilidade de eleger e de se eleger para cargos políticos ou para fóruns 
de decisão, mas também asseguram o direito de participar das decisões políticas do país, por meio do voto. Já os 
direitos sociais  têm como objetivo garantir um mínimo de igualdade entre as pessoas; assim, tenta-se garantir 
justiça social, por meio do acesso à educação, à moradia, à saúde, aos direitos trabalhistas, entre outros. 
(FUNDAÇÃO ANCHIETA, S/D) 



19 

 

De acordo com Viegas (2004), cabe destacar que existe uma diferença entre o 

direito de informação e o direito à informação. Nas palavras do autor, 

 

O direito de informação caracteriza por sua individualidade, o direito de poder se 
expressar, de manifestar opiniões, enfim é o direito de quem fornece a informação. 
Direito à informação, que é o que abordamos neste trabalho tem, ao contrário do 
anterior, a característica de ser um direito coletivo, ou utilizado, basicamente, em 
prol da comunidade, podendo também ser utilizado em defesa de interesses pessoais, 
pois a lei não excepciona este caso. Mas em regra o que está em jogo é o interesse 
geral sobre o individual. É o interesse da coletividade em detrimento do segredo da 
administração, que é pública. Este direito situa-se no plano dos novos direitos do 
cidadão (VIEGAS, 2004, p.672). 

 
 

Viegas (2004) ressalta que o acesso à informação está presente na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948. No Artigo 19 é declarado, dentre outras coisas, que, 

no direito ao acesso a informação, está incluso o direito de opinião e o direito de procurar, 

receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios. O direito de acesso à 

informação possibilita não só que as pessoas possam fiscalizar o ente público como também 

possibilita a abertura de canais de participação no espaço público. Com tais proposições, 

“podemos entender que os objetivos principais da informação dentro da Administração são a 

habilitação dos cidadãos para que estes a fiscalizem e a efetiva participação na gestão 

administrativa” (VIEGAS, 2004, p.675). 

 

Quando se discute o direito à informação, vem à tona as temáticas dos dados 

abertos e do acesso a informações governamentais. Conforme Cepik (2005), o direito à 

informação não só inclui o direito de acessar documentos e bancos de dados governamentais 

de acesso restrito ao público em geral, mas também “qualquer informação sobre o próprio 

governo, a administração pública e o país” (CEPIK, 2005, p.4). Cepik (2005) acrescenta que, 

para que o exercício do direito à informação venha a se concretizar na prática, é necessário 

que coexistam duas variáveis: a) uma base institucional forte e direta (clara) o suficiente para 

colocá-la em prática e, b) bons serviços na intermediação entre o Estado e a sociedade.  

 

Na visão de Cepik (2005), em países do Terceiro Mundo ou, como é 

denominado atualmente, países em desenvolvimento, “a criação de estruturas e rotinas 

adequadas ao processamento democrático eficaz das demandas dos cidadãos na área de 

provimento de informações se deu de forma lenta e dispersa” (CEPIK, 2005, p.8) por conta 

das crises econômicas e do modelo desenvolvimentista. E ressalta, ainda, que o problema não 
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consiste apenas em disseminar (disponibilizar) as informações requeridas tendo em vista que 

muitas vezes a informação é de péssima qualidade ou até mesmo inexistente nos órgãos 

gestores. Inviabilizando, assim, que sejam usadas nos processos deliberativos, participativos 

ou decisórios pela sociedade civil. 

 

Todavia, mesmo não sendo o tema central desta dissertação, cabe destacar que 

um avanço com relação à divulgação de dados e informações, por parte do governo brasileiro, 

ocorreu com a promulgação da Lei de Acesso a Informação Pública, mais conhecida como 

Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527). A Lei nº 12.527 foi promulgada em 18 de 

novembro de 2011.  Paes (2011) ressalta que a referida Lei veio para reunir e legitimar 

prescrições e princípios de liberação de dados e informações, ou seja, o direto de acesso à 

informação presente em outras leis, tais como: Lei de Responsabilidade Fiscal (2000), Lei 

Ambiental (2003), Lei de Arquivos Públicos (1991), dentre outras.  Se, “durante o período 

ditatorial, valia a regra de que toda informação era imprescindível à segurança nacional, com 

a Constituição de 1988, passou a valer a regra de que toda informação é pública, a não ser que 

seja considerada restrita por questões de segurança” (LOPES, 2007, apud PAES, 2011, p.49).  

A formulação da Lei contou com participação de vários órgãos, dentre eles: Controladoria 

Geral da União (CGU), Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Ministério das Relações 

Exteriores.  Paes (2011) chama atenção para o fato de que  

A Lei estipula normas gerais a serem observadas pela União, estados e municípios, 
dispondo, ainda, sobre a necessidade de os estados, Distrito Federal e municípios 
disciplinarem em legislação própria, o funcionamento dos serviços de informação 
aos cidadãos (Artigo 9º) e o procedimento de recurso, no caso de indeferimento de 
acesso às informações ou às negativas de acesso-Seção II do Capítulo III - (PAES, 
2011, p.50). 

 

As inovações da Lei de Acesso à Informação no que tange a administração 

pública, embora pareçam pequenas quando comparadas às outras leis, com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal que também versa sobre transparência, são importantes. Isso porque 

traz “inovações referentes ao modo de elaboração dos requerimentos de informação, à 

tramitação dos requerimentos e à estipulação de prazos e penalidades para o descumprimento” 

(PAES, 2011, p.52). Contudo, mesmo que a informação pública esteja ao alcance dos 

requerentes, cabe explanar acerca dos tipos e categorias de comunicação. E qual tipo de 

informação é encontrado em cada tipologia (modelo).   
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2.3 Categorias e tipos de comunicação 

 
 

 

Existem variados tipos de comunicação, tanto de viés público quanto privado. 

Cada tipo de comunicação possui sua especificidade e é adequada a sua finalidade e ao 

público ao qual se destina. Conforme tipologia presente na obra de diversos autores3, a mesma 

pode ser classificada, dentre outras, em categorias, tais como: Institucional, Científica, 

Marketing, Política, Governamental e Pública. Para efeito da presente dissertação, destacam-

se de forma mais detalhada os tipos de Comunicação de natureza política, governamental e 

pública. A seguir, há o Quadro 1, elucidativo acerca do conceito formulado, por diversos 

autores a fim de conceituar e/ou diferenciar os variados tipos de comunicação. 

         

 

                Quadro1: Comparativo da Tipologia de Comunicação segundo autores 

    
 

AUTOR 

    
TIPOS 

 
POLÍTICA 

 
GOVERNAMENTAL 

 
PÚBLICA 

 
 
 
       MATOS 
       (2009) 

 Diz respeito a 
instrumento 
“comunicativo” do 
sistema político para 
realizar a mediação e 
interlocução entre o 
Estado e sociedade. 

Diz respeito ao processo 
de divulgação dos atos, 
rotinas, comunicação 
social dos agentes 
administrativos. 

 A Comunicação Pública não é 
determinada pelo emissor, nem 
pelos meios utilizados. Contudo, 
manifesta-se pela intenção de 
promover a discussão, o debate, 
informar para a construção e 
exercício da cidadania. Pode 
ocorrer em peças gráficas, em 
portais da internet, na televisão 
e no rádio, assim como em 
iniciativas de empresas 
privadas. 

 
 
 
 
  BRANDÃO 
     (2007) 
     (2009) 

Busca atingir a opinião 
pública, quase sempre 
com métodos 
publicitários, buscando 
respostas rápidas e 
efeitos imediatos que 
podem ser auferidos 
nas pesquisas. 

Governamental prioriza 
reconhecimento das 
ações promovidas nos 
campos político, 
econômico e social. 

Versa a respeito de um processo 
comunicativo que se instaura 
entre o Estado, o governo e 
sociedade com o objetivo de 
informar para a construção da 
cidadania. 

 

 

 

                                                 
3
 Matos (2009), Brandão (2007), Brandão (2009), Iasulatis ( 2005), Duarte (2007), Duarte (2009), Zémor (1995). 
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                                                                                                                                               (continuação) 

                                                                                                                                  

                                 

 
 
 
 IASULATIS 
    (2005) 

 É usada como meio de 
legitimação da ação 
estatal junto à população. 
É utilizada como um 
instrumento de 
publicização dos atos 
governamentais, 
utilizando-se de 
estratégias de marketing 
para convencer e 
angariar votos eleitorais 
futuros. 

 

 
 

 
   DUARTE 
     (2007) 
     (2009) 

     Versa a respeito da interação e 
ao fluxo de informação 
relacionado a temas de interesse 
coletivo. O campo da 
comunicação pública inclui tudo 
que diga respeito ao aparato 
estatal, às ações governamentais, 
partidos políticos, terceiro setor e, 
em certas circunstâncias, às ações 
privadas.  
 

 
  
 
 
   ZÉMOR 
    (1995) 

   Caracteriza-se por ser regida 
pelo domínio público, ou seja, é 
definida pela legitimidade do 
interesse de todos.   As 
informações que dispõem 
também se classificam de 
domínio público tendo em vista 
que informações que são do 
interesse de todos levam à 
transparência. 

Fonte: Livre adaptação de Duarte, 2009. 

 

Segundo a visão de Duarte (2009), a comunicação pode ser classificada de três 

modos: 1) segundo o meio de divulgação e pode ser classificada, como formal/informal, 

coletivo/restrito; 2) segundo a estratégia de divulgação utilizada, em comunicação de massa, 

segmentada e direta; 3) e, por seu conteúdo informativo, em institucional, propaganda, 

política, institucional, governamental, etc.  

 

Conforme apregoado por Choo (1994) apud Barbosa (1997), no ambiente 

organizacional as fontes de informação podem ser classificadas em quatro categorias: 1) 

externas e pessoais onde estão inseridos clientes, concorrentes, contatos 

comerciais/profissionais, funcionários de órgãos governamentais; 2) externas e impessoais, 

que abrangem jornais, periódicos, publicações governamentais, rádio, televisão, associações 

comerciais e industriais, conferências, viagens; 3) internas e pessoais, que abarcam superiores 
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hierárquicos, membros da diretoria, gerentes subordinados, equipe de funcionários; 4) 

internas e impessoais, nas quais constam memorandos e circulares internos, relatórios e 

estudos internos, biblioteca da organização, serviços de informação eletrônica.  

 

2.4 Comunicação governamental 

 

Matos (2009) define comunicação governamental como redes de informação 

formais que pertencem às organizações públicas que tem por função a difusão de temas 

pertencentes à esfera governamental, com o objetivo de propiciar o conhecimento e a 

participação do cidadão. Nesse sentido, a comunicação governamental abrange e diz respeito 

ao processo de divulgação dos atos, rotinas, comunicação social dos agentes administrativos, 

“explicitadas ou não em suportes legais que regulamentam as comunicações internas e 

externas do serviço público” (MATOS, 2009, p.2). 

 

Segundo Brandão (2003), a comunicação governamental prioriza o 

“reconhecimento das ações promovidas nos campos político, econômico e social” 

(BRANDÃO, 2003 apud IASULATIS, 2005, p.4). Conforme discursa Iasulatis (2005), a 

comunicação governamental é usada como meio de legitimação da ação estatal junto à 

população. É utilizada como um instrumento de publicização dos atos governamentais, 

utilizando-se de estratégias de marketing para convencer e angariar votos eleitorais. Nesse 

modelo comunicacional “há a substituição da figura do cidadão pela do consumidor/eleitor” 

(IASULAITIS, 2005, p.5). Canclini (s/d) apud Iasulaitis (2005) corrobora ao afirmar que 

nesse modelo a política é regida pelo comércio e pela publicidade. Passando a ser um produto 

a ser “consumido” ao invés de ser um processo deliberativo e participativo. Seu “traço 

distintivo é a persuasão, principalmente através de mecanismos de propaganda ideológica” 

(IASULAITIS, 2005, p.4). Matos (1999) apud Iasulatis (2005) apregoa que a comunicação 

governamental e, principalmente, as campanhas políticas sofreram alterações ao longo dos 

anos. Durante o período de redemocratização política houve a “inclusão de princípios 

mercadológicos utilizados nas técnicas de marketing político e a tendência de associação entre 

a lógica de mercado e as razões institucionais da administração pública” (MATOS, 1999 apud 

IASULAITIS, 2005, p.5).  

 



24 

 

Passou-se a utilizar profissionais da área do marketing e publicidade e de 

pesquisas de opinião. A partir de então, campanhas eleitorais e a comunicação governamental, 

de modo geral, passaram a ser bastante onerosas. Contudo, mesmo sendo dispendioso em 

termos financeiros, cada vez mais políticos e governos “buscam espaço nos meios de 

comunicação de massa, atribuindo a estes a tarefa de legitimação, conquista de apoio e 

confiança dos populares em relação aos governos e aos políticos” (IASULAITIS, 2005, p.6.). 

Segundo Iasulaitis (2005), esse processo continua no período pós-eleitoral como um meio de 

publicizar os atos governamentais e de legitimar suas ações perante a sociedade. Nas palavras 

de Matos (2009), esta prática configura a formulação de um “Estado anunciante” tendo em 

vista que Estado.  

Opera de modo estratégico, visando interferir não só na construção de sua imagem 
pela opinião pública, mas também influenciar os comportamentos e atitudes dos 
cidadãos, os quais devem ser convencidos de que o governo age em prol do bem 
comum (MATOS, 2009, p.3). 

 

Brandão (2007 apud MATOS 2009) discursa que, assim como a comunicação 

pública, a comunicação governamental também utiliza a disseminação de informações com o 

propósito de propiciar e incentivar o exercício da cidadania. Contudo, não no sentido clássico 

de propiciar que os atores políticos e cívicos interajam na esfera pública de modo a mudar os 

“rumos” da mesma. Mas sim, no sentido de publicização por intermédio da divulgação de 

assuntos de interesse público. E, para tal, age de quatro modos: a) divulgação de campanhas 

sociais, direitos, instrução acerca de mudança ou inovações nos serviços públicos, etc. b) 

campanhas de prevenção (segurança, saúde, higiene) no sentido de alterar comportamentos; c) 

convocações (alistamento, voto, plebiscito, etc.); d) campanha políticas.  Porém, Matos (2009) 

chama atenção para o fato de que esse tipo de comunicação não incentiva e promove o 

engajamento dos cidadãos. Para tal, é necessário mudar a visão de  

  

“beneficiários” das ações do governo e passem a ser vistos como parceiros 
moralmente capazes de formular, expressar e defender seus pontos de vista em 
processos deliberativos e decisórios. Mudar o status dos cidadãos envolve mais do 
que estratégias de convencimento, publicização de feitos e regulação social. Assim, 
é preciso investir no diálogo e na busca coletiva pelo entendimento, visando à 
solução de questões de interesse público (MATOS, 2009, p.4). 
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2.5 Comunicação política 

 
Matos (2006) é enfática ao afirmar que a comunicação política diz respeito a 

um instrumento “comunicativo” do sistema político para realizar a mediação e interlocução 

entre o Estado e a sociedade. Dentro desse escopo, é o marketing quem predomina na 

linguagem usada na Comunicação Política. Matos (2006) sugere uma “leitura” da 

comunicação política tomando por base três eixos: instrumental, ecumênica e competitiva. 

 

 A concepção instrumental é similar à comunicação governamental é coloca a 

comunicação política como um conjunto “de técnicas usadas por políticos e governantes para 

seduzir e manipular a opinião pública. Possui por estratégia abordar a sociedade pela via da 

propaganda ideológica e/ou institucional” (MATOS, 2006, p.67). Nesse eixo, segundo Matos 

(2006), também, se encontram presentes a função educativa e cultural por conta da difusão 

pública e, pelo fato de possuírem o viés de controle e regulamentação. O marketing político 

vai atuar utilizando-se de suas estratégias no sentido de desvendar no “consumidor real e/ou 

potencial do mercado político-eleitoral, as expectativas e desejos, imprimindo, assim, na visão 

instrumental, os atributos e potencialidades nos candidatos aos cargos eletivos e nos 

governantes em atuação” (MATOS, 2006, p.68). 

 

 A concepção ecumênica “é entendida como um processo interativo, incluindo 

a troca entre atores políticos, à mídia e o público. O que conta é a circulação de informação 

entre os atores envolvidos” (MATOS, 2006, p.68). Nesse eixo, leva-se em conta não só a fala 

e seu contexto como outros bens simbólicos, tais como: imagem, representação e preferências. 

A concepção competitiva sustenta-se “no embate para influenciar e controlar, pela mídia, as 

percepções públicas dos acontecimentos políticos que estão em jogo. Nessa interação, a mídia 

entra em cena, tendo como papel central os aspectos cognitivos e simbólicos” (MATOS, 

2006, p.69). 

 

2.6 Meios de comunicação: comunicação de massa, direta e segmentada 

 

Indiferente ao tipo de comunicação utilizada, Duarte (2009) é categórico ao 

afirmar que todas se utilizam de algum instrumento (meio) de comunicação para difundir sua 

mensagem ao público final. Duarte (2009) caracteriza três tipos de instrumentos de 

comunicação: de massa, segmentado e direto. Os meios de massa tem por objetivo a ampla 
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divulgação da informação Por ser de grande alcance possibilita a construção das 

representações sociais. Contudo, para o Duarte (2009), seu ponto negativo consiste em ser um 

meio de comunicação de viés unilateral. As informações são repassadas por uma grande 

variedade de meios de comunicação, mas não possibilitam o diálogo entre as partes. Duarte 

(2009, p.45) afirma que “geralmente, esta forma de comunicação é utilizada para reproduzir a 

opinião de quem está no poder, ou seja, os interesses de elites dominantes”. Para tentar 

reverter à falta de diálogo e assimetria entre as partes, Duarte (2009), sugere que seja feito um 

controle público dos meios de comunicação possibilitando, assim, que a população encontre 

espaços de expressão na mídia.  

 

Segundo a visão de Duarte (2009), a comunicação segmentada, como sugere o 

nome, é feita visando um público específico “proporcionando uma possibilidade maior de 

interação entre os interlocutores, estabelecendo agendas públicas de forma mais eficiente e a 

qualificação dos debates” (DUARTE, 2009, p.45). Por conta de se tratarem de temas 

direcionados a segmentos específicos da população, é comum a utilização de blogs, websites, 

audiências públicas, seminários, eventos e feiras, etc. como locais estratégicos de divulgação.  

 

A comunicação direta, também, como o próprio nome sugere, diz respeito a um 

tipo de comunicação “personalizada”. Esse tipo de comunicação “não precisa ser presencial, 

podendo ser tecnologicamente mediada. Destacam-se e-mails, fóruns de discussão, interação 

pela internet (chat) e atendimento face a face” (DUARTE, 2009, p.47). Duarte (2007) ressalta 

que, pelo fato de possuir como traço característico a ligação direta entre as partes, é possível 

que os temas e demandas sejam aprofundados e, consequentemente, há um fluxo maior de 

informação entre ambos que possibilita uma relação mais duradoura e próxima entre os 

sujeitos intercomunicantes. Duarte (2009) ressalta, também, que por conta da existência desse 

e outros instrumentos de comunicação,  

 
a dificuldade, hoje, para a comunicação pública, não reside na falta de instrumentos 
de comunicação ou na escassez de informações disponível, mas em tornar a 
informação acessível e compreensível a todos. Neste sentido, a prática da 
comunicação pública precisa, além de optar pela cidadania e pelo interesse público, 
de capacidade profissional de viabilizar padrões adequados que promovam não 
apenas a divulgação, mas também o acesso à informação e oportunidades de diálogo 
e participação (DUARTE, 2009, p.60). 
 

 
 

 Duarte (2009) propõe ainda classificações para os instrumentos de 

comunicação. Tomando por base a função (objetivos) dos mesmos, os instrumentos podem 
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ser denominados como instrumentos de informação e instrumentos de diálogo. Os 

instrumentos de informação “são aqueles voltados para a informação e tem por objetivo o 

conhecimento sobre um tema, formação de arena pública e consolidação institucional, por 

meio de fluxos de informações unidirecionais” (DUARTE, 2009, p.67).  São exemplos, as 

campanhas publicitárias, relatórios, noticiário da imprensa, internet, folders, folhetos, 

cartazes, boletins eletrônicos, cartas, manuais, malas diretas, discursos, eventos simbólicos, 

dentre outros.  

Os instrumentos de diálogo “são aqueles que estabelecem instâncias de 

cooperação, consensos, interação e busca de soluções, como os grupos de trabalho, 

ouvidorias, conselhos, dentre outros” (DUARTE, 2009, p.67). São exemplos as listas de 

discussão, comunidades de informação, teleconferências, câmaras técnicas, conselhos 

setoriais, eventos dirigidos, serviços de atendimento ao cidadão, consultas públicas.  

Pensando na relação entre efeito pretendido e o público o qual se destina Duarte (2009), 

elenca vantagens e objetivos de cada tipo de comunicação, conforme o Quadro 2, abaixo: 

                                     
                         
                          Quadro 2: Classificação dos instrumentos de comunicação  
        

OMUNICAÇÃO DE MASSA OBJETIVO 
 

LIMITES 
 

Divulgação por meio da grande 
imprensa – jornais, TVs, rádios; 
agências de Notícias 

Disseminar a 
informação para um 
público amplo e 
heterogêneo, visando à 
visibilidade na arena 
pública - estabelecer 
agendas, debates 
públicos e legitimar 
os projetos. 

Fluxo unidirecional, com 
maior controle e 
previsibilidade por parte do 
emissor; informação  
superficial, restrição ao 
diálogo, pouco acesso a 
grande parte dos atores 
sociais, fragmentação dos 
públicos – a mídia 
tradicional perdeu parte de 
sua força e alcance. 

 
COMUNICAÇÃO 
SEGMENTADA 

 
OBJETIVO 

 
LIMITES 

Publicações institucionais(próprias) 
especializadas, como jornais 
próprios,revistas,boletins  
newsletter); sites, blogs, intranet, 
eventos (feiras, exposições), folder, 
panfletos. 

Orientada para grupos 
específicos de 
interesse, com maior 
controle de distribuição 
e visando retorno do 
receptor – participação, 
diálogo. 

Não conseguir promover o 
retorno desse receptor, não 
sensibilizar, não despertar 
o interesse por estar fora do 
contexto ou por adotar 
linguagens e apelos que 
não produzam 
entendimento) 
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                                                                                                                     (continuação)                                                           

 
COMUNICAÇÃO DIRETA 

 
OBJETIVO 
LIMITES 

 
LIMITES 

Contato face a face, que inclui 
atendimento,  interação pela internet, 
audiências públicas, reuniões, 
debates, fóruns, grupos de trabalho, 
ouvidorias. 

Ajustada às 
características dos 
interlocutores, refere-se 
ao contato 
personalizado, que 
permite a interação, 
troca de informações, 
influência mútua e 
maior capacidade de 
compreensão. 

contato mais focado em 
lideranças, das quais os 
processos tornam-se 
dependentes no que diz 
respeito a convencer e 
retransmitir à comunidade 
ou ainda criar interesse 
pessoal 

               Fonte:  Mássimo, 2010, p.66.  Livre adaptação de Duarte, 2009.  
 

 

Conforme Duarte (2009), quando se fala de canais de diálogo, a comunicação 

direta, mesmo sendo subestimada nos planejamentos de comunicação, é responsável por 

estabelecer instâncias de cooperação, estimulando, assim, o exercício da cidadania. A 

“comunicação direta ou mesmo a segmentada depende antes de conhecer as características, 

interesses e expectativas do público, de modo a orientar a criação de mecanismos adequados à 

comunidade e a cada indivíduo” (DUARTE, 2009, p.66). Para conhecer os interesses e 

expectativas dos cidadãos, o autor (2009), aconselha utilizar-se de sondagens, grupos de 

discussão, consultas tematizadas, ouvidorias, conselhos institucionalizados, dentre outras 

formas de participação. E, acrescenta 

 
quaisquer instituições, ao lidar com o interesse público, devem fazer esforços para se 
adaptar às possibilidades do cidadão. Adequar os instrumentos ao interesse e alcance 
dos interessados é o grande desafio das organizações, já que muitas consideram que 
a [...] a simples existência de um instrumento significa a sua apropriação para uso 
dos interessados [...] (DUARTE, 2009,p.68). 

 
Zémor (2000) apud Mássimo (2010) declara que um modelo de comunicação 

do poder público focado primeiramente na produção e circulação (massiva) de informações 

não proporciona condições satisfatórias para “dar conta” da nova realidade social, que exige 

esforços diferentes para gerar interação, mais efetiva, com diversificados públicos.  Todavia, é 

necessário um modelo novo que além de possuir as funções (tradicionais) que possibilitam 

esclarecer sobre as questões públicas e prestar contas, mas que também, propicie o 

estabelecimento de políticas e estratégias de comunicação capazes de fomentar a participação 

e colaboração dos cidadãos, de modo a constituir e orientar a interlocução e fomentar o debate 

cívico. 
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O eixo teórico analítico apresentado neste capítulo abordou aspectos relativos à 

informação e, aos diversos canais de comunicação. Em resumo, se pode afirmar que a 

comunicação política está mais direcionada a questões de marketing e opinião pública; a 

comunicação governamental volta-se para questões referentes à divulgação dos atos 

governamentais e a comunicação pública informa para construção da cidadania. A 

comunicação pode ser classificada segundo a forma, meio e estratégias de divulgação. 
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CAPÍTULO 3.  COMUNICAÇÃO PÚBLICA: atributos e singularidades  

 

O significado do termo Comunicação Pública não é uníssono entre os 

pesquisadores da área, tais como, Brandão (2007), Duarte (2007) e Zémor (1995). Isso porque 

é usada em inúmeros processos comunicativos além do que é, em maior ou menor grau, um 

ato público, o que dificulta a tipificação mais específica do que seja a comunicação pública. 

Todavia, segundo Kleger (2011), este é um termo que está diretamente ligado ao Estado, 

política, democracia e cidadania. Contudo, é consenso entre os autores que a comunicação 

pública propicia a participação do cidadão nas discussões e decisões políticas.  

 

 Brandão (2009) discursa acerca da falta de consenso acerca do significado do 

termo. Segundo ela, a expressão comunicação pública, no Brasil, diferentemente de outros 

países, ainda não possui um significado único. Entretanto, mesmo com significações 

diferentes para o termo, autores como Melo (2004), Duarte (2007), Matos (s/d), Costa (2006) 

e Silva (2003), dentre outros, possuem em comum a visão de que Comunicação Pública “não 

é Comunicação Governamental e diz respeito ao Estado e não ao Governo” (BRANDÃO, 

2009 apud DUARTE, 2009, p.15). Dentre os autores ora citados não há uma definição clara 

do que seja o termo. Eles apresentam diferenciações entre a Comunicação Pública e os outros 

tipos de comunicação (Política, Governamental, etc.). Duarte (2009) é dos poucos autores que 

explica e delimita o termo Comunicação Pública. Segundo ele (2009): 

 

a comunicação pública ocorre no espaço formado pelo fluxo de informação e 
interação entre agentes públicos e atores sociais em temas de interesse público e 
ocupa-se da viabilização do direito social coletivo  e individual ao diálogo, à 
informação e expressão. Assim, fazer comunicação pública é assumir a perspectiva 
cidadã na comunicação envolvendo temas de interesse coletivo (DUARTE, 2009 
apud BRANDÃO in: DUARTE, 2009, p.20).  

 

Segundo Zémor (1995), a comunicação pública se caracteriza por ser regida 

pelo domínio público, ou seja, é definida pela legitimidade do interesse de todos. A 

comunicação pública está presente em todas as etapas e processos da decisão política. Seu 

lócus é o espaço público onde é “fiscalizada” pelo cidadão.  As informações que disponibiliza 

também se classificam como sendo de domínio público tendo em vista que informações que 

são do interesse de todos levam à transparência.  Para Zémor (1995), por ser um meio de 

comunicação da sociedade, possui por atribuições a regulação, proteção e a antecipação do 

serviço público. 
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Brandão (2009) identifica cinco áreas de conhecimento que se “identificam” 

com a área de Comunicação Pública: Comunicação Organizacional, Comunicação Científica, 

Comunicação Governamental, Comunicação Política, e Comunicação da Sociedade Civil 

Organizada.  Na visão de Brandão (2009), a Comunicação Organizacional é identificada 

como comunicação pública em muitos países. Esse tipo de comunicação tem por objetivo 

possibilitar canais de relacionamento entre o público e as instituições, tanto públicas quanto 

privadas. Nessa vertente, a comunicação pública teria o objetivo de transmitir a imagem da 

instituição ao mercado. E, para tanto, conforme Brandão (2009), utiliza-se de “todo arsenal de 

instrumentos e tecnologia de comunicação de massa, de grupo e pessoal, completando com 

técnicas de diversas pesquisas (de opinião pública, mercado, organizacional) bem como de 

técnicas de marketing e comunicação” (BRANDÃO, 2009 apud DUARTE, 2009,p.3). 

 

A comunicação pública pode ser identificada como comunicação científica 

pois, o objetivo desse tipo de comunicação é despertar o interesse da sociedade para os temas 

científicos. Conforme a visão de Brandão (2009), pelo menos dois fatores possibilitam 

relacionar a comunicação científica com comunicação pública. Primeiro, a expansão da 

comunicação cientifica advém da Ciência da Informação somando-se, assim, conhecimento e 

expertise advindos de um campo tradicional de difusão de informações. O conhecimento 

gerado no campo cientifico é passado para a população com o objetivo de trazer avanços e 

melhorias na condição de vida dos mesmos. Segundo a autora (2009), “trata-se, portanto, de 

um processo construído e mantido pelo Estado, tendo em vista o desenvolvimento do país e 

de sua população” (BRANDÃO, 2009 apud DUARTE, 2009, p.4). O fato de ser uma coisa 

pública que se desenvolve nos espaços públicos, permite identificar as duas áreas de 

comunicação como sendo uma só. O segundo fator diz respeito ao fato de que os avanços 

científicos ocorrem nos campos sociais, políticos, econômicos, etc. E a divulgação desses 

avanços deve ser do conhecimento de todos. E, para tanto, Brandão (2009) ressalta que mídia 

e campo científico devam manter laços de proximidades cada vez mais intensos. 

 

A comunicação pública é também identificada como comunicação 

governamental pelo fato de reconhecer que o Estado precisa manter um “fluxo” informativo e 

comunicativo com a sociedade. Segundo Brandão (2009), a comunicação governamental pode 

ser vista como comunicação pública, pelo fato de que “ela é um instrumento de construção da 

agenda pública e direciona seu trabalho para a prestação de contas, o estímulo para o 

engajamento da população nas políticas adotadas, em suma, provoca o debate público” 
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(BRANDÃO, 2009 apud DUARTE, 2009, p.5). Sendo assim, a comunicação dos entes 

públicos pode ser uma ferramenta para despertar a civilidade dos cidadãos. São exemplos,  

 

as recentes campanhas publicitárias: “o melhor do Brasil é o Brasileiro e “bom 
exemplo”; informar e prestar contas sobres suas realizações, divulgando programas 
e políticas que estão sendo implementadas; motivar e/ou educar; chamando a 
população para participar de momentos específicos da vida do país (eleições, 
recentemente o referendo sobre a comercialização de armas de fogo e munições); 
proteger e promover a cidadania (campanhas de vacinação, acidentes de trânsitos, 
etc.); ou convocar os cidadãos para o cumprimento dos seus deveres (“Leão” da 
receita federal, alistamento militar) (BRANDÃO, 2009 apud DUARTE, 2009, p.5). 
 

 

Conforme Brandão (2009), por conta desse tipo de comunicação ter que 

alcançar um grande contingente de pessoas, “a maioria dos instrumentos utilizados pela 

Comunicação Governamental faz parte da “grande mídia” televisão, rádio, web, impressos; o 

método mais utilizado é a campanha publicitária” (BRANDÃO, 2009 apud DUARTE, 2009, 

p.5).  

A Comunicação Pública pode ser identificada como Comunicação Política 

pois, conforme discursa Brandão (2009), as duas áreas possuem relação desde que as técnicas 

de comunicação e as pesquisas de opinião passaram a influenciar a vida política dos países. 

Contudo, é possível entender a área da Comunicação Política sob dois vieses: 

 

Primeiro, a utilização de instrumentos e técnicas da comunicação para expressão 
pública de ideias, crenças e posicionamentos políticos, tanto dos governos quanto 
dos partidos; Segundo, as disputas perenes entre os proprietários de veículos e 
detentores das tecnologias de comunicações e o direito da sociedade de intervir e 
poder determinar conteúdos e o acesso a esses veículos e tecnologias em seu 
benefício (BRANDÃO, 2009 apud DUARTE, 2009, p.6). 
 

 

A comunicação pública também se identifica com as estratégias de 

comunicação da sociedade civil organizada. Brandão (2009) afirma que esta identificação é 

possível porque as entidades do terceiro setor e movimentos populares desenvolveram formas 

de comunicação comunitária para debater temas que sejam de seu interesse. Significa que as 

“comunidades organizadas querem se apropriar dessas tecnologias para estabelecer sua 

própria maneira de informar, de estabelecer uma comunicação que leve em conta as 

prioridades, a estética e a linguagem dessas populações” (BRANDÃO, 2009 apud DUARTE, 

2009, p.6). Nesse sentido, Brandão (2009), ressalta que a comunicação pública que se vê na 

mídia alternativa e comunitária, passou a ser utilizada como uma prática social, já que não 
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está ancorada à mídia tradicional que é alicerçada na indústria midiática. A comunicação da 

sociedade civil organizada é uma mídia que se preocupa com as demandas populares. 

 

 Todavia, além das cinco identificações supracitadas, para Brandão (2009), é 

possível identificar um ponto em comum acerca da expressão comunicação pública, entre os 

diversos estudiosos do tema “que o mesmo diz respeito a um processo comunicativo que se 

instaura entre o Estado, o governo e sociedade com o objetivo de informar para a construção 

da cidadania” (BRANDÃO, 2009 apud DUARTE, 2009, p.9). Porém, Brandão (2009) chama 

atenção para o fato de que a comunicação pública não é apenas feita pelos órgãos 

governamentais, a despeito do que a expressão passou a ser usada em substituição a outras 

expressões tais como Comunicação Política, Comunicação Governamental, Publicidade 

Governamental e propaganda política. A adoção desse nome adveio não por acaso, mas para 

legitimar o processo de comunicação realizado pelo Estado, mas sem incidir na área do 

marketing e propaganda política. 

 

 A singularidade da comunicação pública no processo de comunicação, 

segundo Zémor (1995) apud Monteiro (2009), consiste em apreender o processo de 

comunicação como um processo que requer a relação, na medida do possível, direta entre o 

emissor e o receptor. Demais autores, também, veem a comunicação pública como um 

processo. Para Brandão (2003) apud Monteiro (2009), a comunicação pública deve ser 

compreendida como “o processo de comunicação que se instaura na esfera pública entre o 

Estado, o Governo e a Sociedade e que se propõe a ser um espaço privilegiado de negociação 

entre os interesses das diversas instâncias constitutivas da vida pública do país” (BRANDÃO, 

2003, apud MONTEIRO, 2009, p.37). Silva (2003) apud Monteiro (2009) corrobora e 

acrescenta que qualquer processo de comunicação de massa é de tipo público. 

 

Zémor (1995, p.1) discursa que a comunicação pública deve possuir os 

mesmos atributos das instituições públicas, quais sejam de: a) informar (levar ao 

conhecimento, prestar conta); b) de ouvir as demandas, expectativas, as interrogações e o 

debate público; c) de contribuir para assegurar a relação social (sentimento de pertencer ao 

coletivo, tomada de consciência do cidadão enquanto ator); d) e de acompanhar as mudanças, 

tanto as comportamentais quanto as da organização social. Sendo assim, Zémor (1995) 

conclui que Comunicação Pública é um tipo de comunicação cuja função é a troca e 

disseminação de informações de utilidade pública. Por isso, “espera-se da Comunicação 
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Pública que sua prática contribua para alimentar o conhecimento cívico, facilitar a ação 

pública e garantir o debate público” (ZÈMOR, 1995 apud Monteiro, 2009, p.1).  

 

 Sendo assim, Kleger (2011), afirma que:   

 
a comunicação pública precisa ser apreendida de forma a extrapolar a ideia de 
prestação de informações, pois a ênfase no receptor subentende a preocupação em 
tornar a informação compreensível a todos, permite e estimula a participação 
dialógica, para a construção de uma relação perene e de credibilidade entre os 
interlocutores (KLEGER, 2011, p.6). 
 
 

Pelo fato de possibilitar um canal de interlocução entre o Estado e a sociedade 

civil, Kleger (2011) destaca a importância de, no contexto midiático, utilizar-se da concepção 

estratégica na produção da comunicação pública e que a mesma “deve partir dos interesses e 

anseios daqueles com quem se propõe comunicar, os receptores. Para tanto, ouvir e estimular 

a participação são fundamentais para atender o interesse público” (KLEGER, 2011, p.8). 

Matos (1999) apud Kleger (2011) corrobora com essa problemática ao afirmar que a origem 

da comunicação pública deu-se no momento em que o Estado não detinha o controle dos 

meios de comunicação. Sendo assim, era impossível controlar sua imagem perante a opinião 

pública, principalmente na mídia. Contudo, o problema, conforme Matos (1999), é que 

comunicação pública se adapta ao formato mercadológico dos meios de comunicação 

privados. Entretanto, necessitariam prevalecer normas que gerem a “cidadania, a democracia 

e a participação social em ações informativas, esclarecedoras e de prestação de contas e, ao 

mesmo tempo, promover a manifestação social e a consciência dos cidadãos acerca de seus 

direitos e suas obrigações” (MATOS,1999 apud KLEGER, 2011, p.11). 

 

Kleger (2011) acrescenta que o interesse público só será atendido se os 

cidadãos forem ouvidos e estimulados à participação. E isso só ocorrerá quando os órgãos 

governamentais reconhecerem a importância da Comunicação Pública tanto interna quanto 

externamente. Atualmente, para propiciar a participação mais efetiva dos cidadãos, existem 

inúmeros canais de participação, tais como: 0800, audiências, sessões abertas aos públicos, 

redes sociais, etc. A comunicação pública possui as seguintes finalidades: 

 
responder à obrigação que as instituições públicas têm de informar o público; 
estabelecer uma relação de diálogo de forma a permitir a prestação de serviço ao 
público; apresentar e promover os serviços da administração; tornar conhecidas as 
instituições (comunicação externa e interna); divulgar ações de comunicação cívica 
e de interesse geral; e integrar o processo decisório que acompanha a prática política 
(MONTEIRO, 2007 apud KLEGER, 2011, p.13). 
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Monteiro (2007) apud Kleger (2011) é enfática ao afirmar que a comunicação 

pública pode ocorrer em diversos órgãos, tais como: organizações privadas, terceiro setor, e 

assim por diante. O que caracteriza a comunicação pública não é o órgão emissor, mas a 

natureza da mensagem que possui por finalidade propagar o benefício coletivo em detrimento 

do benefício individual. Deste modo, Kleger (2011), tomando por base as proposições de 

Monteiro (2007), conclui que a comunicação pública não é determinada pelo emissor, nem 

pelos meios utilizados, contudo, se manifesta “pela intenção de promover a discussão, o 

debate, informar para a construção e exercício da cidadania, podendo ocorrer em peças 

gráficas, em portais da internet, na televisão e no rádio, assim como em iniciativas de 

empresas privadas” (KLEGER, 2011, p.15). 

 

Por conta da especificidade da mensagem da comunicação pública ser uma 

informação de utilidade pública de interesse geral, seu conteúdo é complexo é de difícil 

difusão. Tal problemática, segundo Zémor (1995) ocorre por dois motivos.  Primeiro, “porque 

o interesse geral resulta de um compromisso de interesses entre os indivíduos e os grupos da 

sociedade que consentem em um contrato social, no qual se inscrevem leis, regulamentos, 

jurisprudência” (ZÉMOR,1995,p.1). Entretanto, Zémor (1995) chama atenção para o fato de 

que o interesse geral, por não ser unânime, é passível ao surgimento de controvérsia, ao 

recurso dos indivíduos ou das minorias que não tiveram seus anseios contemplados na decisão 

pública.  

 

  O segundo motivo reside no fato de as mensagens públicas serem difíceis 

(complexas) porque têm por objetivo cooperar para a regulação, a proteção ou a antecipação, 

que são funções do poder público. Por regulação, entenda-se seu papel normativo tendo em 

vista que a mensagem advinda da comunicação pública está situada “no âmbito da legalidade 

e informa sobre a oportunidade, sobre um procedimento a seguir, sobre informações que 

devem ser fornecidas, sobre interesses coletivos ou os inconvenientes e sanções”. (ZÉMOR, 

1995, p.2). Por proteção, para Zémor (1995), entendam se as recomendações, direitos dos 

cidadãos, obrigação dos órgãos e, assim por diante. A antecipação consiste na função de 

pensar o futuro. Cabe ressaltar que, quando se fala em Comunicação Pública, o cidadão é um 

interlocutor ambivalente. Pois, “ao mesmo tempo em que ele respeita e se submete à 
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autoridade das instituições públicas, ele protesta sobre a falta de informação, ou sobre suas 

mensagens mal construídas, incompletas ou mal divulgadas” (ZÈMOR, 1995, p.3). 

 

De acordo com o Zémor (1995), o modo e a forma de executar a Comunicação 

Pública estão diretamente relacionados à sua missão e, por isso, devem ser delimitadas porque 

implicam em graus bastante variados da necessidade de comunicar. Sendo assim, Zémor 

(1995) identifica e categoriza cinco modalidades de comunicação pública, de acordo com sua 

missão4: 

 

1)  Responder à obrigação que têm as instituições públicas de levar informação a 

seus públicos; 

2)  Estabelecer a relação e o diálogo de forma a desempenhar o papel que cabe 

aos poderes públicos, bem como para permitir que o serviço público atenda às 

necessidades do cidadão de maneira mais precisa; 

3)  Apresentar e promover cada um dos serviços oferecidos pela administração 

pública; 

4)   Tornar conhecidas as instituições elas mesmas, tanto por uma comunicação 

interna quanto externa; 

5)  Desenvolver campanhas de informação e ações de comunicação de interesse 

geral. 

 

Além dessas cinco categorias, Zémor (1995) acrescenta também a da 

comunicação do debate público que acompanha as tomadas de decisão ou que pertence à 

prática política. Monteiro (2009) ressalta que, na comunicação pública, pelo fato de se ter 

como foco uma mensagem caracterizada como de interesse público, os meios de comunicação 

utilizados, além de divulgarem serviços, produtos, organizações, também propiciam5: a) o 

debate, a troca de ideias (audiências, conferências públicas); b) contribuem para ouvir as 

demandas da sociedade – serviços de ouvidoria e atendimento ao cidadão; e c) mostram o 

comprometimento das organizações com as questões sociais. Sendo assim, permitem a 

construção da cidadania. E, por isso, Monteiro (2009) afirma que o espaço de trocas de 

                                                 
4 Dados retirado do texto Comunicação Pública, Zémor, 1995, p.5. 
5 Informações retiradas do texto a singularidade da comunicação pública, p.41, 2007. In: Duarte, Jorge. 
Comunicação Pública: Estado, Mercado, Sociedade e Interesse Público. 
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informação entre emissor e receptor dá-se nos espaços públicos onde são acessíveis a todos. O 

receptor é ao mesmo tempo cliente, eleitor, voluntário, contribuinte, em suma, cidadão. 

 

3.1 O campo específico da Comunicação Pública 

 

Monteiro (2009) discursa que o termo comunicação pública é um daqueles 

termos e jargões que há algum tempo passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas. Sendo 

assim, é importante tentar apreender qual o real significado desse termo e o que o diferencia 

dos demais tipos de comunicação. Em maio de 2005, em um pronunciamento do então 

Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Governamental e Gestão Estratégica da 

Presidência da República (Secom), em um discurso do Seminário Internacional de Pesquisas 

de Comunicação, o ministro elencou, dentre outros, quatro princípios6 intrínsecos a 

Comunicação Pública: o direito do cidadão a informação, como base para o exercício da 

cidadania; o dever do Estado de informar, zelando pelo conteúdo informativo, educativo e de 

orientação social daquilo que divulga; a Comunicação Pública como instrumento de diálogo, 

interatividade e envolvimento do cidadão nas políticas públicas e não como instrumento de 

promoção pessoal dos agentes públicos; a importância da qualidade na divulgação dos 

serviços públicos e dos valores da ética da transparência e verdade.  

 

Conforme apregoa Monteiro (2009), independentemente do tipo de 

comunicação realizada, todas possuem o mesmo processo estruturador, ou seja, possuem um 

emissor ou fonte que pode se tratar tanto de um indivíduo quanto um grupo que tem por 

objetivo transmitir algo; possuem a mensagem propriamente dita que é o que se que 

transmitir; e se valem de um meio de comunicação que é o meio que será utilizado para passar 

a mensagem (informação) que pode ser de variadas formas, tais como: rádio, mídia televisa e 

impressa; e possuem, por fim, o receptor da mensagem que nada mais é a quem se destina a 

mensagem. Basicamente, o processo de comunicação se resume a um processo onde a 

“informação é organizada em um código que deve ser do conhecimento das partes envolvidas 

na comunicação – emissor e receptor – para que o processo se complete com sucesso” 

(MONTEIRO, 2009, p.36). 

 

                                                 
6 Informações retiradas do texto a singularidade da comunicação pública, p.35, 2009. In: Duarte, Jorge. 
Comunicação Pública: Estado, Mercado, Sociedade e Interesse Público. 
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Estabelecer “linhas divisórias”, demarcando onde é terreno da comunicação 

política, governamental ou pública não é uma coisa simples. O que realmente possibilita 

diferenciar a comunicação pública das demais é sua mensagem, pois, o emissor tanto pode ser 

público ou privado. É sua mensagem que desperta o interesse de todos. Nos dizeres de 

Monteiro (2009), nesse tipo de comunicação o interesse público sempre se sobrepõe ao 

particular. E, acrescenta ao dizer que 

 

as informações que constituem a essência da comunicação pública só tem seus 
efeitos visíveis em longo prazo, uma vez que a relação entre emissor e receptor, 
pretendida por esse tipo de comunicação, requer um tempo maior para se consolidar, 
já que seu objetivo além de informar é qualificar o cidadão para exercer seu poder de 
voz, e de veto na questões que dizem respeito à coletividade (MONTEIRO, 2009, 
p.40). 
 
 

Para Duarte (2007), o conceito de comunicação pública advém de comunicação 

governamental, e seu diferencial consiste na possibilidade de levar a informação necessária 

possibilitando, assim, ampliar o grau de democracia dos cidadãos. O conceito de comunicação 

pública passou a ser mais difundido por intermédio das transformações pelas quais passou a 

sociedade brasileira a partir dos anos 80. Antes disso, o governo de viés autoritário controlava 

todo tipo de impressa e comunicação “pública”.  Com a Constituição de 88, 

 

a transformação do papel do Estado, o Código de Defesa do Consumidor, a 
terceirização e a desregulamentação, a atuação de grupos de interesse e movimentos 
sociais e o desenvolvimento tecnológico estabeleceram um sistema de participação e 
pressão que forçou a criação de mecanismos para dar atendimento às exigências de 
informação e tratamento justo por parte do cidadão em sua relação com o Estado e 
instituições, do consumidor com as empresas e entre todos os agentes sociais. 
Levou, por exemplo, ao surgimento do conceito de comportamento empresarial 
socialmente responsável no setor privado (mesmo que muitas vezes subordinado a 
estratégias comerciais), ao empoderamento do terceiro setor e a uma maior demanda 
por transparência no setor público. Todas as conquistas devem ser relativizadas, mas 
permitem identificar importante evolução. (DUARTE, 2007, p.1). 
 
 
 

Conforme a visão de Duarte (2007), a comunicação pública acontece na 

interação entre os fluxos de informação, dos agentes públicos e atores sociais (Estado, 

sociedade civil, terceiro setor, cidadãos, empresas, etc.) sendo que a mesma versa sobre 

assuntos de interesse público. Ela “trata de compartilhamento, negociações, conflitos e 

acordos na busca do atendimento de interesses referentes a temas de relevância coletiva. A 

comunicação pública ocupa-se da viabilização do direito social coletivo e individual ao 

diálogo, à informação e expressão” (DUARTE, 2007, p.2).  Sendo assim, segundo Duarte 
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(2007), se pode concluir que fazer comunicação pública consiste em adotar o ponto de vista 

do cidadão na comunicação envolvendo temas de interesse de todos. 

 

Em termo de conceituação, para Duarte (2007), comunicação pública 

 

diz respeito à interação e ao fluxo de informação relacionados a temas de interesse 
coletivo. O campo da comunicação pública inclui tudo que diga respeito ao aparato 
estatal, às ações governamentais, partidos políticos, terceiro setor e, em certas 
circunstâncias, às ações privadas. A existência de recursos públicos ou interesse 
público caracteriza a necessidade de atendimento às exigências da comunicação 
pública (DUARTE, 2007 p.6). 
 
 

 Segundo a linha de raciocínio de Duarte (2007), por conta da comunicação 

pública se relacionar diretamente com os termos cidadania, diálogo, participação, democracia, 

dentre outros, a mesma traz grandes vantagens quando associada à gestão pública. Dentre 

essas vantagens, conforme Duarte (2007) 7, se encontra: a) identificar demandas sociais; b) 

definir conceitos e eixos para uma ação pública coerente e integrada; c) promover e valorizar 

o interesse público; d) qualificar a formulação e implementação de políticas públicas; e) 

orientar os administradores em direção a uma gestão mais eficiente; f) garantir a participação 

coletiva na definição, implementação, monitoramento, controle e viabilização, avaliação e 

revisão das políticas e ações públicas; g) atender as necessidades do cidadão e dos diferentes 

atores sociais por obter e disseminar informações e opiniões, garantindo a pluralidade no 

debate público; h) estimular uma cidadania consciente, ativa e solidária; i) melhorar a 

compreensão sobre o funcionamento do setor público; j) induzir e qualificar a interação com a 

gestão e a execução dos serviços públicos; e k) avaliar a execução das ações de interesse 

coletivo. 

 

Duarte (2007) 8 é categórico ao afirmar que as informações provenientes da 

Comunicação Pública podem ser agrupadas em oito categorias que são, a saber:  

 

a) Institucionais: referentes ao papel, responsabilidades e funcionamento das 

organizações – o aparato relativo à estrutura, políticas, serviços, responsabilidades e funções 

dos agentes públicos, poderes, esferas governamentais, entes federativos, entidades, além dos 

direitos e deveres do cidadão. O que esperar, onde buscar e reclamar; 

                                                 
7 Informações retiradas de Duarte, 2007, p.6. 
8 Informações retiradas de Duarte, 2007, p.6. 
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b) Gestão: relativos ao processo decisório e de ação dos agentes que atuam em 

temas de interesse público. Incluem discursos, metas, intenções, motivações, prioridades e 

objetivos; 

 c) Utilidade pública: sobre temas relacionados ao dia a dia das pessoas, 

geralmente serviços e orientações. Imposto de renda, campanhas de vacinação, sinalização, 

causas sociais, informações sobre serviços à disposição e seu uso são exemplos típicos; 

 

d) Prestação de contas: dizem respeito à explicação e esclarecimento sobre 

decisões políticas e uso de recursos públicos. Viabiliza o conhecimento, avaliação e 

fiscalização da ação de um governo; 

 

e) Interesse privado: as que dizem respeito exclusivamente ao cidadão, 

empresa ou instituição. Um exemplo: dados de imposto de renda, cadastros bancários; 

 

f) Mercadológicos: referem-se a produtos e serviços que participam de 

concorrência no mercado; e 

 

g) Dados públicos: informações de controle do Estado e que dizem respeito ao 

conjunto da sociedade e a seu funcionamento. Exemplos: normas legais, estatísticas, decisões 

judiciais, documentos históricos, legislação e normas. 

 

Duarte (2007) chama atenção para uma questão que, para muitos, é um tanto 

quanto óbvia de um indivíduo (cidadão) quando procura ou se relaciona com um órgão 

público, almeja receber uma informação que possua no mínimo três características: 

consistência, coerente (adaptada) às suas necessidades e que seja rápida. O cidadão necessita 

saber “quando pagar impostos, onde e quando buscar uma vacina, como discutir as políticas 

públicas, conhecer as mudanças na legislação, como usufruir de seus direitos e expressar sua 

opinião” (DUARTE, 2007, p.4). O que acontece é que a comunicação de muitas instituições, 

ainda se limita à publicidade e à divulgação, ou seja, o que predomina é o viés da divulgação. 

Conforme Duarte (2007), quando os órgãos públicos têm por meta melhorar a comunicação, 

para muitos, é no sentido de atualizar e investir no aparato tecnológico. 
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O enfoque em pensar a comunicação apenas como um meio de divulgação 

adveio da Constituição de 1988, em seu artigo 37, onde a publicização vigora como um dos 

princípios da administração pública devendo ter “caráter educativo, informativo ou de 

orientação social” (C.F, 1988, Artigo 37). Segundo Duarte (2007), tal declaração abre 

margem para o entendimento de que o cidadão necessita apenas tomar conhecimento da 

informação, restringindo as outras funções que o mesmo pode exercer, tais como: emissor, 

produtor e agente capaz de fomentar a interação. De acordo com Duarte (2007), a 

comunicação não se restringe somente à informação. Comunicação é um  

 

processo circular, permanente, de troca de informações e de mútua influência. A 
troca de informações faz parte do processo de comunicação. Informação é a parte 
explícita do conhecimento, que pode ser trocada entre pessoas, escrita, gesticulada, 
falada, utilizada para tomada de uma decisão. É a principal matéria-prima, um 
insumo comparável à energia que alimenta um sistema. É o elo da interação e da 
transmissão do conhecimento. Atores e agentes geram, transformam, buscam, usam 
e disseminam informações de variados tipos (DUARTE, 2007, p.4).  
 
 

 Duarte (2007) chama atenção para um fato: a simples existência da informação 

não necessariamente constitui uma comunicação eficiente.  A mesma pode ser inútil, 

manipulada, mal compreendida ou não chegar no momento apropriado. Informação é apenas 

o início do processo que vai “desaguar” na comunicação que, segundo ele, é viabilizada pelo 

acesso, pela participação, cidadania ativa, diálogo.  Segundo o entendimento de Duarte 

(2007), a imprensa figura como um dos principais atores no campo da comunicação pública. 

Isso porque a mesma institui o espaço público imprescindível de informação, debate e 

formação de opinião. Contudo, Duarte (2007) ressalta que seria ingênuo conceber que a 

imprensa seja suficiente para viabilizar o acesso pleno à informação ou até mesmo como um 

meio de mediação social. Pois, além das peculiaridades e restrições naturais do formato, 

“direcionamento (unilateral) e alcance (limitado, mesmo nos de maior público), no dia a dia, 

cada veículo de comunicação de massa estabelece seus próprios critérios de seleção de temas, 

conteúdo e opiniões e a maneira de apresentá-los” (DUARTE, 2007, p.5).  E acrescenta,  

 

a auto-regulação da linha editorial faz com que alguns poucos atores pré-
selecionados estabeleçam o debate substantivo no noticiário, e tornem o público 
simples destinatário da troca de mensagens já mediada. A imprensa pode e deve ser 
livre, mas não oferece comunicação a todos, nem na emissão nem na recepção – e 
não atua na perspectiva de participação e formação de consensos, até mesmo porque, 
além de fórum de debate, também é integrada, em grande medida, por atores 
privados comprometidos com seus próprios interesses. (DUARTE, 2007, p.5) 
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3.2 Instrumentos de Comunicação Pública 

 

Conforme Duarte (2007), se pode listar, mesmo que em grande número, os 

instrumentos de comunicação pública que possibilitam ampliar as instâncias de informação e 

participação. Dentre os instrumentos basilares para a “efetivação da comunicação pública 

estão pesquisas, políticas, planos, diretrizes, programas, manuais, normas, canais 

institucionais, operações e produtos” (DUARTE, 2007, p.18).  

 

Segundo Duarte (2007), existem variados meios e formas que possibilitam 

fortalecer a interlocução. Contudo, para o fortalecimento da cidadania quanto maior a 

variedade, a facilidade de acesso e uso dos instrumentos de Comunicação Pública maior será 

o fortalecendo da cidadania. Com vistas ao bom andamento da mesma a comunicação deve, 

necessariamente, ser adotada com as seguintes características: visão global, papel estratégico, 

planejamento, ação integrada, e visão de longo prazo.  Sendo que é “obrigação dos agentes 

públicos, em particular dos profissionais de comunicação, encontrar maneiras adequadas de 

fazer a informação circular e chegar aos interessados” (DUARTE, 2007, p.5). 

 

 Abaixo, apresenta-se uma distribuição por públicos com vista a permitir que 

seja feita uma estratégia de comunicação pública que esteja de acordo com o público-alvo. 

Sendo assim do ponto de vista de um governo9, o público pode ser dividido nas seguintes 

categorias: 

  

1) Ambiente interno (autoridades eleitas ou indicadas e seus estafes, servidores 

públicos, terceirizados, cargos comissionados etc.): agentes multiplicadores, 

pesquisas, manuais, intranet, boletins eletrônicos, publicações institucionais, 

eventos, campanhas, quadros, murais, ouvidores, reuniões, serviços de 

atendimento, treinamento e capacitação, design ambiental, comunidades de 

informação; 

2) Usuários de produtos e serviços: pesquisas, internet, boletins eletrônicos, 

patrocínio, design ambiental, banners, quadros murais, publicidade, imprensa, 

malas diretas, folders, folhetos, cartazes, guias, 0800, atendimento 

telefônico/pessoal e visitas guiadas. Nesse item inclui-se todo o aparato de 

                                                 
9
 Informações retiradas de Duarte, 2007, p.5. 
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marketing sob gestão de empresas e órgãos estatais que participam da disputa no 

mercado de produtos e serviços; 

3) Formadores de opinião: auditorias de opinião, imprensa, relatórios, cartas, 

reuniões, eventos, internet, boletins eletrônicos, publicações institucionais, 

documentos, relatórios e lobby; 

4) Atores sociais e políticos (grupos de interesse e de pressão, ONGs, sindicados, 

parlamentares, partidos etc.): pesquisas, imprensa, fóruns, lobby, teleconferências, 

listas de discussão, reuniões, mesas de negociação, grupos de trabalhos, eventos, 

câmaras técnicas, internet, conselhos setoriais, publicações institucionais; 

5) Imprensa: A imprensa, além de formar a instância midiática da comunicação 

pública, é um ator privado. Assim, adota características de arena da comunicação 

pública, de ator social, de público dos interessados no debate e de instrumento 

destes públicos. Para qualificação do relacionamento e da exposição podem ser 

utilizadas entrevistas, releases, artigos, coletivas, sensoriamento de mídia, banco 

de dados, media trainings, salas de imprensa, guia de fontes, glossários, manuais e 

eventos dirigidos etc.; e 

6) Sociedade em geral: pesquisas de opinião, publicidade, eventos, discursos, 

eventos, simbólicos, plebiscitos, conselhos populares, audiências públicas, 

orçamento participativo, discursos, publicações, agentes multiplicadores, 

imprensa, consultas públicas, fóruns, campanhas, oficinas de mobilização social; 

rádios comunitárias, internet, teatro, governo eletrônico, conselhos gestores, 

centrais e serviços de atendimento ao cidadão, mutirões, ouvidorias, vídeos, 

filmes, sistema de alto-falantes, agentes sociais. 

 

Duarte (2007) propõe a adoção de quatro eixos, que atuariam no sentido de 

serem pré - requisitos e que devem agir no intuito de nortear a ação dos agentes e instituições 

que lidam diretamente com a comunicação de interesse público. Os eixos 10são: 

 

a)Transparência: diz respeito a assumir compromisso com uma atuação responsável 

no trato com as questões públicas, incluindo a oferta de informações, estímulo ao 

acesso, facilitação da fiscalização e a prestação de contas. Implica, também, a noção 

                                                 
10

 Informações retiradas de Duarte, 2007, p.4. 



44 

 

de assumir ferozmente a incorporação de valores éticos por todos os agentes públicos 

envolvidos; 

 

b)Acesso: a sociedade deve ter facilidade de obter informações, ser estimulada e 

orientada a buscá-las, a dar sua opinião, a fiscalizar e a influir na gestão daquilo que é 

público. A informação de interesse público deve despertar a atenção, ser interpretada e 

apropriada pelo interessado em seus próprios termos, de maneira a que seja 

transformada em capacitação para reflexão e ação. Implica, assim, não apenas o 

atendimento, mas o atendimento adequado às necessidades de cada segmento do 

público, uma organização pedagógica que inclui desde linguagem adaptada, até o uso 

de artifícios de layout, diversidade de formatos, mídias, fluxos, horários e processos 

que permitam a interação adequada; 

 

c) Interação: significa a criação, manutenção e fortalecimento de instrumentos de 

comunicação que viabilizem fluxos bi ou multilaterais, onde sejam respeitadas 

premissas para um diálogo equilibrado, simétrico, e em que todos os envolvidos 

tenham iguais direito e oportunidade de falar e ser ouvidos. Trata-se de estabelecer 

uma pedagogia da interação com a criação de produtos, serviços, ambientes e 

situações que permitam estimular e viabilizar o acesso, a compreensão, cooperação, 

participação e crítica; e 

 

d) Ouvidoria social: o interesse em conhecer e compreender a opinião pública e os 

diversos segmentos que a compõem é pressuposto para o atendimento às expectativas 

da sociedade. Adota as diferentes formas de pesquisa como referência e exige 

habilidade de compreender motivações, interesses, propostas e critérios de satisfação e 

assumir o compromisso de considerá-los como referência na ação. 

 
 
3.3 Estratégia: conceito e processo formativo 

 

A comunicação pública, para atingir seus objetivos com eficácia, ou seja, 

conseguir levar a informação ao público ao qual se destina sem deixar de atingir alguma 

parcela do mesmo, necessita, primeiramente, ter por base uma boa estratégia de divulgação. 

Sendo assim, é necessário conceituar estratégia.  
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3.3.1 O conceito de estratégia  

Conforme explana Nicolau (2001), existe um gama de definições para o 

conceito de estratégia. Em sua maioria, voltados para o mundo empresarial ou de cunho 

militar.  Para efeitos didáticos, Nicolau (2001) faz uma síntese dos pontos convergentes e 

divergentes acerca da definição de estratégia formulados por distintos autores. Dentre as 

convergências encontradas entre os autores, estão: i) que é ponto comum entre as definições 

de estratégia o fato de assentarem na inseparabilidade entre organização e o meio envolvente, 

ou seja, a relação entre meio envolvente e organização é que dá sentido ao conceito de 

estratégia; ii) as decisões estratégicas são de vital importância para o futuro das organizações; 

iii) outro ponto comum entre as definições é que as estratégias podem ser concebidas tanto no 

nível organizacional quanto no nível das atividades, e que cada organização possui estratégias 

implícitas ou explícitas. O Quadro 3, a seguir, apresenta um compilado das definições de 

estratégia encontrados na literatura. 

 

Quadro 3: Definições de estratégia segundo autores 

AUTOR 
DEFINIÇÃO COMPONENTES RESPONSABILIDADE 

DA DECISÃO 

CHANDLER 
(1962) 

 

Estratégia é a determinação 
dos objetivos básico de 
longo prazo de uma empresa 
e a adoção de ações 
adequadas e utilização de 
recursos para atingir esses 
objetivos 

- objetivos 
-meios 
-utilização de 
recursos 

 

Ao mais alto nível da 
gestão 

ANDREWS 
(1971) 

Estratégia é o padrão de 
objetivos, fins ou metas e 
principais políticas e planos 
para atingir esses objetivos. 

-objetivos 
-meios 

A estratégia emerge da 
liderança formal da 
empresa 

ANSOFF 
(1965) 

Estratégia é um conjunto de 
regras de tomada de decisão 
em condições de 
desconhecimento parcial. As 
decisões estratégicas dizem 
respeito á relação entre a 
empresa e seu ecossistema 

-meios 
-produtos/ 
mercado 
-vantagem 
competitiva 
-sinergia 

Conselho administrativo 

                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                
 
 



46 

 

                                                                                                                                                       (continuação) 

KATZ 
(1970) 

Estratégia refere-se à relação entre 
a empresa e seu meio envolvente: 
relação atual (situação estratégica) 
e relação futura (plano estratégico) 
que é um conjunto de objetivos e 
ações a tomar para atingir esses 
objetivos 

-Definição do 
negocio 
- características 
-utilização de 
recursos 
-sinergia 

Administração 

PORTER 
(1980) 

Estratégia competitiva envolve as 
ações ofensivas ou defensivas para 
criar uma posição defensável numa 
indústria para enfrentar com 
sucesso as forças competitivas. 

 Administração 

THIERTART 
(1984) 

 Estratégia é o conjunto de 
decisões e ações relativa à escolha 
dos meios e à articulação de 
recursos com vista a atingir um 
objetivo. 

-Meios 
- utilização de 
recursos 

 

MINTZBERG 
(1988) 

Estratégia é uma força mediadora 
entre a organização e o seu meio 
envolvente: um padrão no processo 
de tomada de decisões 
organizacionais para fazer face ao 
meio envolvente. 

  

Fonte: Tabela Adaptada. Nicolau, Isabel, 2001, p.6. 

 

Nicolau (2001) também faz um apanhando das divergências encontradas na 

literatura concernentes ao conceito de estratégia. As diferenças dizem respeito ao conteúdo do 

conceito em si. O conceito de estratégia comumente é associado ao sentido militar e, nesse 

interim, “exclui a escolha dos fins pertencentes ao domínio político ao mais alto nível e dos 

planos detalhados para atingi-los (tática)” (NICOLAU, Isabel, 2001, p.7). Para alguns autores, 

tais como: Chandler (1962), Ansoff (1965), Katz (1971); dentre outros, a estratégia é a 

determinação dos objetivos de longo prazo, das políticas e ações adequadas para atingi-los e a 

correspondente utilização de recursos.  Outro ponto divergente ressaltado por Nicolau (2001) 

é que cada autor enfatiza algum ponto específico quando conceitua estratégia. Há os que dão 

destaque para o processo de decisão (Ansoff, 1965), a utilização dos recursos (Ramanantsoa, 

1984) e o ramo da empresa que, no caso de (Porter, 1985), chama atenção para a área 

industrial.  Thietart (1984) e Martinet (1984) voltam seus olhares para o papel dos atores e 

como estes definem a estratégia.   
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Contudo, na presente dissertação, tendo em vista o foco na comunicação 

pública, focarei na definição formulada por Thiertart (1984) apud Nicolau (2011, p.6) 

segundo o qual a estratégia “é o conjunto de decisões e ações relativas à escolha dos meios e à 

articulação de recursos com vista a atingir um objetivo”. 

 

3.3.2 O processo de formação da estratégia 

 

Segundo Nicolau (2011), o processo como uma estratégia surge e é posta em 

vigor não é o mesmo em todas as organizações, pois resulta da conjugação de fatores externos 

(características e condições do meio envolvente) e de condições internas (dimensão, 

capacidades materiais e humanas, organizacionais) que vêm a influenciar cada ambiente 

organizacional. Sendo assim, Nicolau (2011) afirma que o processo de formação da estratégia 

pode se dar por três formas. Primeiro, como um processo racional e formal, onde o processo 

de formação da mesma se desenvolve através de etapas sequenciais, racionais e analíticos.  

Nesse caso, envolve um conjunto de critérios objetivos “baseados na racionalidade econômica 

para auxiliar os gestores na análise das alternativas estratégicas e tomada de decisão” 

(NICOLAU, 2011, p.9).  

 

 Segundo, formação da estratégia como um processo negociado, onde se crê 

que a empresa é um corpo social, onde as pessoas também têm objetivos. Sendo assim, o 

processo de formação da estratégia precisa ser negociado entre os grupos sociais.  E, terceiro, 

o processo de formação da estratégia como um processo em construção permanente. Em 

certos ambientes ou organizações que possuem por características ambientes imprevisíveis, a 

estratégia desenvolve-se como um processo de aprendizagem acerca do ambiente onde está 

inserida. Esse processo em construção permanente também é partilhado por Mintzberg (1985) 

e por Lindbloom (1959) através da noção de “incrementalismo lógico” segundo o qual” a 

estratégia envolve forças em tão grande número e dimensão tão vasta de combinação de 

poderes que ninguém pode prever os acontecimentos em termos probabilísticos. Então, a 

lógica indica que se deve proceder com flexibilidade” (MINTZBERG, 1985, apud 

NICOLAU, 2011, p. 12). 
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Contudo, Nicolau (2011), chama atenção para o fato de que mesmo 

apresentados didaticamente separados, os três processos de formação da estratégia não se 

configuram como processos excludentes, pois, na prática em uma organização a formação da 

estratégia pode incluir, simultaneamente, os três processos. Ou seja, pode “passar pelo esforço 

de racionalização e planejamento estratégico, seguir um processo de negociação com atores 

internos e externos que o torne aceitável e ser suficientemente flexível para não desprezar o 

processo de aprendizagem” (NICOLAU, 2011, p.12). 

 

Todavia, Nicolau (2011) chama atenção para o fato de que as estratégias 

planejadas nem sempre são as mesmas que as realizadas, “certas estratégias planejadas não 

chegam a ser ou só são parcialmente implementadas e certas orientações de decisões 

organizacionais não resultam de plano previamente estabelecido ou ocorrem apesar do plano” 

(NICOLAU,2011,p.14). Ou seja, o ambiente é quem define se a estratégia será mantida ou se 

passará por mudanças para adequar-se ao mesmo. Outra questão referente ao processo de 

formação da estratégia vai na direção da diferença entre estratégia planejada e realizadas e do 

grau em que as estratégias em vigor nas instituições (realizadas) foram resultado de ações 

conscientemente planejadas e que se realizaram conforme o que foi formulado.  Sendo assim, 

Mintzberg e Waters (1985) apud Nicolau (2011) fazem uma diferenciação do que seriam 

estratégias deliberadas versus estratégias emergentes. Sendo que estratégias deliberadas “são 

as que se realizam tal como foram explicitamente planejadas, através de um processo 

controlado; estratégias emergentes são padrões de ações consistentes realizadas apesar de (ou 

na ausência) de intenções” (MINTZBERG E WATERS, 1985 apud NICOLAU, 2011. p.14). 

As estratégias emergentes podem surgir por intermédio de um ator ou núcleo central quanto 

partir de estruturas da organização. Nicolau (2011), destaca que estratégias puramente 

deliberadas ou puramente emergentes, raramente, acontecem. 

 

Diante do exposto anteriormente, é nítido o quanto a Comunicação Pública tem 

um papel importante na disseminação de informações à sociedade. A mesma dispõe de 

variados instrumentos, elementos e estratégias para melhor se adequar aos diversos públicos. 

A comunicação pública desperta o interesse da população por conta de seu viés interativo e 

por permitir, entre outras coisas, uma maior transparência dos atos dos órgãos, entidades e 

gestores públicos. Como em qualquer tipo de comunicação, existe um emissor-mensagem-

receptor. Sendo assim, em qualquer área de política pública, é primordial que mensagem e 
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receptor estejam em “sintonia”. Antes de entrar nos méritos propriamente dito do modo como 

a mensagem (informação) acerca do BPC chega ao receptor (público-alvo) por intermédio dos 

entes (emissores) responsáveis pela divulgação, primeiramente, será exposto, na Parte II como 

funciona o Sistema Brasileiro de Proteção Social e como o BPC insere-se nas atribuições do 

mesmo. 
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PARTE II – A PROTEÇÃO SOCIAL E O BENEFÍCO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA NO BRASIL 
 
 
 
CAPÍTULO 4 - SISTEMA BRASILEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL (SBPS) 
 

 

O presente capítulo visa apresentar origem, trajetória histórica, pilares e eixos 

estruturais, princípios do SBPS de modo a propiciar uma visão ampla do como estão 

organizados e é regido pela Constituição de 88.  

 
 

4.1 Trajetória histórica: de 1930 a 1988  
 

Conforme relatam Cardoso e Jaccoud (2009), no Brasil, o Sistema de Proteção 

Social surgiu para atender aos anseios das classes trabalhadoras urbanas, mais precisamente, 

para intervir na relação capital- trabalho no período em que ocorria a expansão da indústria 

nacional. Os problemas constatados passaram a ser considerados como uma questão social no 

inicio do século XX, pois, como envolviam a produção de riqueza e desenvolvimento 

econômico da nação, de um modo ou de outro, todos estavam inseridos. Para tanto, seria 

necessário mudar a forma de “ver” os trabalhadores urbanos e seus anseios.  

 
Historicamente, as políticas de assistência social ganham densidade institucional 
para os grupos sociais que, desobrigados de garantir sua sobrevivência pelo trabalho, 
se encontram em condições de carência. Crianças desassistidas, mulheres pobres – 
notadamente as viúvas e/ou mães de filhos pequenos –, portadores de deficiências e 
idosos incapacitados para o trabalho, desde que sem outro tipo de proteção, 
compõem tradicionalmente o escopo da assistência que se organizou, no Brasil 
como em outros países, por meio da intervenção privada com base na caridade e na 
filantropia. (CARDOSO E JACCOUD, 2009, p.218). 

 

Segundo Cardoso e Jaccoud (2009), antes de 1930, qualquer ação de 

assistência em prol dos trabalhadores se dava por meios assistenciais privados ou por meio de 

ações de cunho paternalista. O modelo de proteção criado na década de 30 tomou por base o 

modelo do sistema Bismarkiano, ou meritocrático-contributivo. O mesmo caracterizou-se pela 

criação de Caixas de Seguro Social “organizadas por setor econômico, financiadas e geridas 

por empregados, empregadores e pelo Estado. Essas caixas visavam proteger os trabalhadores 

e familiares de riscos coletivos” (CARDOSO e JACCOUD, 2009, p.189). Nesse modelo, 

houve a regulamentação do trabalhado assalariado e a implementação de um sistema de 

proteção social que garantia um fluxo de renda fixa aos trabalhadores que não podiam exercer 
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suas funções por motivo de doença, invalidez ou morte. Diante disso, houve a regulamentação 

das relações de trabalho. 

 

 Contudo, Cardoso e Jaccoud (2009) ressaltam que o Sistema de Proteção 

Social vigente nos anos 30 não incluía os trabalhadores que não pertenciam ao mundo do 

trabalho assalariado formal, ou seja, os trabalhadores rurais e informais não estavam 

inseridos. Houve projetos de inclusão desses trabalhadores. Porém, tal fato não se daria por 

ação direta do Estado, mas por intermédio do crescimento da economia que, à medida que 

fosse crescendo, iria automaticamente incluí-los no mundo do trabalho regulado e assalariado 

e, consequentemente, em seus benefícios. A ideia de inclusão dos excluídos do sistema de 

proteção social por meio do crescimento da produção econômica e de sua incorporação ao 

mundo do trabalho formal perdurou até os anos 80. Esse modelo de gestão era “orientada na 

forma de uma gestão filantrópica da pobreza, realizada predominantemente por instituições 

privadas que contavam com o apoio do financiamento público” (CARDOSO e JACCOUD, 

2009, p.190). Foi durante o governo de Vargas que surgiram as primeiras iniciativas no 

campo da Assistência Social. Em 1942, houve a criação da Legião Brasileira da Assistência 

(LBA) e em, 1938 a criação Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS).  

 

Contudo, conforme Cardoso e Jaccoud (2009), a intervenção estatal na área da 

assistência social foi um fator de carácter ambíguo, pois não só criava um compromisso de 

contribuição financeira às obras e entidades assistenciais como contribuía para legitimar a 

influência da elite política no campo da mesma. Nesse período ocorreu a modernização do 

setor por intermédio do surgimento das escolas de Serviço Social coordenadas pela igreja que 

instituiu o dever de ajudar aos pobres, tendo em vista o dever moral e a tradição católica da 

filantropia. A intervenção social para os pobres que não dispunham de vínculos com o mundo 

do trabalho formal se iniciou movido pelo ideal de caridade e solidariedade de instituições 

assistenciais de caráter não estatal. Em resumo, “em seus traços gerais, o processo de 

construção da intervenção social junto aos pobres organizou-se em grande medida por meio 

de um aparato assistencial de origem privada, o qual contava com apoio estatal no campo do 

financiamento direto e indireto” (CARDOSO e JACCOUD, 2009, p.191). 

 

Nos anos dos governos militares, também ocorreram mudanças positivas para 

os trabalhadores. Houve avanços na previdência, tais como: a flexibilização do princípio 

atuarial que vigorava até a época. Foi criado o FGTS (1966) que unificou o IAPS no INSPS; o 
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FUNRURAL (1971) que era a previdência para o trabalhador do campo; o PIS-PASEP (1970) 

e; em 1972 houve a incorporação do trabalhador autônomo e do trabalhador doméstico. Em 

1974 houve a criação da Renda Mensal Vitalícia (RMV) que era destinada a idosos e 

inválidos que contribuíram parcialmente. Na saúde, houve a criação do Plano de Pronta Ação 

que consistia no atendimento de urgência e emergência em bases não contributivas e o 

Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS). Para a população não 

inserida no mercado de trabalho formal foi criado o FUNABEM (1964) que foi a 

transformação da LBA em uma fundação, e o fim das contribuições das empresas á LBA que 

vigorava desde 1942. 

 

Nos anos 80, ocorreram grandes mudanças na formulação do SBPS, pois, 

conforme Cardosos e Jaccoud (2009), foi uma década marcada por uma forte agenda 

reformista no âmbito das políticas sociais. Tais mudanças foram incentivadas pelas mudanças 

ocorridas no cenário político que visava à redemocratização do país e que colocou a tona as 

demandas sociais contidas desde 1964.  No cenário econômico, desde final dos anos 70, 

vigorava a crise do milagre econômico demostrando, assim, que não seria por meio do 

desenvolvimento econômico que os mais pobres seriam incluídos no sistema de proteção 

social. Com a crise, nos anos 80, ficava evidente que somente a proteção social por meio da 

previdência aos trabalhadores não estava resolvendo.  Ficava evidente que  

 
ao lado do reconhecimento dos limites da política previdenciária, consolidou-se 
ainda a interpretação de que tanto a regulação da pobreza pela filantropia, como sua 
superação via desenvolvimento econômico, eram insuficientes para responder a um 
fenômeno que passava a ser caracterizado no debate nacional como estrutural. 
Abria-se o terreno então para que a pobreza passasse a ser focalizada como tema 
próprio e prioritário da ação social do Estado. (CARDOSO E JACCOUD, 2009, 
p.192). 

 

Objetivando dar uma resposta aos problemas estruturais do SBPS, conforme 

apregoa Cardoso e Jaccoud (2009), a Constituição de 88, foi formulada pensando-se em 

políticas de cunho universalista que possibilitassem a expansão da cobertura das políticas 

sociais no que tange a serviços, garantia de renda, igualdade de oportunidades e de ser 

garantidor dos direitos básicos. A Constituição de 88 colocou na agenda pública uma série de 

temáticas que, até então, eram vistas como uma problemática de viés individual, ou seja, que 

não era função do Estado solucioná-las. 
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 Dentre os avanços da Constituição de 1988 nas funções de responsabilidade 

estatal no que tange a necessidade de proteção social dos cidadãos, destaca-se 11: i) a 

instituição da Seguridade Social como sistema básico de proteção social, articulando e 

integrando as políticas de seguro social, assistência social e saúde; ii) o reconhecimento da 

obrigação do Estado em prestar de forma universal, pública e gratuita, atendimento na área de 

saúde em todos os níveis de complexidade; para tanto, o texto constitucional prevê a 

instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão descentralizada e participativa; iii) o 

reconhecimento da assistência social como política pública, garantindo direito de acesso a 

serviços por parte de populações necessitadas, e direito a uma renda de solidariedade por parte 

de idosos e portadores de deficiência em situação de extrema pobreza; iv) o reconhecimento 

do direito à aposentadoria não integralmente contributiva (ou seja, parcialmente ancorada em 

uma transferência de solidariedade) dos trabalhadores rurais em regime de economia familiar; 

e v) o reconhecimento do seguro-desemprego como direito social do trabalhador a uma 

provisão temporária de renda em situação de perda circunstancial de emprego.   

 

4.2 Pilares do Sistema Brasileiro de Proteção Social 
 

 

O Sistema Brasileiro de Proteção Social diz respeito a um conjunto de políticas 

e programas governamentais destinados à “prestação de bens e serviços e à transferência de 

renda, com o objetivo de cobertura dos riscos sociais, garantia de direitos sociais, equalização 

de oportunidades e enfrentamento das condições de destituição e pobreza” (CARDOSO e 

JACCOUD, 2009, p.58).  

 

Segundo Jaccoud (2009), a Seguridade Social organiza-se em três pilares. O 

primeiro, constituído pela Previdência Social de caráter contributivo; o segundo pela política 

de Assistência Social de caráter não contributivo, representado pelo BPC e demais políticas 

de proteção social; e o terceiro, a Política de Saúde representada pelo SUS. Jaccoud (2009) 

afirma que a proteção social nos países ocidentais, no inicio do século XIX, estava associada a 

um sistema de cotizações obrigatórias que se organizavam pela via do Seguro Social12. 

Todavia, esta forma não cobria toda população trabalhadora mas apenas os trabalhadores 

                                                 
11

 Informações  extraídas de Cardoso e Jaccoud, 2009, p.192. 

12  Um sistema de cotizações de caráter obrigatório garantido pelo Estado, que abre acesso a uma renda nos casos  
que em que o risco de doença, invalidez, velhice e desemprego impeçam o trabalhador de suprir, pela via do 
trabalho, sua subsistência. 
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formais, pois era necessário estar afiliado a Caixas de Seguro. Entretanto, a universalização da 

Proteção Social, segundo Jaccoud (2009) ocorreu com a instituição da Seguridade Social13.  

 

A Seguridade Social brasileira foi promulgada com a Constituição Federal de 

1988, em conformidade com os moldes recomendados pela Convenção nº 102 da OIT. A 

Seguridade Social orienta-se pelos seguintes princípios14: a) universalidade da cobertura e 

atendimento; b) uniformidade e equivalência dos benefícios rurais e urbanos; c) seletividade e 

distributividade na prestação de serviços; d) irredutibilidade no valor dos benefícios; e) 

diversidade da base de financiamento estruturada em Orçamento da Seguridade Social 

(autônomo); f) equidade na forma de participação no custeio, e g) caráter democrático dos 

subsistemas da Seguridade Social (previdência, saúde e assistência).  

 

  Cardoso e Jaccoud (2009), para facilitar o entendimento acerca do 

funcionamento e ordenamento da Seguridade Social, divide o mesmo em linhas 

organizadoras, denominadas de Eixos Estruturantes das Políticas Sociais. A partir desse 

recorte surgem quatro grupos de políticas sociais15: i) políticas que se agrupam em torno do 

Eixo do Emprego e do Trabalho; ii) políticas que se agrupam em torno do Eixo da Assistência 

Social e do Combate à Pobreza; iii) políticas que se agrupam em torno do Eixo dos Direitos 

Incondicionais de Cidadania Social; e iv) políticas que se agrupam em torno do Eixo da 

Infraestrutura Social.  

 

No Eixo do Emprego e do Trabalho estariam às políticas onde a cobertura se dá 

em contrapartida a participação contributiva do trabalhador por intermédio do mercado de 

trabalho formal. Incluem políticas tais como de apoio ao trabalhador e previdência social.  

 

No Eixo da Assistência Social e Combate a Pobreza encontram-se as políticas 

que irão ser demandas por pessoas que estejam em situação de grande vulnerabilidade, 

incluindo políticas como as de transferência de renda e combate a fome.  

 

                                                 
13  A Seguridade Social abrange um conjunto de ações destinadas a assegurar os direitos dos cidadãos relativos á 
saúde, á previdência e a assistência. Estas ações podem se dividir em serviços, benefícios previdenciários (de 
caráter contributivo e benefícios assistenciais (de caráter não contributivo). 
14 Dados retirado da Convenção 102, da Organização Internacional do Trabalho. 
15 Cardoso e Jaccoud, 2009. 



55 

 

No terceiro eixo estariam às políticas de educação e saúde que possuem por 

característica a universalização da cobertura independentemente do pertencimento ao mundo 

do trabalho formal. Recebe o nome de Direitos Incondicionais de Cidadania Social pelo fato 

do reconhecimento de ser um direito inerente do cidadão pertencente á comunidade nacional. 

Neste eixo, figuram políticas como o SUS e a universalidade da cobertura do ensino 

fundamental. E, no último eixo, estão inseridas as políticas de habitação, saneamento, e 

transporte coletivo. 

 

4.3 Mudança no modelo de gestão da Assistência Social no Brasil: da concepção ao dias 
atuais. 
 
 

A assistência Social brasileira, conforme apregoa Aguiar (1997), constitui-se 

num campo em transformação. Transita de um período que, anteriormente, caracterizava-se 

como uma instituição de viés filantrópico com propriedades clientelísticas e transita para 

condição de um direito social constitucional pertencente ao âmbito da seguridade social. Em 

suma, a assistência social brasileira, atualmente, deixa de ser vista pela sociedade como um 

favor e/ou benemerência aos mais necessitados e, passa a ser entendida como um direito, à 

disposição dos que dela necessitam. 

 

 A mudança iniciou-se no próprio modelo de gestão que norteia a assistência 

social. Antes da promulgação da Lei da Assistência Social (LOAS), Aguiar (1997), afirma 

que o modelo de gestão vigente era de total descoordenação das ações. Havia total autonomia 

e independência dos níveis de governo. Existiam políticas de cunho federal, estadual e 

municipal. Havia total descoordenação das ações, até mesmo dentro do âmbito federal. Tal 

fato também era visto na utilização dos recursos públicos, principalmente relacionado aos 

financiamentos de serviços assistenciais prestados por redes de entendidades não vinculadas à 

esfera estatal. As de menor porte dispunham de menor acesso aos recursos. O modelo não 

privilegiava uma ação planejada e integrada entre setores públicos e privados. O modelo não 

possibilitava um planejamento integrado das entidades que atuam na prestação dos serviços. 

Estas atuavam de modo individual e autônomo. 

 

 As instituições federais também exerceram influência no modelo de gestão, 

por isso, se faz oportuno discorrer sobre as mesmas. Segundo Aguiar (1997), em 1985, com a 

reforma administrativa realizada por Collor a Fundação LBA passou a compor o ministério 
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que, posteriormente, foi intitulado de Ministério do Bem-Estar Social o modelo de gestão 

adotado era do tipo piramidal e o controle dos recursos, do planejamento, dos programas e das 

decisões era bastante centralizado.  Sendo que a gestão era feita segundo os preceitos da 

ideologia paternalista e do autoritarismo. O modelo de gestão da assistência apresentava 

descontinuidades, tais como: falta de planejamento, integração e avaliação das ações.   

 

Conforme Aguiar (1997), os motivos que levaram a mudança do modelo de 

gestão, em suma, é: a redemocratização política pelo qual perpassava o país em 1988, que 

trouxe a voga temas como descentralização, e participação popular.  E, some-se também, a 

crise fiscal pós- constituição de 88 e o desgaste das estruturas federais incumbidas da política 

de assistência social. 

 

Com a promulgação da LOAS, segundo Aguiar (1997), mudou-se de um 

modelo onde predominava a falta de coordenação das ações, onde o assistencialismo era visto 

como sinônimo de clientelismo e onde a gestão era sempre realizada pelas primeiras-damas, 

para um modelo onde a assistência social considera o cidadão não apenas um mero 

“favorecido”, mas como uma pessoa que acessa um serviço a que tem direito legal. A gestão 

sai da esfera do primeiro-damismo e passa para os órgãos competentes.  A “visão” de direito 

adveio com a incorporação da assistência social, na Constituição de 88, onde passa a ser 

entendida como um direito a dispor da população.  

 

Dentre as mudanças efetuadas na gestão da assistência social encontram-se a 

descentralização política-administrativa e a participação da sociedade na política por meio dos 

Conselhos. Na LOAS, houve a incorporação da participação da sociedade civil na formulação 

da Política Nacional de Assistência Social, segundo Aguiar (1997) isso se deu de duas 

maneiras: “a primeira de caráter permanente, por meio da criação dos conselhos nos três 

níveis de governo; a segunda pela realização da Conferência Nacional de Assistência Social 

de convocação obrigatória a cada dois anos” (AGUIAR, 2007, p.6).  

 

Antes da realização da Conferência Nacional são realizadas conferências 

municipais, regionais e estaduais em todo o país. Da Conferência, resulta o material que 

influência o Conselho Nacional de Assistência Social na aprovação da política nacional e 

também em outras decisões que perpassam por ele. 
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Dentre as mudanças ocorridas após a LOAS se podem citar16: a criação de 

Conselhos Deliberativos e de Fundos Financeiros específicos nos três níveis de governo; o 

comando da Assistência Social nas esferas de governos deixou de ser reservada as primeiras – 

damas e passou-se para os órgãos competentes; privilegiou-se o enfoque local como lócus da 

execução das ações de assistência social; criou-se a obrigação de se firmar parcerias e 

cooperação entre os entes federais para alcançar os objetivo e metas propostas.   

 

Conforme apregoa a legislação, no artigo 95 da CF, o financiamento da 

assistência social, após a promulgação, utilizaria dos recursos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, por intermédio das contribuições sociais (de empregados e 

demais segurados da Previdência; de empregadores, especificamente as que se fazem sobre a 

folha de salários, receita ou faturamento e lucro; sobre a receita de concursos e prognósticos; 

e, por fim, com a Emenda Constitucional (EC) n º42, de 2003, do importador de serviços. 

 

A LOAS, em seu artigo primeiro, declara a “assistência social, direito do 

cidadão e dever do Estado, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às 

necessidades básicas” (LOAS, 1993, artigo 1º).  

 

 Aguiar (1997) destaca que, no novo modelo de gestão, a “LOAS” redefiniu o 

papel da União, dos Estados e Municípios no campo da assistência social, organizando um 

sistema público articulado com vistas à execução da Política Nacional de Assistência Social.  

E reforça que, ao fazer isto, ela vinculou “o funcionamento desse sistema público à existência 

de uma rede de entidades e organizações de assistência social (privada), à participação da 

sociedade civil e à necessidade de integração com as demais políticas sociais” (AGUIAR, 

1997, p.8).  

 

Na visão de Aguiar (1997), todas essas mudanças ocorreram com vistas a 

possibilitar o enfrentamento da pobreza, mediante a possibilidade do fornecimento, aos 

pobres, da garantia de uma renda social e do provimento de condições para atender à 

universalização dos direitos sociais. 
 

                                                 
16

 Informações retiradas de Aguiar (1997). 
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4.3.1 Especificidades históricas das políticas organizadas em torno do Eixo da Assistência 

Social 

 

Nos dizeres de Cardoso e Jaccoud (2009), a atuação do Estado no campo da 

Assistência Social, na década de 30, se deu não com o objetivo de substituir a atuação das 

entidades filantrópicas de cunho privado que preenchiam a lacuna do Sistema Brasileiro de 

Proteção Social, mas sim no âmbito de ser um braço colaborador dessas entidades 

filantrópicas. A “criação do Conselho Nacional de Seguridade Social (CNSS) e da LBA 

organizou a intervenção pública do Estado brasileiro na assistência social, ao mesmo tempo 

em que reafirmou a primazia da ação privada neste campo” (CARDOSO e JACCOUD, 2009, 

p.219). Às instituições que prestavam trabalhos beneficentes eram concedidas isenções de 

imposto e, subsídios governamentais. Tal fato ocorreu por intermédio da progressiva 

institucionalização da transferência de recursos às entidades que atuavam diretamente com 

população de baixa renda.  

 

Nos anos 80, conforme Cardoso e Jaccoud (2009), ficara evidente que somente 

a filantropia não daria conta de fazer frente ao problema da pobreza que, por conta da crise 

econômica da época fez com que aumentasse o número de pessoas em situação de carência.  

 
A precarização do mercado de trabalho nacional, a ampliação de expressivos 
contingentes de trabalhadores excluídos de situações estáveis de trabalho, e o risco 
permanente de ampliação da população em situação de indigência, associados ao 
recrudescimento do debate democrático e da mobilização social em suas diversas 
formas, incitaram a transformação da pobreza per si em questão social (CARDOSO 
E JACCOUD, 2009, p.219). 

 

 

Por conta dessa nova realidade social, ficava evidente a necessidade de uma 

resposta governamental. As primeiras medidas foram mais pontuais. Porem, de acordo com 

Cardoso e Jaccoud (2009), foi com a Constituição de 88, que o Estado realmente passou a 

intervir na questão social.  Por intermédio desta Constituição foram instituídos direitos 

assistenciais há grupos vulneráveis como a “infância, a adolescência e a maternidade”. A 

assistência será prestada a quem dela necessitar, incluindo, entre o público-alvo, a família” 

(CARDOSO E JACCOUD, 2009, p.219). 
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4.4 Planos de Ação, Legislações e Normas que compõem o SBPS 
 

 

O Sistema Brasileiro de Proteção Social, mais precisamente, o eixo da 

Assistência Social, é regido por diversas normas e regulamentos que não só norteiam e 

delimitam a atuação do mesmo como regulam seu modo de atuação, gestão e abrangência. 

 
 
4.4.1 Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 17 
 

 

 O Suas refere-se ao modelo de gestão vigente na assistência social nacional 

que tem por função a organização e regulação em todo território nacional das ações 

socioassistênciais. Consiste em um modelo de gestão participativo e descentralizado que 

determina que o financiamento da assistência se de forma co-financiada pelos três níveis de 

governo. O Suas delimita competências técnico-políticas para União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios. Conforme o MDS (2005) o SUAS “materializa o conteúdo da LOAS, 

cumprindo no tempo histórico dessa política as exigências para realização dos objetivos e 

resultados esperados que devam consagrar direitos de cidadania e inclusão social” (MDS, 

2005,p.39). 

 

Cabe ao SUAS a definição e coordenação dos elementos indispensáveis para a 

execução da política de assistência social permitindo, dessa forma, a criação de normas e 

padrões de qualidade no que se refere ao atendimento, à utilização de indicadores de avaliação 

e resultado. O modelo de gestão do SUAS é organizado em torno dos seguinte eixos18: 

matricialidade Sociofamiliar por entender que a família é a base da sociedade e que necessita 

de proteção social do Estado conforme relatado, no artigo 226, da Constituição Federal; 

descentralização político-administrativa e Territorialização, por levar em consideração a 

grandeza territorial do país, diversidade e heterogeneidade socioterritorial presentes em seus 

municípios, permitindo, assim, uma adequação as necessidades locais, contudo, sem perder de 

vista a articulação entre as três esferas de governo e coordenação geral a esfera Federal; 

relação entre Estado e Sociedade Civil que se dão em função da participação do cidadãos na 

formulação, execução, controle dos programas e órgãos por intermédios dos Conselhos 

                                                 
17 Informações retiradas do MDS,2010. 

18
 Informações retiradas do MDS,2010 
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Deliberativos, conforme apregoado, no artigo 204, da CF; financiamento por intermédio do 

Fundo de Assistência Social presente nas três esferas de governo (o repasse se dá mediante 

um orçamento próprio é também por repasse fundo a fundo); controle Social exercido por 

intermédio dos Conselhos Deliberativos e das Conferências que formula as diretrizes da 

política; política de Recursos Humanos; informação, monitoramento e avaliação.  

 

 Com relação aos serviços socioassistênciais prestados, possuem por referência: 

Vigilância Social, Proteção Social e, Defesa Social e Institucional19. Por Vigilância Social, 

entenda-se produção e sistematização de informações por meio da utilização de indicadores e 

índices territorializados que permitam mensurar a situação de vulnerabilidade que incide 

sobre o morador local como, por exemplo, o número de crianças vítimas de exploração 

sexual.  

 

A Proteção Social refere-se ao tipo de segurança social que é oferecida e pode 

ser de três tipos: Segurança de Sobrevivência ou de rendimento e de autonomia; Segurança de 

Convívio ou Vivência Familiar; Segurança de Acolhida. A primeira diz respeito ao 

recebimento de um benefício continuado (BPC) ou eventual (calamidades públicas, 

fragilidades e emergências) de modo a minimizar a situação de vulnerabilidade no qual a 

família/pessoa se encontra. A segunda diz respeito a ações e serviços que possibilitam o 

restabelecimento dos vínculos familiares, sociais, etc., desenvolvido pelos núcleos 

socioeducativos e de convivência. E o terceiro refere-se a locais e pessoas que tem por função 

acolher e fornecer abrigo a pessoas em situação de abandono e isolamento. 

 

A cronologia legal e normativa do SUAS de modo sucinto começa com a 

Constituição de 88; promulgação da LOAS em 1993; NObs de 1997 e 1998; Política Nacional 

de Assistencial Social em 2004, Nob- SUAS em 2005; e reforma da LOAS por intermédio da 

Lei 12.435 em 2011. 

 
 
4.4.2 Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 20 
 
 

                                                 
19

 Informações retiradas de PNAS, 2004. 

20
 Dados retirados da PNAS, 2004. 
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A partir da Constituição de 88, mudou-se a concepção vigente acerca da 

Assistência Social, pois a mesma passou a integrar o âmbito da Seguridade Social e, 

posteriormente, foi regulamentada, em 1993, pela Lei Orgânica da Assistência Social. A partir 

daí, adveio a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), sendo a mesma participante do 

modelo nacional de proteção social. A PNAS elenca que a proteção social deve garantir as 

seguintes seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e autonomia); de acolhida; 

de convívio ou vivencia familiar.  

 

Por segurança de rendimentos entenda-se que todos tenham a possibilidade de 

possuir sua sobrevivência no sentido financeiro. Por segurança da acolhida entenda-se a 

segurança de saber que as necessidades básicas serão sanadas pela assistência social. E, por 

segurança da vivência familiar ou segurança do convívio que a Politica de Assistência Social 

agirá no sentido de tentar manter os vínculos entre os indivíduos de modos que não se sintam 

excluídos ou a margem da sociedade. 

 

O público-alvo é formado por pessoas que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e risco sociais, são eles 

 

famílias e indivíduos com perdas ou fragilidade de vínculos de afetividade, 
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos 
étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão 
pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias 
psicoativas; diferentes formas de violência advinda de núcleo familiar, grupos e 
indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e 
informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 
representar risco pessoal e social (PNAS, 2004).  
 

O Sistema é descentralizado e participativo e, é regida pelos seguintes 

princípios que são, a saber:21 

 

 I) Supremacia do atendimento as necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; 

 

 II) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

alcançável pelas demais políticas públicas; 

 

                                                 
21 Dados extraídos de PNAS 2004 
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 III) Respeito á dignidade do cidadão, á sua autonomia e ao seu direito a 

benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-

se qualquer comprovação vexatória de necessidade;  

 

IV) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo-se equivalência as populações urbanas e rurais; 

 

 V) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua 

concessão. 

O Sistema é regido por diretrizes22 baseadas na Constituição de 88 e na LOAS 

que são, a saber: 

 I) Descentralização político-administrativa, cabendo à coordenação geral e as 

normas gerais à esfera federal e coordenação e execução dos respectivos programas às esferas 

estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social, garantido o 

comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e 

características socioterritoriais locais; 

 

 II) Participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

 

 III) Primazia da responsabilidade do Estado na condução Política de 

Assistência Social em cada esfera de governo; 

 

 IV) Centralidade na família para concepção e implementação, dos benefícios, 

serviços, programas e projetos. 

  

O Sistema atua de modo integrado as demais políticas públicas “considerando 

as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, 

ao provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos 

direitos sociais” (MDS, 2005, p.33). E, para tal, objetiva23: 

 

                                                 
22 Dados extraídos de MDS (2005),p.33. 
23 Dados extraídos de MDS (2005),p.33 
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 I) Prover serviços, projetos, programas e benefícios de prestação social básica 

e, ou, especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; 

 

 II) Contribuir com a inclusão e equidade dos usuários e grupos específicos, 

ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas 

urbanas e rurais; 

 

 III) Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 

centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. 

 

4.4.3 Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 

 

A LOAS é a lei que foi criada em 1993 e que rege a assistência social em todo 

território nacional.  Na Constituição de 88, a assistência social configura-se como Política de 

Seguridade Social de cunho não contributivo. Entre seus objetivos estão: proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; amparo às crianças e adolescentes; 

habilitação e reabilitação dos portadores de necessidade especiais; e a garantia de um salário 

mínimo mensal ao portador de deficiência e idoso que comprove que tanto ele quanto sua 

família não possuem meios para própria provisão (LOAS, 1993, artigo I).  Segundo Cardoso e 

Jaccoud (2009) a Política Nacional de Assistência Social só se consolidou após a 

promulgação da LOAS.  

 

A LOAS é uma política voltada para o atendimento e provisão das 

necessidades básicas. Por conta disso, as políticas de cunho assistencialista deixaram de ser 

regidas pelo viés assistencialista (clientelista) para políticas de Estado regidas por regras e 

normas universais a todos que se encontram dentro do público-alvo da política.  

 

Na LOAS, as ações da assistência social são divididas da seguinte forma: 

benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais. No caso dos benefícios, eles podem 

ser de duas categorias24: i) o BPC, que é um salário mínimo mensal a idosos e portadores de 

deficiência com renda mensal per capita inferior a um quarto de salário mínimo, e ii) os 

Benefícios Eventuais, para assegurar o pagamento de um auxílio por natalidade ou morte à 

                                                 
24 Informações da LOAS, 1993, Capitulo IV. 
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população com renda mensal per capita inferior a um quarto de salário mínimo.  Na maior 

parte dos casos, segundo Cardoso e Jaccoud (2009), os benefícios assistências são custeados 

por recursos federais transferidos a esferas estadual e municipal, mas realizados por entidades 

privadas. 

 

Com relação às atribuições e funções dos níveis de governo, a legislação prevê 

que25: A União exerce a coordenação da política nacional; financia e mantém o Benefício de 

Prestação Continuada (garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a 

própria manutenção); dá apoio técnico e financeiro aos serviços, programas e projetos de 

enfrentamento à pobreza; e atende, em conjunto com Estados, Distrito Federal e Municípios, 

às ações assistenciais de caráter de emergência;  

 

 Os Estados exercem a coordenação e execução de programas no seu nível; destinam 

recursos financeiros aos municípios a título de participação no custeio do pagamento 

dos auxílios natalidade e funeral; apoiam técnica e financeiramente os serviços, os 

programas e os projetos de enfrentamento da pobreza; atendem em conjunto com os 

municípios às ações assistenciais de caráter de emergência; estimulam e apoia técnica 

e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de 

assistência social; prestam os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de 

demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços;  

 

 O Distrito Federal e os Municípios exercem a coordenação e execução de programas 

no nível local; executam os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria 

com organizações da sociedade civil; e prestam os serviços assistenciais. 

 
4.5 Órgãos estruturadores da Assistência Social de abrangência nacional 
  

 

Conforme os preceitos normativos da LOAS, a gestão da Assistência Social, no 

território nacional, encontra-se descentralizada político-administrativa e com representação e 

atribuições pertinentes as três esferas de governo. Os órgãos ligados à esfera da assistência 

                                                 
25 Informações da LOAS, 1993, Capítulo III. 
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social se encontram tanto na esfera pública (rede socioassistencial) quanto privada (entidades, 

ONGs, etc.). Em função de o objeto desta dissertação ser o BPC, serão listados os principais 

órgãos ligados ao mesmo. O BPC, por ser um benefício de abrangência nacional, tem sua 

operacionalização e funcionamento diluídos em diversos órgãos, seja em razão de funções de 

gestão ou atendimento direto ao público-alvo do BPC. Os principais órgãos seguem listados, 

abaixo. 

 

4.5.1 Ministério de Desenvolvimento Social e Combate á Fome - MDS26 
 
 

O MDS coordena, regula e fomenta o acesso dos benefícios às famílias em 

situação de vulnerabilidade de acordo com os preceitos previstos no Sistema Único de 

Assistência Social (Suas). Conforme o MDS, o meio de atuação da Assistência Social se 

divide entre Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. A primeira destina-se à 

população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, 

acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Já a segunda, 

destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos 

tenham sido violados ou ameaçados, por intermédio de violência; abusos físicos; abandono; 

afastamento do convívio familiar.  

 

4.5.2 Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS27 
 

 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma autarquia do Governo 

Federal do Brasil que recebe contribuições para a manutenção do Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS), sendo responsável pelo pagamento de aposentadoria, pensão por 

morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outros benefícios previstos em lei. O INSS 

trabalha junto com a Dataprev, empresa de tecnologia que faz o processamento de todos os 

dados da Previdência. Está vinculado ao Ministério da Previdência Social. No que tange ao 

funcionamento do BPC o INSS é responsável pela operacionalização (concessão, revisão, 

perícia, etc.) do benefício. 

 

                                                 
26

 Informações retirados do site do Ministério de Desenvolvimento Social  <www.mds.gov.br>. 
27

 Informações retiras de ww.previdencia.org.br 
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4.5.3 Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS28 
 

É um órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão 

da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de 

Assistência Social. Seus membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 

(dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.  O Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) é composto por 18 (dezoito) membros e respectivos suplentes, 

cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela 

coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Cabe ao Conselho Municipal de 

Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das 

entidades. Dentre suas funções atreladas ao BPC estão a fiscalização do orçamento gasto e 

proposição de mudanças no escopo do programa. 

 
 
4.6 Órgãos estruturadores da assistência social em Belo Horizonte 
 

 A seguir serão elencados os principais órgãos que possuem atribuições de gestão ou 

operacionalização do BPC no âmbito estadual e municipal. 

 
 
4.6.1 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE29 
 

 

 Dentro do órgão estadual, quem responde pela assistência social é a SEDESE. 

Tem por finalidade promover a formulação, a implementação, a coordenação e a avaliação da 

política pública de assistência social e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Suas 

competências são: Promover a implementação e o fortalecimento do SUAS no Estado; 

Apoiar, promover, coordenar, monitorar e avaliar as atividades de assistência social; 

Contribuir para a integração das políticas públicas sociais; Apoiar o fortalecimento das 

instâncias de controle social e aperfeiçoar o sistema de controle e avaliação do Suas no 

Estado; Apoiar, coordenar e executar atividades de capacitação, formação e treinamento no 

âmbito da assistência social; Apoiar, elaborar e difundir estudos e pesquisas na área de 

assistência social; Promover, coordenar, acompanhar e avaliar a descentralização das 

atividades e dos serviços de assistência social no Estado; Propor critérios às instâncias 

                                                 
28 Informações retirada da Lei 8.742. 
29 Informações retiradas de http://www.social.mg.gov.br/index.php/inicial-subas.html. 
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competentes para o co-financiamento da Política Estadual de Assistência Social; dentre 

outras. Com relação ao BPC a SEDESE é responsável por promover e orientar os municípios 

na execução do benefício.  

 

 
4.6.2 Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social30 

 

Dentro do âmbito municipal que reponde pela área da assistência social é a 

Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social – SMAAS – vinculada a Secretaria 

Municipal de Políticas Sociais. É responsável pela gestão da política de assistência social no 

município. A SMAAS coordena e executa serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais diretamente em equipamentos e espaços próprios e, indiretamente, por 

meio de parcerias estabelecidas em convênios com organizações não governamentais. Estas 

ações diretas e indiretas têm como objetivo a promoção e a proteção social de indivíduos 

e/ou famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco sociais. A Secretária 

no que tange ao BPC é responsável pela gestão e capacitação dos funcionários que lidam 

com o público-alvo do benefício. 

 
 
4.6.3 Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS31 
 

 

O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou 

regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em 

situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam 

intervenções especializadas da proteção social especial. O CREAS é responsável por atender 

orientar e/ou encaminhar pessoas para requerem o BPC. Sua criação e funções estão regidas 

pela LOAS. Dentro do CREAS encontra se o CRAS- Plantão Social. 

 
4.6.4 Centro de Referência de Assistência Social- CRAS32 
 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública 

da Política Nacional de Assistência Social, de base local, integrante do SUAS, o Sistema 

                                                 
30

 Informações retiradas de www.pbh.gov.br 
31

 Informações retirada da Lei 8.742 
32

 Informações retiradas da Lei 8.742 
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Único de assistência Social. Nos CRAS, é oferecido o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF que consiste no trabalho social com famílias, com a finalidade de 

fortalecer sua função protetiva, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e 

usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Para isso, são 

oferecidas atividades coletivas como palestras, oficinas, campanhas, reuniões e grupos de 

reflexão, além de atendimento individual, visitas domiciliares e institucionais. Cada CRAS 

referencia cinco mil famílias e atende, no mínimo, mil famílias por ano. Dentro desses 

equipamentos, acontecem também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

que atendem a toda a família desde a criança até o idoso.  O CRAS é responsável por fazer a 

busca ativa de pessoas que possam se enquadrar no BPCE e orientar e/ou encaminhar pessoas 

para requerem o BPC. 
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CAPÍTULO 5 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 
 
 
 

O capítulo que se segue se destina a apresentar origem, caracterização, dados 

quantitativos e gastos orçamentários do BPC, bem como, a legislação que norteia e regula seu 

funcionamento e a relação do mesmo com a redução da pobreza dos contemplados pelo 

benefício assistencial. É de suma importância demonstrar o potencial desse programa para 

redução da pobreza entre as pessoas que se encontram na faixa de extrema pobreza, 

justificando, assim, a importância que a estratégia de divulgação do benefício possui na 

(divulgação) promoção do benefício entre os possíveis contemplados.  

 
 
5.1 BPC: Caracterização do Benefício Constitucional 
 
 

O BPC é um dos benefícios que o Sistema de Proteção Social Brasileiro 

(SBPS) oferece a um público com características evidentes de exclusão decorrentes de sua 

condição física e socioeconômica.  O Beneficio de Prestação Continuada, como o próprio 

nome diz, se trata de um beneficio, enquanto for comprovada  por intermédio das revisões a 

necessidade financeira do beneficiário de continuar recebendo o mesmo. O BPC tem por 

objetivo proteger as pessoas idosas e pessoas com deficiência “em face de vulnerabilidades 

decorrentes da velhice e da deficiência agravadas pela insuficiência de renda, assegurando-

lhes o sustento e favorecendo o acesso às políticas sociais e a outras aquisições, bem como a 

superação das desvantagens sociais enfrentadas e a conquista de sua autonomia” (MDS, 

2010). 

 

 O Benefício consiste em uma transferência de renda, de natureza não 

contributiva, no valor de um salário mínimo destinado a pessoas com idade igual ou superior 

a 65 ou a pessoas com deficiência incapacitante para vida independente (PCD) e para o 

trabalho de qualquer idade com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial que comprovem não possuir meios para prover sua própria 

subsistência nem tê-la provida por sua família, cuja renda familiar per capita seja inferior a ¼ 

do salário mínimo). Sendo assim, pessoas portadoras de doenças crônicas, HIV, e outras 

tantas deficiências em geral que o impossibilitem de prover seu sustento ou tê-lo provido por 

seus familiares e que se enquadram nos requisitos do programa têm direito ao benefício.  
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O direito ao recebimento de um salário mínimo consta na Constituição de 88. 

O benefício foi implantado no Brasil em 1993 e começou a ser concedido em 1996. Cabe 

destacar, que BPC refere-se a um direito constitucional estabelecido em 1988, no artigo 203 

em que consta “a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou 

de tê-la provida por sua família” (CF, artigo 203, inciso V). O recurso financeiro para o 

pagamento do benefício advém do orçamento da Seguridade Social, mais especificamente da 

União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). O benefício é 

administrado (coordenado) pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), especificamente a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), e a 

operacionalização do programa compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O 

benefício figura como o principal programa da Politica de Assistência Social nacional pelo 

volume de recursos gastos com o pagamento dos benefícios, como será demonstrado mais 

adiante.   

 

Para um cidadão requerer o benefício, é necessário que o mesmo dirija-se a 

uma agência da Previdência Social, ou seja, o INSS, e siga os seguintes procedimentos: i) 

preencha um formulário de solicitação; ii) apresente uma declaração da renda dos familiares; 

iii) comprove residência e apresente documentos de identificação pessoal e dos familiares que 

residem com ele. No caso dos deficientes físicos, é necessário passar por uma perícia, 

realizada por um médico e uma assistente social que comprove a deficiência e incapacidade 

para vida e trabalho. Pessoas que estejam internadas em hospitais, abrigos, instituições de 

longa permanência também podem requerer o benefício. Pessoas que não são alfabetizadas 

podem se utilizar da impressão digital para preenchimentos dos formulários ou designar um 

tutor. Cabe ressaltar, que pessoas domiciliadas nas ruas, também, podem requerer o benefício 

e o endereço a ser adotado como referência será o endereço de algum serviço da rede 

socioassistencial que o esteja acompanhando ou de alguma pessoa com a qual mantém 

vínculos afetivos. Conforme dizeres do MDS (2011), o beneficiário recebe o benefício por 

meio de um cartão magnético a ser sacado na da rede bancária. Quando não houver rede 

bancária o pagamento será realizado por um órgão autorizado pelo INSS. 

 

Visando possibilitar que o beneficiário do BPC não permaneça nos chamados 

“bolsões de pobreza” – fato comum em programas de transferência de renda, que possuem 
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como requisito para acesso ao programa à comprovação de baixa renda familiar per capta, e o 

desligamento do mesmo ao adquir aumento de renda - o MDS criou o BPC na Escola e o BPC 

Trabalho, de modo, a melhorar a vida dos beneficiários. Possibilitando, assim, criar uma rede 

de proteção social. 

 

O BPC na Escola “consiste de um programa de Acompanhamento e Monitoria 

do Acesso e Permanência na escola dos portadores de deficiência com o objetivo de promover 

o acesso à educação e superação das barreiras para acesso e permanência nas escolas 33" 

(MDS, 2011, p.19). O subprograma entrou em vigor em 2007 voltado para beneficiários 

portadores de deficiência na faixa etária entre 0 a 18 anos. O BPC Trabalho tem por objetivo a 

“promoção do acesso ao trabalho às pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, na faixa 

etária de 16 a 45 anos, por meio de ações articuladas entre os órgãos gestores da assistência 

social com as demais políticas públicas, em parceria com instituições sociais” (MDS, 2011, 

p.20). Somada, a estas ações desde setembro de 2010, os beneficiários e familiares estão 

sendo incluídos no Cadastro Único (CadÚnico) para serem incluídos nas políticas sociais. 

 
5.2 Evolução34 do Benefício de Prestação Continuada - 1988 a 2012 
 
 

O BPC, desde sua criação em 1988, até os dias atuais, passou por inúmeras 

mudanças com vista à promoção de ajustes e melhorias no programa. As principais mudanças 

que ocorreram no escopo do benefício serão apresentadas, no Quadro 4, a seguir. 

 
Quadro 4: Evolução da legislação sobre o Benefício de Prestação Continuada – BPC  
 

DATAS 
         
         MUDANÇAS EM DECORRÊNCIA DA LEGISLAÇÃO 
 

1988 

 
-Promulgação do Constituição Federal que em seu artigo 203, inciso V, institui o 
BPC. 
 

1993 

-Promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) que regulamenta o 
BPC em seus artigos 20 e 21. Apregoa que a idade de 70 anos seja reduzida para 
67 anos, após, 24 meses do início da implementação; para 65 anos, após 48 meses. 
E a família mononuclear, vivendo sob o mesmo teto; não pode cumulatividade 
com qualquer outro benefício. 

 
                                                 
33  Para tal, “atua por meio de ações articuladas entre as política públicas de saúde, assistência social, educação e 
direitos humanos”  (MDS, 2011,p.19). 
34 Informações retiradas do INSS, 2009,p.30. Material para capacitação dos Servidos do INSS elaborado pelo 
SNAS/MDS. 
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                                                                                                        (continuação) 

1995 Decreto 1744: inclui a incapacidade resultante de anomalias e lesões de natureza 
irreversível.  

1996 - Em 1º de janeiro é implantado a concessão do BPC 
 

1998 - Promulgação do Constituição Federal que em seu artigo 203, inciso V, institui o 
BPC. 

1988 - Lei 9.720: exclusão da redução da idade para 65 anos 

1999 
- Decreto 3298: distingue deficiência, deficiência permanente e incapacidade pela 
enumeração das condições físicas que caracterizam a pessoa portadora de 
deficiência. 

2003 

- O Estatuto do Idoso (Lei 10.741) altera a idade de concessão do benefício de 67 
para 65 anos e exclui do cálculo da renda mensal per capta familiar o BPC já 
concedido a outro beneficiário idoso do somatório para a concessão de outro idoso 
da mesma família. Permite a cumulatividade com outros benefícios, inclusive 
BPC. 

2003 - Lei 10.690, de 2003, e Decreto 5296, de 2004 ampliam o leque de condições que 
configuram a deficiência. 

2004 

- Houve a criação do MDS com incumbência de coordenar, financiar, monitorar e 
realizar avaliações do BPC. 
- Criação do Departamento de Benefícios Assistenciais dentro da SNAS. 
 

2006 

- Criação da Portaria MDS/MPS nº 1 que dispões sobre a descentralização de 
recursos do orçamento do FNAS para despesas de operacionalização e pagamento 
do BPC. 
 

2007 

- Criação do Decreto nº 6.214 que institui o novo modelo de avaliação da pessoa 
com deficiência para concessão do benefício. Coloca o BPC dentro do SUAS e 
altera as condições de implementação. A operacionalização fica a cargo do INSS, 
mas sob as regras estabelecidas pelo MDS. 
 

2009 

- Em 1º junho é implantada uma nova modalidade de avaliação da deficiência e 
incapacidade da pessoa com deficiência requerente ao BPC, constituído por 
avaliação médico pericial e avaliação social, por intermédio, de um assistente 
social. 

2010 

- Promulgação da Lei 12.212 que inclui o beneficiário do BPC com público da 
Tarifa Social de Energia. 
- Promulgação da Portaria nº 706 que dispõe sobre o cadastramento dos 
beneficiários do BPC e de suas famílias no CADÚNICO 

2012 

-Promulgação da PORTARIA CONJUNTA que prorroga o prazo para a conclusão 
das atividades do Grupo de Trabalho para Acompanhamento, Monitoria e 
Aprimoramento do novo modelo de avaliação da deficiência e grau de 
incapacidade da pessoa com deficiência, para fins de reconhecimento do direito ao 
BPC. 

                Fonte: SNAS, 2012. 

Dentre elas, podemos destacar a Lei 10.741 de 2003 que reduziu a idade de 

concessão ao benefício de 67 anos para idosos acima de 65 anos.  Em 2004, o MDS assumiu a 
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coordenação do BPC. A partir de 2009, a avaliação dos deficientes passou a ser realizada não 

só por um médico do INSS como agora conta com a participação de um assistente social, 

decreto 6214. Em 2012, ocorreu a reunião do Grupo de trabalho interministerial com vistas à 

criação de um novo modelo da avaliação da pessoa da deficiência e do grau de incapacidade 

para vida autônoma.  A seguir, serão listados, no Quadro 5, em sua totalidade, leis, decretos e 

normas que foram incorporados ao BPC e regem seu funcionamento 

                                      Quadro 5: Legislação que regulamenta o BPC 
 

NORMA, LEI, DECRETO CONTEÚDO 
Constituição Federal de 1988 Artigo 203. 

 
Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS - Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993 

Dispõe sobre a organização da Assistência Social. 

 

Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010. Dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica; 
altera as Leis nº 9.991, de 24 de julho de 2000, 
10.925, de 23 de julho de 2004 e 10.438, de 26 de 
abril de 2002. 

Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. Altera a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, 
nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social. 

Lei nº 12.470, de 31 de agosto de 2011 Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, no 
tocante à contribuição previdenciária do 
microempreendedor individual, bem como 
dispositivos das leis sobre a Previdência Social e o 
artigo nº 21 da Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS), Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e 
Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. 

Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 
2007. 

Regulamenta o Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social devido à pessoa com deficiência e 
ao idoso de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993 e a lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
acresce parágrafo ao artigo 162 do Decreto nº 3.048, 
de 6 de maio de 1999. 

Decreto nº 6.564, de 12 de setembro de 
2008 

Altera o regulamento do Benefício de Prestação 
Continuada, aprovado pelo Decreto no 6.214, de 26 de 
setembro de 2007. 

Portaria Interministerial 
MDS/MEC/MS/SEDH nº 18, de 24 de 

abril de 2007. 

Cria o Programa de Acompanhamento e 
Monitoramento do acesso e permanência na escola das 
pessoas com deficiência beneficiárias do Beneficio de 
Prestação com prioridade para aquelas na faixa etária 
de zero a dezoito anos. 

Portaria MDS nº 44 MDS, de 19 de 
fevereiro de 2009 

Estabelece instruções sobre o Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social - BPC, referentes a 
dispositivos da Norma Operacional Básica – 
NOB/SUAS/2005. 

Portaria MDS nº 706, de 21 de 
setembro de 2010. 

Estabelece o cadastramento dos beneficiários do BPC 
no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal. 

 

 

 



74 

 

                                                                                                                                (continuação)  

Portaria Conjunta MDS/INSS nº 1, de 24 
de maio de 2011. 

Estabelece os critérios, procedimentos e instrumentos 
para a avaliação social e médico pericial da 
deficiência e do grau de incapacidade das pessoas com 
deficiência requerentes do Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social e revoga com 
ressalva a Portaria Conjunta MDS/INSS nº 01, de 29 
de maio de 2009. 

Portaria Interministerial nº 1.205, de 08 de 
setembro de 2011. 

Altera a Portaria Interministerial nº 1, de 12 de março 
de 2008, para estabelecer novos procedimentos de 
adesão ao Programa BPC na Escola. 

Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro 
de 2004. 

Aprova a Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS/2004. 

Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 
2005 - 

Aprova a Norma Operacional Básica da Assistência 
Social - NOB/SUAS. 

Resolução CIT nº 07, 10 de setembro de 
2009. 

Institui o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, 
Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Resolução Normativa nº 407, da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 

27 de julho de 2010. 

Regulamenta a aplicação da Tarifa Social de Energia 
Elétrica. 

Instrução Operacional Conjunta 
SENARC/SNAS Nº 06, de 29 de outubro 
de 2010 e reeditada em 07 de janeiro de 

2011. 

Estabelece as instruções para a inserção, no Cadastro 
Único para os Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) dos beneficiários do Benefício de 
Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e 
de suas famílias. 

         Fonte: SNAS, 2012. 

 

 5.3 BPC em números: dados de concessão e orçamento, no Brasil, Minas Gerais e Belo 

Horizonte 

                                                                                                                     

Com o intuito de demonstrar a distribuição do BPC no território nacional, 

segue a Figura 1 que apresenta um mapa que permite visualizar como estava distribuída a 

cobertura do BPC, em 2009, entre os idosos elegíveis ao recebimento do benefício, no 

território nacional.  

Figura 1: Mapa da Cobertura Nacional do BPC 
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Em 2009, conforme demonstra a figura 1 é possível verificar que a região norte 

é onde se encontram a maior quantidade de munícipios onde a cobertura do BPC idoso está 

entre 76 a 100%.  Aa região centro-oeste é região onde se concentra o maior número de 

cidades que possuem a taxa de cobertura dos idosos em na faixa de 51 a 75%. Na região 

nordeste, onde há grande número de famílias em situação de baixa renda, a taxa de cobertura 

do público elegível para o BPC idoso não passa de 50% e, em muitos municípios a taxa de 

cobertura não passa de 25%. Nas regiões nordeste, sudeste e sul apenas alguns poucos 

municípios atingiram a cobertura de 76 a 100% do público idoso elegível ao benefício. 

Todavia, para proporcionar uma melhor visualização da evolução da cobertura do BPC ao 

longo dos anos confira-se a Tabela 1:  

 

        Tabela 1: Evolução do BPC ao longo dos anos- Brasil- 2012. 

  EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONCESSÃO DO BPC 

B
R

A
SI

L
 

ANO DEFICIENTE IDOSO Nº BENEFÍCIOS ORÇAMENTO 
2001 870.072 469.047 1.339.119 R$ 2.694.021.512 
2002 976.257 584.597 1.560.854 R$ 3.428.100.224 
2003 1.036.365 664.875 1.701.240 R$ 4.532.948.507 
2004 1.127.849 933.164 2.061.013 R$ 5.814.283.018 
2005 1.211.761 1.065.604 2.277.365 R$ 7.523.861.441 
2006 1.293.645 1.183.840 2.477.485 R$ 9.718.787.581 
2007 1.385.107 1.295.716 2.680.823 R$ 11.548.344.924 
2008 1.510.682 1.423.790 2.934.472 R$ 13.785.788.692 
2009 1.625.625 1.541.220 3.166.845 R$ 16.859.412.606 
2010 1.778.345 1.623.196 3.401.541 R$ 20.104.033.028 
2011 1.907.511 1.687.826 3.595.337 R$ 22.854.838.824 

M
IN

A
S 

G
E

R
A

IS
 

ANO DEFICIENTE IDOSO Nº BENEFÍCIOS ORÇAMENTO 
2001           -        - -  -  
2002 130.654 59.888 190.542 R$ 424.444.986 
2003 131.627 68.427 200.054 R$ 542.794.765 
2004 136.230 96.074 232.304 R$ 668.548.212 
2005 142.289 107.432 249.721 R$ 835.678.396 
2006 147.001 116.169 263.170 R$ 1.045.275.070 
2007 153.723 124.534 278.257 R$ 1.212.271.131 
2008 163.552 132.437 295.989 R$ 1.411.323.371 
2009 171.557 140.340 311.897 R$ 1.676.655.688 
2010 183.251 145.199 328.450 R$ 1.957.841.510 
2011 194.137 150.010 344.147 R$ 2.194.265.994 

B
H

 ANO DEFICIENTE IDOSO Nº BENEFÍCIOS ORÇAMENTO 
2001  - -  -  -  
2002 9.901 7.350 17.251 R$ 36.845.715 
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                                                                                                 (continuação) 

 

2003 10.248 8.465 18.713 R$ 50.349.913 
2004 10.749 11.035 21.754 R$ 62.476.297 
2005 11.148 12.208 23.356 R$ 78.491.317 
2006 11.603 13.520 25.123 R$ 98.344.471 
2007 12.084 14.669 26.753 R$ 116.452.313 
2008 13.176 15.620 28.796 R$ 136.239.584 
2009 14.009 16.777 30.786 R$ 164.688.897 

     
2010 15.552 17.380 32.932 R$ 195.015.256 
2011 16.629 18.020 34.649 R$ 220.563.484 

           Fonte: SNAS, 2012. 
           Dados de 2001 não estavam disponíveis no sistema do MDS no dia da coleta de dados. 

 

Os dados apresentados na Tabela 1 demonstram que o Benefício de Prestação 

Continuada vem apresentando uma evolução no número de concessões do benefício ao seu 

público-alvo. No Brasil, o número de concessões passou de um milhão trezentos e trinta e 

nove mil, no ano de 2001, para três milhões quinhentos e noventa e cinco mil, em 2011. O 

custo orçamentário com pagamentos do BPC elevou-se de dois bilhões, seiscentos e noventa e 

quatro milhões para vinte e dois bilhões, oitocentos e cinquenta e quatro milhões, em 2011. 

Cabe ressaltar que o orçamento dispendido com pagamentos do BPC aumenta sempre que o 

salário mínimo é reajustado.  

 

 O município de Belo Horizonte dobrou o número de concessões, no mesmo 

período analisado, passando de dezessete mil para trinta e quatro mil. Cabe destacar que, em 

Belo horizonte, a divisão da concessão entre idosos e deficientes é praticamente de meio a 

meio em todo o período analisado. Diferentemente do caso de Belo Horizonte, no Brasil e em 

Minas Gerais, há um quantitativo substancialmente maior de deficientes contemplados em 

relação ao número de idosos que recebem o benefício. 

    
 
5.4 Evolução do número de Deficientes e Idosos por grandes regiões e municípios, 2002-
2012. 
 
 

Conforme dados da Secretaria Nacional de Assistência Social, houve aumento 

no número de concessões do BPC em todo o país. A região Sul foi a que apresentou, nesse 

período, o maior crescimento de beneficiários. Em contrapartida, a região nordeste, foi a 

localidade que registrou o menor crescimento no número de beneficiários. Mesmo assim, esta 

é a região com maior quantitativo de beneficiários em números absolutos. Em 2010, a região 



77 

 

somava 703.080 mil beneficiários; em segundo lugar vem à região Sudeste com 545.151 mil 

beneficiários, conforme se observa na, a Figura 2. Com relação ao quantitativo do número de 

concessões do BPC idoso, a região Sudeste é a que apresenta o maior número de beneficiários 

com 631.932, em 2010. A região norte, no ano de 2010, figura como a região com menor 

número de beneficiários idosos, conforme a Figura 2b, a abaixo. 

 
 
       Figura 2: Evolução concessão                            Figura 2b: Evolução concessão Idosos 
 

 

  Fonte: Departamento de Benefícios Assistênciais, SNAS/MDS,2011. 

 

Conforme,dados do Quadro 6  abaixo, em 2012,  a região Nordeste e Sudeste 

continuam figurando como as regiões com os maiores números absolutos de beneficiários do 

BPC, com respectivamente,  1.307.463 e 1.251.005 mil contemplados.  

                            

                   Quadro 6:  Distribuição do BPC por regiões - Brasil-  2012. 

Região Geográfica 
Quantidade de benefícios Total de 

benefícios DEFICIENTE IDOSO 
BRASIL 1.929.633 1.698.517 3.628.150 
NORTE 200.622 162.952 363.574 

NORDESTE 764.365 543.098 1.307.463 
SUDESTE 589.028 661.977 1.251.005 

SUL 223.417 167.247 390.664 
CENTRO-OESTE 152.201 163.243 315.444 

                Fonte: MDS/ DBA/SNAS 
                Dados relativos a março de 2012. 
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Com vistas a proporcionar melhor visualização da distribuição do BPC, pelo 

território nacional, no ano de 2012, segue na Tabela 2: abaixo. Saliente-se que o quantitativo 

numérico dos beneficiários do BPC nos Estados referem-se a março de 2012. Onde é possível 

constar que São Paulo é o estado com o maior número de contemplados, com 601.910 mil, 

seguido da Bahia com 348.517 mil e de Minas Gerais com 346.810. Em último lugar 

encontra-se o estado de Roraima com 9.160 beneficiários.  

 
                                    
                              Tabela 2: Dados do BPC nos Estados- Brasil- 2012. 

Unidade da Federação 
Quantidade de benefícios Total de 

benefícios Deficiente Idoso 

ACRE 13.422 5.716 19.138 
ALAGOAS 66.683 33.911 100.594 
AMAPÁ 8.970 9.829 18.799 
AMAZONAS 43.224 35.471 78.695 
BAHIA 183.676 164.841 348.517 
CEARÁ 117.269 74.436 191.705 
DISTRITO FEDERAL 21.923 20.750 42.673 
ESPÍRITO SANTO 28.285 24.454 52.739 
GOIÁS 63.274 64.495 127.769 
MARANHÃO 86.796 86.721 173.517 
MATO GROSSO 37.152 38.913 76.065 
MATO GROSSO DO SUL 29.852 39.085 68.937 
MINAS GERAIS 195.967 150.843 346.810 
PARÁ 88.401 78.674 167.075 
PARAÍBA 54.578 29.731 84.309 
PARANÁ 93.993 79.752 173.745 
PERNAMBUCO 148.581 103.015 251.596 
PIAUÍ 35.445 17.942 53.387 
RIO DE JANEIRO 95.565 153.981 249.546 
RIO GRANDE DO NORTE 41.111 18.463 59.574 
RIO GRANDE DO SUL 93.626 67.540 161.166 
RONDÔNIA 21.778 14.464 36.242 
RORAIMA 6.241 2.919 9.160 
SANTA CATARINA 35.798 19.955 55.753 
SÃO PAULO 269.211 332.699 601.910 
SERGIPE 30.226 14.038 44.264 
TOCANTINS 18.586 15.879 34.465 
      BRASIL 1.929.633 1.698.517 3.628.150 

                  Fonte: MDS/ DBA/SNAS  
                      Dados relativos a março de 2012. 
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Hoje, o benefício contempla mais de 3,5 milhões de pessoas (idosos e 

deficientes). Porém, dados do IBGE 2010, afirmam que existem 16 milhões de pessoas que 

vivem em situação de extrema pobreza no país.  Dados do Censo (preliminares) de 2010 

indicam que a população idosa em situação de extrema pobreza representa 3,9% da população 

idosa brasileira. Dados do MDS (2011) afirmam que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Maranhão concentram 66% dos idosos em situação de 

extrema pobreza. A região Sudeste detém 49% do potencial público idoso apto a receber o 

benefício, seguido pela região Nordeste com 28%. Sendo que 80% dessas pessoas se 

encontram em áreas urbanas. Ou seja, o potencial público- alvo do BPC ainda é muito grande.  

 
5.5 BPC como instrumento de redução da pobreza extrema 
 
 

O Benefício, por conceder um salário mínimo, proporciona aumento de renda 

às pessoas que se encontram no patamar de extrema pobreza. Conforme dados do MDS 

(2012), foi realizado um estudo com 3.953 indivíduos beneficiários e não beneficiários do 

BPC, onde se constatou que o benefício se configura como uma importante parte dos recursos 

a que dispõem as “famílias dos novos beneficiários, já que 95% dos beneficiários idosos e 

94% de PCD contribuem financeiramente com as despesas domiciliares. Em média, o 

benefício contribui com 77% do orçamento familiar e, em 45% dos casos, representa 100%” 

(MDS, 2012, p.260). De acordo com declaração da entrevistada do INSS Coordenação de BH, 

o benefício auxilia que o beneficiário se torne autônomo em vários aspectos de sua vida 

diária, até mesmo para pegar um transporte público para se locomover até o local de seu 

tratamento de saúde. 

 
 Alves e Cavenaghi (2011) são categóricos ao afirmar que, junto ao 

crescimento da economia nacional, três políticas contribuíram para a redução da pobreza, são 

elas: a) os aumentos constantes do salário mínimo; sendo que o mesmo teve uma valorização 

de 50%, no período compreendido, entre 2002 a 2010; b) expansão da cobertura do BPC; c) 

aumento da cobertura das políticas de transferências de renda. Com relação à expansão da 

cobertura do BPC e o impacto na redução da pobreza extrema, Alves e Cavenaghi (2011) 

declaram, 

evidentemente, a expansão da cobertura e o aumento do valor dos benefícios do 
BPC/LOAS tem um impacto considerável sobre a redução da pobreza pois beneficia 
pessoas e famílias de baixa renda e principalmente dos municípios pequenos das 
regiões menos desenvolvidas do Brasil. Ao mesmo tempo, muitos destes 
beneficiários do BPC passam a ser arrimos das suas famílias, possibilitando um 
acesso mínimo à renda monetária que também desempenha um papel de 
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dinamizador relevante (via efeito multiplicador) da atividade econômica em 
localidades menos desenvolvidas (ALVES E CAVENAGHI, 2011, p.18). 
 

 

As afirmativas de Alves e Cavenaghi (2011) são corroboradas por Guedes e 

Araújo (2009) que se utilizaram de métodos estatísticos para averiguar a relação entre o 

aumento da cobertura do BPC e sua participação na redução da pobreza e, extrema pobreza 

entre idosos contemplados e não contemplados pelo programa. 

 

A expansão da cobertura teve um resultado mais efetivo sobre a extrema pobreza 
(P0) do grupo de idosos devido ao valor do benefício ser quatro vezes superior à 
linha de indigência adotada, evidenciando o caráter contingencial do BPC. Isto é, a 
ampliação da cobertura do programa tem efeito imediato ao retirar 1,4% da 
população idosa da indigência – uma redução considerável, Em relação à pobreza, a 
efetividade do aumento da cobertura se reflete principalmente em P1 e P2, uma vez 
que se está melhorando a renda do idoso pobre, embora não se consiga retirá-los da 
situação de pobreza. Com relação ao grupo específico com demanda a descoberto, a 
simulação contrafactual revela a importância de se ampliar o BPC a toda população 
idosa carente, uma vez que o programa é extremamente eficiente em retirar os 
idosos da extrema pobreza, que ainda podem ser acompanhados pelas respectivas 
famílias, dada uma possível socialização da renda intradomiciliar. O grupo de idosos 
aptos, mas ainda não beneficiados pelo programa, em sua quase totalidade, não tem 
renda superior à linha de extrema pobreza, como pode ser observado na Tabela 1. 
Assim, a transferência de um salário mínimo concedida pelo governo retiraria 
66,14% deste grupo (possivelmente os idosos residentes em domicílio menos 
numeroso) da situação de privação extrema. (GUEDES E ARAÚJO, 2009, p.109). 

 
 

De acordo, com dados do IPEA (2008), a renda proveniente do BPC, 

proporciona que inúmeras famílias saiam da indigência e da pobreza35. Pois, ao melhorar a 

condição de vida de idosos e deficientes, aumenta a renda familiar e traz, consequentemente, 

aumento do nível de bem estar da população. Jaccoud (2006) acrescenta  

 

em 2003, 17 milhões de pessoas deixaram de fazer parte do conjunto de indigentes 
no país - que era então de 22,5 milhões – pelo recebimento dos benefícios 
previdenciários e assistenciais, aqui chamado de benefícios da Seguridade Social. 
Dessa forma, naquele ano, na ausência de tais benefícios, o número de pessoas com 
renda reconhecida como insuficiente para retirá-las do estado de indigência subiria 
para quase 40 milhões de pessoas (JACCOUD, 2006, p-36). 

 

Santos (2011) realizou uma pesquisa com deficientes contemplados pelo BPC, 

na cidade de Unaí, Minas Gerais, ondes as pessoas declaram, entre outras coisas, que o 

                                                 
35 Avaliações o IPEA tem demonstrado a relação entre a concessão do BPC e a redução da pobreza e 
desigualdade social no país. Ver textos para Discussão nº 1.884, 1.228, 1.248, 1.402 entre outros, disponíveis no 
site < www.ipea .gov.br >. 
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benefício proporciona as mesmas independência financeira e autonômia. Os demais resultados 

seguem abaixo, 

 
Os resultados encontrados mostraram que: (1) o BPC se configura como mecanismo 
de segurança de renda e garante o consumo de bens básicos de alimentação, 
tratamentos de saúde e gastos com moradia dos deficientes e suas famílias; (2) as 
pessoas deficientes relacionaram a concessão do benefício com o aumento da 
independência social e financeira delas em relação as suas famílias, contribuindo 
para a ampliação das noções de autonomia e cidadania; (3) o BPC é um instrumento 
capaz de proteger os beneficiados e suas famílias da situação de vulnerabilidade 
social resultante da pobreza, desemprego e emprego informal, muito embora as 
mães das crianças deficientes saiam do mercado de trabalho para exercer o cuidado 
diário dos filhos e não recebam nenhum tipo de proteção social por parte do Estado 
(SANTOS, 2011, p.790). 

 

Na pesquisa realizada em Unaí por Santos (2011), foi nítido que o dinheiro do 

BPC é utilizado, prioritariamente, em alimentação, transportes, tratamentos de saúde, e gastos 

com moradia. Os mesmos resultados foram encontrados por Batista (2009) que realizou uma 

pesquisa onde se constatou que 44% dos idosos e 46% dos deficientes, contemplados pelo 

benefício alegam que esta renda auxilia no sustento de seus lares. Dentre os entrevistados, 

22% dos idosos e 27% dos deficientes concluem que a qualidade de vida aumentou 

consideravelmente. Dados desta mesma pesquisa afirmam que o BPC é utilizado 

prioritariamente para alimentação, seguido pela compra de medicamentos, vestuário, 

tratamento e reabilitação, despesas com moradia e atividades de geração de renda. Pesquisa 

esta que só vem a confirmar a importância da divulgação desse benefício, entre seu público- 

alvo.  

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicadas (IPEA) realizou um estudo36, em 

2009, utilizando diversas simulações para averiguar como estaria o percentual de idosos que 

se encontrariam abaixo da linha de pobreza e indigência, quando levadas em consideração três 

situações: a) a renda total per capita dos domicílios; b) a renda total per capita, excluídas as 

rendas advindas dos programas de transferência de renda (PTR), e c) a renda total, excluídas 

não apenas as PTR como também as rendas advindas dos benefícios previdenciários e 

assistenciais. O estudo chegou à seguinte conclusão,  

 

Os dados mostram que a população idosa enquadrada na linha de pobreza e em 
situação de indigência atingiria metade desse grupo se não fosse o BPC, a 

                                                 
36 Os idosos em situação de dependência social no Brasil. Texto para discussão 1402. Disponível no site < 
www.ipea. gov.br >. 
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previdência pública e os programas de transferência de renda. De fato, segundo a 
PNAD de 2004 apenas 3, 6% dos idosos detinham renda per capita inferior a ¼ de 
SM, sendo considerados em situação de indigência. Contudo, se suprimidos os 
benefícios monetários oriundos dos programas de transferência de renda (PTR) e da 
seguridade social (BPC, aposentadoria e pensões públicas), 44.6% dos idosos 
passariam a deter uma renda per capita inferior aquele patamar. (BATISTA et al, 
2009, p 14).  
 

Entretanto, para que as pessoas que se encontram na extrema pobreza possam 

usufruir do BPC para redução da pobreza e, consequente, aumento no nível de bem estar é 

necessário que requeiram o recebimento do mesmo. Contudo, para tal, é necessário que, 

primeiramente, tenham conhecimento da existência do programa. O que leva esta 

pesquisadora a analisar a relação do BPC com a comunicação pública na promoção da 

disseminação de informações do benefício à sociedade. 
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PARTE III – AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E A DIVULGAÇÃO DO 
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 
 
 
 
CAPÍTULO 6- A DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O BPC  
 

 

É recorrente na literatura sobre programas de transferência de renda (PTR’s), 

discursos acerca da pouca divulgação do BPC. Entre eles encontram-se Medeiros et al (2006) 

que chama atenção para o fato que a “disseminação de informações é um ponto a ser 

fortalecido no Programa. Enquanto outros programas de transferência de renda como Bolsa 

Família e seus precedentes são amplamente divulgados, pouco se vê sobre o BPC na mídia” 

(Medeiros et al, 2006, p.20). Uma das possíveis explicações para tal, segundo Medeiros et al 

(2006), se deve ao fato do programa não estar vinculado a nenhum governo em particular, 

tendo sua criação estabelecida pela Constituição de 88. Fato este que o limita de ser usado 

como marketing político. 

 

Estudos da UNB citados por Medeiros et al (2006) afirmam que a divulgação 

do Programa, muitas vezes, se dá graças à ação isolada de assistentes sociais, psicólogos e 

enfermeiras durante a prestação de seus serviços nos hospitais públicos. Diniz (2005 apud 

Medeiros et al 2006) afirma que, em razão da falta de uma ampla divulgação, a maioria dos 

beneficiários encontram-se em áreas urbanas e metropolitanas em decorrência da maior parte 

dos hospitais públicos estarem alocados nessas regiões, agregando, assim, o maior volume de 

atuação destes profissionais.  

 

O baixo investimento na divulgação do programa deve ser considerado um desafio 
ao avanço do Programa. Essa é uma situação que traz implicações importantes para 
o universo de quem se beneficia do BPC, mas principalmente os potenciais 
beneficiários que se encontram fora do programa por desconhecê-lo. Como qualquer 
outro programa social, o BPC deve ser amplamente divulgado na mídia que alcança 
a população vivendo em extrema pobreza, em especial por programas de rádio e de 
televisão, principais veículos de informação do público alvo do BPC (DINIZ, 2005 
apud, MEDEIROS et al, 2006 p, 21). 

 

Em 2004, foi realizado, em Brasília, O Encontro Nacional Sobre Gestão do BPC, 

primeiro e único, onde foram confrontadas a situação presente e a situação futura desejada 

acerca da disponibilização de informações à população sobre Benefício de Prestação 
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Continuada. A figura 3, a seguir, apresenta a consolidação dos principais aspectos discutidos 

no Encontro. 

 
Figura 3: Relatório do BPC – Brasil - 2004 

    Fonte: Relatório Geral do Encontro sobre Gestão do BPC, 2004, p.16. 

Dentre os inúmeros problemas que foram relatados pelos grupos de trabalho no 

Encontro, destaca-se: falta de conhecimento ou informação da população carente; falta de 

divulgação do processo de divulgação ao segurado; falta de conhecimento do gestor e do 

usuário acerca do benefício; falta de entendimento do usuário acerca do benefício; falta de 

conhecimento dos direitos por parte da sociedade; falta de informação ao segurado; pouco 

acesso às informações; desconhecimento da população usuária da assistência do direito 

garantido em Lei do benefício; dentre outras reclamações.  

 

 Tendo em vista os problemas relatados, também foram expostos o que seria a 

situação desejada com relação à gestão do BPC visando solucionar os problemas que são a 
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saber: divulgação nacional do BPC; maior divulgação do programa nos meios de 

comunicação; maior divulgação do MDS e campanhas de esclarecimento que alcancem o 

público-alvo; socialização das informações do BPC; ampla divulgação envolvendo as três 

esferas de governo; divulgação do processo de revisão do BPC nos grandes meios de 

comunicação de massa, rádio, tv e rádios comunitárias, informação a população quanto aos 

direitos; ampla divulgação de uma forma mais esclarecedora, dentre outras (MDS, 2004). 

 

Nas conferências, o tema da pouca divulgação do BPC é recorrente. Na 

Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 2005, dentre as reivindicações 

estava à realização de uma campanha de divulgação do BPC. Na Conferência Nacional do 

Idoso, realizada em 2006, figurou entre as reivindicações a realização de uma campanha de 

divulgação de informações do BPC na zona rural. 

 

O Instituto Vox Populli realizou uma pesquisa de opinião em 2008-2009 e 

constatou que o “conhecimento do programa pela população em geral é relativamente baixo, 

em contraste com nível muito elevado do programa Bolsa Família” (DULCI, 2010, p.10). 

Segundo declaração da Presidente dos Clubes de melhor idade (ABCMI), Genilda Baroni, o 

BPC carece de maior divulgação para chegar a todos.  Para ela, “o benefício é fantástico, 

porque beneficia quem não tem renda nenhuma: idosos e portadores de deficiência carentes. 

Mas nem todos têm acesso, pois muitos se enquadram no programa, mas não sabem que 

podem ser beneficiados” (MDS, 2010, p.78). Ela acrescenta que o BPC ajuda na 

sobrevivência básica de quem não pode trabalhar. “Eles eram excluídos” (MDS, 2010, p.78). 

Da mesma forma, uma pesquisa realizada pelo MDS, em 2010, destacou: 

 

 A insuficiência de informações disponíveis para os requerentes foi outra dificuldade 
assinalada com grande frequência por todos os segmentos (cerca de 80% do total de 
respondentes). Entre os beneficiários que referiram dificuldades para dar entrada no 
BPC, a pouca informação disponível (incluindo não saber preencher o formulário e 
se podia pedir o benefício) foi uma dificuldade de acesso significativamente 
mencionada (86%), mostrando que esse é um aspecto a ser aprimorado na 
implementação do BPC (MDS, 2010, p.400). 
 
 

O resultado dessa pesquisa ressaltou, também, que o acesso aos programas 

sociais no Brasil ainda é complexo. Além das “questões relativas à elegibilidade e à 

focalização contribuem para tal complexidade a quantidade e qualidade da informação 

disponibilizada para os segmentos aos quais os programas se destinam” (MDS, 2010,p.54). 
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O cidadão, quando está ciente dos seus direitos e deveres, tem a possibilidade 

de se inserir plenamente na vida em sociedade. Duarte (2009) ressalta que o direito a 

informação “é particularmente relevante porque é um meio para acesso e uso de outros 

direitos referentes à cidadania. Informação é a base primária do conhecimento, da 

interpretação, do diálogo, da decisão” (apud, MÁSSIMO, 2010, p.88).  

 

Barros e Carvalho (2003) reforçam essa mesma abordagem ao concluir que, 

para alcançar maior igualdade de oportunidades no acesso aos programas sociais, é necessário 

que a divulgação seja mais ampla e disponibilize informações acerca da oferta dos serviços 

existentes. E, acrescentam 

 

(...) qualquer política social que se proponha a auxiliar as famílias pobres em todas 
as etapas rumo à superação da pobreza deve, necessariamente, ser capaz de 
transmitir de forma clara esta mensagem a seus beneficiários, qual seja, a de que 
todas as oportunidades estarão disponíveis. Uma política social pode fracassar 
simplesmente se não for capaz de convencer as próprias famílias quanto a isso 
(BARROS E CARVALHO, 2003, p.14). 

 
 

 Em 2010, no Seminário Internacional sobre o BPC, realizado em Brasília, 

foram apresentados os problemas restritivos do BPC. Dentre os aspectos citados figuram a 

insuficiente publicização dos critérios de acesso.  Dentre as medidas para resolver esses e 

outros impasses está realização, por parte do governo, de campanhas publicitárias e eventos 

com vistas a democratizar as informações sobre o BPC (MDS, 2010). 

 

Esses problemas necessitam ser sanados tendo em vista que a Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS) em consonância com a Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), no capítulo II, seção I, artigo 4º prevê as seguintes diretrizes, dentre outras: a) 

Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão; e b) 

Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas. 

 

6.1 A importância da atuação dos agentes de campo na divulgação do BPC  

 

 No caso do BPC, o agente de campo, seja ele assistente social, psicólogo, 

enfermeiro, etc., possui o papel, em virtude do papel que lhes é conferido pelos órgãos 
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gestores da assistência social, de passar a informação da existência do benefício para o 

cidadão por ser essa uma das atribuições do funcionário que lida diretamente com o público-

alvo do benefício. Normalmente, esses profissionais atuam nos órgãos ligados a rede 

socioassistencial. Por rede socioassistencial entendam-se hospitais, postos de saúde, CRAS, 

CREAS, etc. Contudo, mesmo não sendo esse o foco da dissertação, não poderia deixar de 

analisar esta importante variável no processo de divulgação do programa. O implementador 

pode distorcer completamente a política ao usar seu poder discricionário e seu poder de 

decisão.  Nogueira (1998) destaca que 

 
la implementacíon consiste em transitar un sendero que conduce desde el mundo 
simbólico altamente plástico de quientes toman decisiones, planificadores y 
productores de conocimiento, al más incierto y resistente de realidades sociales 
cristalizadas en escasez de recursos, relaciones de poder, conflictos de valores, 
resistencias, retraimento y passividad (NOGUEIRA,1998,p.63). 

 

Os implementadores tomam decisões que afetam diretamente os cidadãos, com 

base na autonomia que lhes é inerente a sua função. E utilizam-se da sua discricionariedade 

para escolher qual curso de ação seguir. Nogueira (1998) afirma que o “los empleados de 

línea gozan de uma discrecionalidad considerable en la determinacíon de la natureza,la 

cantidad y la calidade de los beneficios y de las sanciones outorgados por las organizaciones” 

(LIPSKY,1997 apud NOGUEIRA,1988, p.281). Por exemplo, cabe ao juiz quem receberá 

liberdade condicional ou prisão perpetua. 

 

Cabe ressaltar que, quando foca-se no viés da discricionariedade, não se está 

afirmando que os empregados da ponta (Street-leve bureaucrats) não estejam sujeitos às leis, 

normas, diretrizes dos órgãos superiores. Tendo em vista que se trata de profissionais, o que 

se espera deles é que sejam capazes de tomar decisões autônomas dentro de sua esfera 

profissional de atuação (LIPSKY, 1997). O importante é analisar cada contexto 

organizacional, pois, “cuanto mayor sea el grado de discricionalidad, más relevante será su 

análise para entender el comportamiento de los empleados” (LIPSKY, 1997, p.283). 

 

Em suma, a sociedade busca não só a imparcialidade dos organismos públicos, 

como também a compreensão (sensibilidade) para situações específicas e flexibilidade para 

seu tratamento. Ou seja, quanto mais complexa e maior a interação do funcionário como o 

beneficiário maior será o uso da discricionariedade dos implementadores (LIPSKY, 1997). 
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Nas palavras de Lispsky (1997),  

 

los teoricos de la organizacion reconocen que siempre habrá uma cierta desconexion 
entre las órdenes y la implementacíon de dichas órdenes, pero esta desconexíon es 
atribuida a uma comunicacíon pobre y a um desacuerdo mínimo o residual entre los 
trabajadores y los objetivos generales de la organizacíon (LIPSKY, 1997,p.284). 
 
 

Contudo, Lispsky (1997) acredita que esses problemas sejam de fácil resolução 

e que a própria organização pode solucioná-los. Posto que os trabalhadores aceitam a 

legitimidade da instituição. Conforme afirmou Lispsky (1997), o problema ocorre quando os 

empregados não compartilham os objetivos da instituição. Quando isso ocorre é possível 

afirmar que estarão trabalhando na direção oposta aos objetivos da instituição. Tal fato, dá-se 

“cuando los trabajadores no son reclutados de acuerdo con su afinidade con los objetivos de 

la organición” (LIPSKY, 1997, p.285). 

  

 E, acrescenta que os funcionários da ponta (base) “ pueden considerar 

legítimo el direcho de estabelecer reglas próprias, y e pueden, al mesmo tempo considerar 

como ilegítimos los objetivos de las politicas elaboradas por sus gerentes o superiores” 

(LIPSKY, 1997, p.285). A atuação do implementador da ponta (base) pode interferir nos 

objetivos na política e na eficácia do mesmo. No caso em questão, a atuação do funcionário 

da ponta - assistentes sociais, gestores, médicos do INSS, etc.- pode, por intermédio de sua 

autonômia e discricionariedade, interferir na disseminação da divulgação do BPC e, 

consequentemente, incidir na eficácia do programa.  A perícia médica é um desses locais onde 

a discricionariedade do profissional da ponta pode vir a interferir diretamente nos objetivos do 

programa. Diniz et al(2007) afirma que “o conjunto de critérios biomédicos e de renda para a 

inclusão em uma política distributiva da magnitude do BPC parte de uma série de 

pressupostos morais sobre o significado da deficiência e do bem-estar de uma pessoa com 

deficiência” (DINIZ et al, 2007, p.2).  

 

Os médicos peritos incorrem no risco de possuírem um conjunto de 

pressupostos do que seja deficiência diferente do que a política social apregoa como sendo 

elegível para receber o BPC. O BPC permite que deficiências que não sejam extremamente 

graves sejam elegíveis ao programa em virtude da associação com outras variáveis elencadas 

à situação social do requerente. Se o médico perito não partilhar desse entendimento poderá 

“travar” o acesso de elegíveis ao benefício (DINIZ et al, 2007). Sendo assim, a 
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discricionariedade do profissional da ponta nos espaços onde não há regulamentação 

especifica, somada a uma realidade passível de situações não previstas, pode interferir na 

eficácia das políticas públicas.  

 

E, por eficácia, estou me referindo ao conceito de Mokate (2002), que ressalta 

que eficácia vem do latim efficere que significar alcançar. Ou seja, segundo Mokate (2002), 

algo é eficaz quando alcança o resultado a que se propôs inicialmente. Conceito este que é 

partilhado pelo dicionário Piribus da Língua Portuguesa define eficácia como “o poder de 

produzir os resultados esperados” (MOKATE, 2002, p.2).  Em suma, é o que apregoa 

Piacentini (s/d) citado em Faria (2010) que “eficácia é atingir o objetivo proposto, cumpri, 

executar, operar, levar a cabo; é o poder de causar determinado efeito” (PIACENTINI apud 

FARIA, 2010, p.49). Ou seja, é a capacidade de realizar um objetivo. No caso em questão, 

desta dissertação, a disseminação da informação da existência do BPC ao público-alvo. 
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CAPÍTULO 7 – METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 

 
A presente pesquisa classifica-se, quanto aos seus objetivos como pesquisa 

exploratória, que conduz à caracterização inicial do problema. Segundo Gil (2011, p.27), a 

pesquisa exploratória “é realizada especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado 

e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis”. A pesquisa 

exploratória proporciona, então, maior familiaridade com o problema, podendo se configurar 

em um estudo de caso. No presente trabalho foram utilizados os procedimentos de 

levantamento de dados caracterizados como pesquisa bibliográfica, documental e de campo.  

 

Quanto à forma de abordagem, o presente trabalho classificou-se de forma 

preponderante como pesquisa qualitativa.  Essa classificação decorre da análise das 

informações obtidas mediante entrevistas semiestruturadas, cujos roteiros contemplaram 

aspectos do eixo teórico de fundamentação com o foco nos objetivos pretendidos para o 

trabalho. Os resultados dessas entrevistas nortearam as conclusões do trabalho e subsidiaram 

as reflexões acerca da temática desenvolvida.  

 

Contudo, foram aplicados também questionários junto a um grupo específico 

de pessoas beneficiárias do BPC, cujas características contemplaram uma parte do público-

alvo do benefício, configurando-se uma pesquisa quantitativa. Ressalta-se que a opção de se 

utilizar os questionários, apesar de trazer indícios convergentes com os objetivos do presente 

trabalho, representa um cenário reduzido, direcionado a um perfil específico de beneficiários 

respondentes, ou seja, pessoas com deficiência. Além disso, essa coleta dos dados se limitou a 

um período de 2 meses e pode não ter contemplado todos os beneficiários portadores de 

deficiência que foram atendidos em todas as unidades regionais do INSS no município de 

Belo Horizonte no mesmo período.  Essa limitação não permitiu conclusões globais sobre a 

forma como os beneficiários do BPC tomaram conhecimento do benefício em sua totalidade, 

incluindo-se aqui os beneficiários que não se caracterizam como portadores de deficiência.  

Desta forma, a pesquisa pode ser classificada como quantitativa, com a ressalva que os 

resultados da análise dos questionários aplicados servem apenas como uma sinalização 

adicional e não subsidia as conclusões finais do trabalho. Portanto, reforça-se aqui a 

preponderância de uma pesquisa de caráter qualitativo. 
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A natureza qualitativa do trabalho foi construída pela análise das estratégias de 

comunicação utilizadas pelos órgãos promotores e/ou gestores do BPC, preferencialmente, 

sediados no município Belo Horizonte. A delimitação escolhida por esta pesquisadora se 

justifica pela necessidade de se melhor compreender o envolvimento de diferentes atores 

incumbidos da gestão e/ou operacionalização do BPC nas esferas federal, estadual e 

municipal com a divulgação do referido benefício ao seu público-alvo.  

 

Para propiciar um levantamento de dados que englobasse de forma abrangente 

as diferentes esferas de governo e, que ao mesmo tempo, viabilizasse a coleta e a análise de 

dados pela pesquisadora, optou-se por identificar no contexto de um único município os 

principais atores, oriundos de órgãos do governo federal, estadual e municipal, envolvidos 

com a divulgação do BPC.  

 

Partiu-se da premissa de que a coleta de dados só seria suficiente para a análise 

pretendida se envolvesse os diversos contextos e perspectivas da gestão e da execução 

(operacionalização) da divulgação do BPC pelos órgãos competentes. Nesse sentido, o 

trabalho enfocou as ações de comunicação promovidas pelos principais órgãos das esferas 

federal, estadual e municipal que atuam na gestão e/ou execução do BPC no município de 

Belo Horizonte.  

 

O município de Belo Horizonte possui grande extensão territorial e, para 

melhor cobertura dos serviços prestados pela rede socioassistencial, os mesmos foram 

descentralizados conforme a recomendação constitucional de descentralização dos serviços da 

assistência em equipamentos (serviços) com atuação delimitada ao recorte territorial de um 

bairro ou de uma regional. Dessa forma, Belo Horizonte dispõe, hoje, de 33 unidades do 

CRAS, 09 unidades do CRAS-Plantão Social, 07 agências do INSS, e diversos Postos de 

Saúde e Hospitais Públicos. Desse modo, a delimitação para um único município ainda se 

configura extensa, em virtude da inexistência de uma equipe de pesquisa que pudesse levantar 

dados em todos os órgãos promotores e/ou gestores do BPC do município escolhido. 
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Para efetuar o levantamento das estratégias e instrumentos de comunicação 

adotados em cada um dos órgãos, optou-se pela realização de entrevistas. Para Marconi e 

Lakatos (2007), a entrevista é uma técnica de pesquisa que é um instrumento da investigação 

social. Permite a conversação face a face, de modo metódico, proporcionando ao entrevistador 

às informações relevantes a pesquisa. Como em toda técnica de pesquisa existem pontos 

negativos e positivos, contudo, no caso das entrevistas, “consideramos que os favoráveis 

prevaleceram, por permitir determinação de opiniões sobre os fatos, descoberta dos planos de 

ação e conduta atual ou do passado” (MARCONI e LAKATOS, 2007, p.62). A escolha dos 

entrevistados se deu por entender que se tratava de respondentes chaves para a problemática 

de pesquisa.  

 

  No que diz respeito aos órgãos de gestão do benefício foram entrevistados os 

órgãos que respondem pelo município, no todo. Sendo eles: MDS, SEDESE, SMAAS, e 

INSS-Coordenação.  No que tange aos órgãos que lidam diretamente com o público-alvo do 

benefício foram entrevistado os que possuem seu escopo de atuação delimitado a uma 

regional somente. Nesse viés, a Regional Venda Nova foi à escolhida por inúmeros motivos, 

dentre os quais s destaca-se, ser uma regional com grande presença de idosos, um dos focos 

de atuação do BPC e o fato de ter sido oferecida abertura, por parte dos funcionários desta 

regional, para contribuir com a pesquisa. Foram envolvidos nas entrevistas representantes do 

CRAS- Lagoa, CRAS-Plantão Social, INSS- agência Venda Nova, Posto de Saúde João 

Pinheiro. A coleta de dados na Regional Venda Nova foi feita mediante um roteiro de 

entrevista não estruturada e também de um roteiro entrevista semiestruturado. Visando 

complementar a percepção dos órgãos de execução que lidam diretamente com o público-alvo 

do benefício, do setor da saúde, foi entrevistado também um representante do Hospital das 

Clínicas que não possui seu recorte de atuação delimitado somente a Regional Venda Nova, 

mas, integra os órgãos de execução ligados a área da saúde. 

 

 Foram entrevistados, no âmbito dos órgãos gestores, o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), o INSS- Coordenação Municipal, a 

SEDESE, a SMAAS e as respectivas assessorias de comunicação dos quatro órgãos. No 

âmbito dos órgãos de execução foram entrevistados o CRAS- Lagoa, CRAS- Plantão Social, 

Agencia do INSS- Venda Nova, Posto de Saúde João Pinheiro, Hospital da Clínicas.  
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No total foram 14 entrevistados. No MDS foram entrevistados a Diretora do 

Departamento de Benefícios Assistenciais (DBA) e um respondente ligado ao DBA que será 

identificado apenas como respondente 2 para, assim, preservar o sigilo de sua identidade e 

função no órgão. Na SEDESE, foi entrevistada a Diretora da Proteção Básica onde se 

encontra as atribuições do BPC. Na SMAAS, foi entrevistada uma representante da 

Coordenadoria da Proteção Básica. No INSS Coordenação do município, foi entrevistada a 

Coordenadora do Serviço Social do INSS. Na agência do INSS-Venda e no CRAS-Plantão foi 

entrevistado uma assistente social de cada localidade.  No CRAS- Lagoa foi entrevistada a 

coordenadora do órgão. Da área da saúde, uma assistente social do Hospital das Clinicas e do 

posto de saúde João Pinheiro foram entrevistadas. As assessorias de comunicação da esfera 

federal, estadual e municipal de comunicação também foram pesquisadas. Foram 

entrevistados os assessores de comunicação do MDS, da SEDESE, da SMASS e, do INSS 

Coordenação.  

 

Conforme explana Gil (2011), o propósito das pesquisas exploratórias é 

proporcionar que o pesquisador se aproxime do objeto de pesquisa, de modo a familiarizar-se 

com o mesmo, possibilitando, assim, diminuir o hiato entre ambos. A fim de ter um 

referencial para formulação dos roteiros de entrevista e do referencial teórico da dissertação a 

pesquisa documental foi utilizada.  A pesquisa documental envolve fontes de referência “que 

não receberam tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborado de acordo com os 

objetivos da pesquisa” (GIL, 2011, p.51). Nessa perspectiva, pretendeu-se estudar as 

legislações como a Loas e PNAS, NOB-Suas; bem como relatórios produzidos no programa 

BPC, de forma a investigar estratégias e/ou métodos de divulgação do programa e bem como 

levantar dados acerca da cobertura e evolução do programa. Nesse contexto, foram estudados 

documentos produzidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, IPEA, e outros órgãos 

do governo federal, estadual e municipal.  Para Gil (2011), entre as vantagens da pesquisa 

documental estão à obtenção de dados respeitáveis do ponto de vista histórico e comparativo, 

que contribuem para o entendimento do objeto de pesquisa. 

 

Utilizou-se pesquisa bibliográfica para a fundamentação teórica do trabalho 

proposto mediante conceitos e classificações estabelecidas na literatura sobre assistência 

social, dos programas de transferência de renda, direito do cidadão, bem como a comunicação 
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pública e os mecanismos de disseminação de informações públicas. Nesse escopo destacaram-

se alguns autores de referência, tais como: Castro (2009), Jaccoud (2009), Draibe (1998), 

Dulci (2011), Cepik (2005), Duarte (2006), Duarte (2009) e outros. Gil (2011) descreve esse 

tipo de pesquisa como primordial para a investigação de um amplo espectro de fenômenos, 

especialmente quando o problema a ser pesquisado requer dados dispersos no espaço e no 

tempo. A pesquisa bibliográfica “é desenvolvida a partir de material já elaborado constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2011,51). 

 

A análise qualitativa da pesquisa relacionou as informações obtidas através das 

entrevistas com o referencial teórico que fundamentou o trabalho. Para tanto, buscou-se 

classificar os canais de divulgação relatados pelos entrevistados de acordo com as estratégias 

de comunicação estabelecidas na literatura estudada, identificando também aspectos 

limitadores e facilitadores da divulgação do BPC na perspectiva dos respondentes.  

 

 A análise dos dados obtidos mediante entrevista aos gestores do BPC das três 

esferas de governo foi conduzida a partir de técnicas de análise de dados qualitativos, segundo 

referencial teórico metodológico de Gibbs (2009). A análise foi realizada em etapas que, 

segundo Gibbs (2009), possibilitam agrupar e obter conclusões acerca do objeto de estudo. Na 

primeira etapa, os dados coletados foram agrupados e codificados em grupos temáticos. A 

codificação consiste em “identificar uma ou mais passagens do texto que exemplifique 

alguma ideia temática e ligá-las a um código.” (GIBBS, 2009, p.77). O roteiro de entrevista 

foi divido em eixos e, por tanto, foi realizada uma codificação axial- em que as categorias 

foram refinadas, desenvolvidas e relacionadas para realizar a codificação dos dados coletados. 

Os dados foram categorizados em cinco grupos: Estrutura e competência de divulgação; 

Processo de divulgação; Equipe e Infraestrutura; Recursos e material de divulgação; Fatores 

facilitadores e dificultadores da divulgação.  

 

 Após a codificação foi possível realizar comparações entre as entrevistas. Para 

tal fim, utilizou-se do método de comparativo de Gibbs (2009), por meio de tabelas 

comparativas. As tabelas comparativas “qualitativas são uma forma conveniente de mostrar o 

texto proveniente de todo conjunto de dados, de uma forma que facilita uma comparação 

sistemática” (GIBBS, 2009, p.103). Essa técnica permitiu comparar relatos de pessoas 
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diferentes sobre um mesmo assunto e estabelecer padrões.  As comparações de caso a caso 

“ajudam a entender relações entre fatores, fenômenos, contextos, casos e, assim por diante. 

Com essa informação é possível construir um modelo de situação que identifique causas, 

estratégias, condições que intervém, ações e consequências” (GIBBS, 2009, p.115). 

 

 Para análise das estratégias de comunicação foi utilizada a classificação 

tipológica de Duarte (2009), descrita no Capítulo 2.  Essa tipologia leva em consideração o 

instrumento e o meio de comunicação utilizado. Conforme Duarte (2009), comunicação de 

massa é a que se utiliza de veículos de grande circulação tanto em meio eletrônico quanto 

mídia impressa; comunicação segmentada- se utiliza de um meio de comunicação direcionado 

a um público especifico, através de campanhas, publicações e propagandas publicitárias, etc.; 

e comunicação direta – se dá mediante contato face a face, telefonemas, reuniões, dentre 

outros meios. A tipologia de Duarte (2009) possibilitou analisar se a estratégia utilizada está 

de acordo com o tipo de público, tendo em vista o meio e o instrumento utilizado para cada 

tipo de público- alvo e o alcance que cada tipo de comunicação atinge. As técnicas utilizadas 

serão descritas, a seguir: 

 

   Entrevistas não estruturadas aplicadas ao MDS, SEDESE, INSS 

Coordenação, INSS agência de bairro, a SMAAS, no total de cinco, tiveram por objetivo 

identificar o modo como os órgãos funcionam, quais suas atribuições e função com relação ao 

BPC, os instrumentos e, as estratégias de divulgação que os referidos órgãos usam para 

divulgação do mesmo.  Tal fase foi executada para que a coleta de material proporcionasse a 

fundamentação para elaboração do roteiro de entrevista semiestruturado, que conduziu a 

análise e as conclusões do trabalho.  Saliente-se que entrevista “não estruturada focalizada é 

aquela em que o entrevistador tem liberdade para explorar a questão, baseado em roteiro de 

tópicos relativos ao problema. É uma forma de explorar mais amplamente o assunto, com 

questões abertas” (MARCONI e LAKATOS, 2007, p.55). 

 

 Entrevistas semiestruturadas, em um total de 14, foram aplicadas ao MDS, 

SMASS, SEDESE, CRAS Lagoa, CRAS-Plantão Social, INSS Coordenação, INSS agência 

de bairro, Posto de Saúde João Pinheiro, Hospital das Clínicas. O objetivo dessas entrevistas 
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foi identificar o modo como estava formulada a estratégia de divulgação utilizada pelos 

referidos órgãos e o alcance das estratégias, na visão dos gestores.  

Além disso, no que se refere às questões pertinentes à problemática da 

dissertação acerca do uso da estratégia de comunicação utilizada pelos órgãos foram aplicados 

questionários com beneficiários portadores de deficiência que voluntariamente responderam 

às questões apresentadas no período compreendido entre setembro e outubro de 2012. Os 

questionários aplicados foram elaborados com o intuito de identificar junto ao público 

respondente o modo como tomaram conhecimento da existência do benefício. Para tabulação 

e condensação dos dados levantados, foi utilizado o software estatístico- SPSS - que permitiu 

o cruzamento dos dados coletados. Foram coletados 188 questionários que propiciaram uma 

sinalização sobre a forma como os respondentes, beneficiários do BPC, portadores de 

deficiência, tiveram acesso às informações sobre o BPC. Essa sinalização não se configura 

suficiente para concluir de forma global, mas possibilita algumas reflexões acerca do tema. 

7.1 Caracterização do público-alvo em relação ao modo como tomou ciência da 

existência do BPC 

 

A título de se indicar de forma pontual a forma pela qual os beneficiários do 

BPC, portadores de deficiência, tomaram conhecimento sobre o benefício foram aplicados 

questionários. Essa iniciativa, dentro da presente pesquisa, serviu unicamente para captar a 

visão dos respondentes com características singulares, ou seja, portadores de deficiência. No 

entanto, para responder a problemática de pesquisa foram utilizadas as entrevistas 

semiestruturadas com os órgãos gestores e de execução do BPC, conforme já detalhado.  

 

Os questionários foram aplicados às pessoas, portadores de deficiência, que se 

dirigiram as agências de bairro do INSS com o intuito de buscar informação e/ou atendimento 

por parte das assistentes sociais responsáveis pelo BPC no período entre setembro e outubro 

de 2012. O fato de terem sido contemplados nesta coleta de dados apenas portadores de 

deficiência decorre de uma limitação da pesquisa, em virtude de não ter sido autorizada, por 

parte dos gestores do INSS, a coleta dos dados ao publico idoso que foi obter informações 

sobre o benefício ou requerer o BPC nas agências do INSS instaladas no município de Belo 

Horizonte. Desse modo, a aplicação dos questionários ficou restrita às pessoas que passaram 

pelo Setor da Assistência Social da Perícia Médica, nos meses de realização da coleta de 
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dados, sendo que o público que respondeu os questionários se tratou de pessoas com 

deficiência (PCD) e/ou responsáveis (tutores) das mesmas.  Não houve por parte da 

pesquisadora a definição de recorte amostral acerca do número de questionários a serem 

preenchidos, em cada agência do INSS. Os questionários foram aplicados na medida em que 

houve atendimento e/ou orientação das assistentes sociais. Foram envolvidas nesta pesquisa 

em todas as agências de bairro do INSS, sediadas no município de Belo Horizonte, a saber: 

Barreiro, Santa Efigênia, Oeste, Sul, Afonso Pena, Venda Nova, e Padre Eustáquio. Contudo, 

somente cinco entregaram os questionários preenchidos em razão das assistentes sociais de 

duas agências estarem em período de licença trabalhista, o que restringiu ainda mais a coleta 

dos dados. O período da coleta de dados ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 

2012. Em função de ter sido esse o período temporal permitido pela Coordenação do INSS 

para realização da pesquisa.  

Para a análise dos questionários aplicados não foi possível afirmar com 

precisão que esse foi o número total de pessoas que entraram em contato com as assistentes 

sociais, nas agências, no período temporal da pesquisa.  Pois, as assistentes sociais possuíam a 

liberdade de preencher ou não os questionários em virtude do tempo dispendido em cada 

atendimento e das condições físicas dos entrevistados. Sendo assim, é provável que a procura 

por atendimento, por parte dos deficientes físicos, em cada agência, tenha sido maior do que 

os 188 questionários entregues a pesquisadora. Esse fato, dificultou, ainda, mais a 

possibilidade de se traçar conclusões gerais sobre os resultados apurados. A análise dos dados 

coletados pelos questionários se deu mediante análise estatística. Os dados foram lançados, 

tabulados e trabalhados no software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), de 

modo a evidenciar o grau de frequência (porcentagem) das respostas obtidas. 

 A metodologia ora apresentada refletiu a preocupação de se estabelecer um 

melhor entendimento acerca da estratégia de disseminação de informações sobre o BPC a 

partir de correlações que possibilitaram inter-relacionar a teoria de base e o relato das 

experiências vividas pelos gestores e público-alvo do programa, bem como comparativamente 

suas diferentes percepções sobre o BPC, observadas suas diferentes instâncias de atuação e 

respectivos papéis. O enfoque qualitativo da pesquisa pôde subsidiar as análises de forma 

mais abrangente, pois, contemplou as perspectivas dos gestores de órgãos da esfera federal, 

estadual e municipal, no tocante à estratégica de comunicação utilizada para divulgação do 

BPC. 
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CAPÍTULO 8 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA  
 

 

A apresentação e análise dos dados expostos nesse capítulo é fruto de uma 

série de entrevistas, realizada entre os meses de setembro a outubro de 2012, nós órgãos que 

possuem vínculos de gestão e/ou execução do BPC em Belo Horizonte. O roteiro de 

entrevistas foi o mesmo utilizado em todos os órgãos, com exceção do MDS, onde foram 

incluídas algumas perguntas especificas ao órgão tendo em vista seu caráter de coordenador 

nacional do benefício.  O processo de investigativo contou com a realização de entrevistas 

semiestruturadas, a partir de um roteiro composto de seis blocos: o primeiro referente à 

identificação do entrevistado (nome, cargo e tempo de exercício na função); o segundo 

referente às atribuições dos órgãos com relação ao BPC; terceiro referente a questões 

relacionadas ao processo de gestão; quarto referente à infraestrutura; quinto referente ao 

orçamento/recursos e; sexto referente à percepção do respondente acerca do modo como está 

estruturada a divulgação do BPC. 

 

 Também foi feito um roteiro específico para as assessorias de comunicação 

dos órgãos visando identificar o grau de participação do mesmo na divulgação do BPC. O 

roteiro de entrevista das assessorias contou com seis blocos: o primeiro, referente à 

caracterização do entrevistado (nome, cargo e tempo de exercício na função); segundo 

referente às atividades realizadas pela assessoria; terceiro referente ao orçamento/recursos; 

quarto referente à produção de material; quinto referente à frequência de envio e recebimento 

de material de divulgação do BPC; sexto referente à estratégia de divulgação adotada pelo 

órgão.  Os roteiros de entrevista encontram-se disponível no apêndice, ao final da dissertação. 

 

Na segunda parte da análise, serão apresentados os resultados da pesquisa 

quantitativa realizada com o público- alvo do benefício. A pesquisa se deu por intermédio de 

questionário aos usuários aplicado pelas assistentes sociais, quando os mesmos dirigiam-se às 

agências do INSS municipal, seja para obter informações ou requerer o benefício. No total, 

foram aplicados 188 questionários.  
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8.1 A ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO NA PERPECTIVA DOS ÓRGÃOS DE 
GESTÃO 

 

8.1.1 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á Fome (MDS) 

 

Na República Federativa do Brasil, quem responde pela coordenação da 

Assistência Social, em âmbito nacional, é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

á Fome. No caso do BPC, o setor responsável é o Departamento de Benefícios Assistenciais 

(DBA). A Esfera Federal no tange a organização da Assistência Social possui por atribuições, 

de acordo com a LOAS (Lei 8.742), Artigo 12, dentre outras: responder pela concessão e 

manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no art. 203 da 

Constituição   Federal; cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento 

da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional; 

realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar 

Estados, Distrito Federal e Municípios para seu desenvolvimento. 

 

Objetivando levantar e analisar a estrutura do órgão, foram inseridos no roteiro 

de entrevista alguns questionamentos acerca da estrutura. No que tange a equipe de trabalho, 

o MDS, não dispõe de servidores que trabalham exclusivamente com o BPC ou unicamente 

com sua divulgação. O que se constatou foi à existência de um departamento, o DBA, que 

responde pelo BPC e alguns serviços/ projetos/projeto da assistência social. Por se tratar de 

servidores concursados, a equipe é formada por profissionais de diversas áreas acadêmicas. 

Quando questionado se a equipe é suficiente para a demanda de trabalho relativo ao BPC, 

pela resposta dos entrevistados, é perceptível que não, tendo em vista que o departamento 

administra não só o BPC, mas também as outras vertentes, tais como: BPC trabalho, BPC 

Escola e o BPC Saúde (em fase de formulação), como também outros serviços e programas 

assistenciais.   

 

No que diz respeito aos recursos orçamentários que o órgão dispõe para utilizar 

na divulgação do BPC, se constataram, os seguintes fatos: por ser tratar do órgão 

Coordenador do BPC, o mesmo é o responsável pela produção e envio de material 

informativo e de divulgação, tais como: folders, cartilhas, folhetos, etc. aos demais entes 

federativos. A assessoria de comunicação do Ministério (ASCOM) é a responsável pela 

produção é envio deste material. Entretanto, constatou-se que, mesmo se tratando do órgão 
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gestor do benefício, não existe uma verba orçamentária a ser utilizada exclusivamente com o 

BPC, como acontece, por exemplo, com o Bolsa Família: “o BF nasceu como um programa 

de governo, ele tinha uma verba especial de divulgação diferente do BPC” (Entrevista 

Diretora do DBA).   Em virtude de decisões políticas de alocação orçamentária, no caso do 

BPC, o que se constatou é que “não existe um orçamento só pra ser usado com o BPC, é pra 

ser usado na política de assistência. Às vezes, se produz material especifico pro BPC e, às 

vezes em conjunto como os demais benefícios” (Entrevista Diretora do DBA). O baixo 

recurso orçamentário também figurou na fala da respondente 2: “tem, mas, muito pequeno” 

(Entrevista respondente 2, MDS). Com relação ao uso da grande mídia algumas considerações 

revelam que não se utilizam deste meio de comunicação, também, por fatores orçamentários. 

 
Em termos da mídia de um modo geral é utilizado todas as mídias, dentro do recurso 
disponível dentro do Ministério que é muito pouco para estar fazendo contratação de 
mídia específica ou de publicidade. [...] A empresa divulga ou não dependendo do 
interesse, nós, não somos, como por exemplo, o Ministério da Educação que tem 
uma reserva de espaço na mídia garantido. A área de assistência tem esse déficit de 
estar utilizando a grande mídia, né, para divulgação e informação pública.  Então, a 
gente aproveita os espaços que são possíveis (Entrevista Diretora do DBA). 

 

A questão orçamentária é refletida na produção e no envio de material aos 

órgãos que entram em contato direto com o público-alvo do benefício. Conforme relatou a 

Diretora ao ser questionada se o MDS possui material de divulgação do BPC para ser enviado 

aos órgãos (CRAS, CREAS, agencias do INSS, postos, etc.), constatou-se que  

 

Nós enviamos. Mas o que eu já observei do período que estou aqui é que nunca que 
é suficiente. Essa é uma falta que a gente tem. A gente produz milhares, milhões, de 
material, mas, como são vários pontos de distribuição, o que a gente percebe é, 
assim, que você não consegue mandar, lá na ponta, não tem um estoque permanente. 
Teria que ter uma produção maior e constante. Não tem uma regularidade, pois 
depende de orçamento (Entrevista Diretora da DBA).  

 

A respeito da frequência do envio de material, as duas entrevistadas relataram 

que, quando se trata de material recém-lançado, o mesmo é enviado assim que é produzido. 

No caso de material de edições passadas, o envio é mediante demanda por parte dos órgãos. 

Compete ao Sistema de Gestão do SUAS (DGSUAS) o envio de material a sociedade e 

demais órgãos do governo.   

 

Com a finalidade de analisar (verificar) como ocorre o processo de divulgação 

do BPC junto à sociedade, de modo geral, na visão do órgão, alguns questionamentos foram 

abordados no roteiro de entrevista. Dentre eles, destacam-se os seguintes questionamentos: 
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Em sua opinião, como ocorre a divulgação do BPC para a sociedade? Meios de comunicação 

utilizados? Periodicidade de divulgação? A partir desses questionamentos, foi possível 

concluir, conforme relatos dos entrevistados, que o MDS, toma para si e para os demais 

órgãos da rede socioassistencial a função de promotores do BPC junto à sociedade. Como 

atestam os relatos abaixo, 

 

 O MDS, por excelência, que é o órgão que coordena a PNAS junto com o órgão 
operador que é o INSS. Quando eu falo o MDS, como é uma politica de assistência 
descentralizada, então, a gente comparte a reponsabilidade da politica, da condução 
como os órgãos gestores da assistência social nos Estado e Municípios (Entrevista 
Diretora da DBA). 
 
No meu entendimento seria o MDS, né, o Governo Federal representado pelo 
Ministério seria o principal. [...] O que se esta tendo, hoje, é que os Estados via 
município façam essa divulgação. Ai, assim, o assistente social, o CRAS, as 
Secretarias municipais que tem um envolvimento real com a política de assistência 
social, faz isso, e faz muito bem, né, por que quando eu estava no município à gente 
fazia isso. (Entrevista respondente 2, MDS).  

 

Todavia, chama atenção uma ressalva que foi colocada acerca do por que o 

BPC não é muito divulgado. Tal fato se dá porque ele não é uma “política de governo, é uma 

política de Estado [...]  isso, o porquê dá não divulgação. Então, assim, a gente sabe que a 

propaganda é a alma do negócio e aqui se descaracteriza, por quê? Não se faz a propaganda 

e com isso se perde muito do valor do benefício” (Entrevista, respondente 2, MDS). E, 

acrescenta, “na sua pesquisa você já deve ter percebido, isso, o porquê dá não divulgação. O 

que se esta tentando, hoje, é que os Estados via município façam essa divulgação” 

(Entrevista, respondente 2, MDS).  Quando questionados se a forma como divulgação do BPC 

ocorre é suficiente para dar ciência aos potenciais beneficiários acerca da existência do 

mesmo, houve divergências entre as entrevistadas. Na visão da respondente 2, acredita-se que 

não, pelo fato de ainda existirem muitas pessoas que desconhecem o benefício. Como revela o 

relato, abaixo:  

É igual eu te falei, você, vai viajar conversa com uma pessoa do seu lado e, ela 
nunca ouviu falar. A gente fica surpresa. Mas é aquilo, você, conhece muito bem 
aquilo que você trabalha. Daí, você se surpreende e daí você vê que realmente 
precisa divulgar. Daí, você, vê que não é uma ou outra pessoa em um determinado 
lugar, são em todos os lugares. Então, há necessidade, sim, de maior divulgação 
porque as pessoas, infelizmente, não conhecem. É um programa fantástico não tem 
um viés de apadrinhamento (Entrevista, respondente 2, MDS). 

 

Na visão da Diretora da DBA, o modo como acontece à divulgação do BPC 

atinge de modo eficiente o público-alvo do benefício. Visando aprofundar tal declaração, 

questionou-se: em sua opinião, hoje, em 2012, tem muita gente que ainda não sabe da 
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existência do BPC e, por quê? Conforme o conhecimento da entrevistada acredita-se que não. 

Pois, o número de concessões do BPC, vem crescendo ao longo dos anos, contudo, a 

entrevistada não descarta que possa haver pessoas que ainda não saibam da existência do 

BPC. Mas se trataria de um pequeno contingencial de pessoas que vivem em lugares de difícil 

acesso que não só a informação acerca da existência do benefício não chegou como da 

existência da própria política de Assistência Social. Conforme, pode ser observado no relato, 

a seguir:  

Os estudos mostram que política brasileira atende bem aos idosos e, com relação à 
pessoa com deficiência não temos esse tipo de informação. Mas, o benefício ele esta 
sempre crescendo seja porque pessoas passaram a cada mês a ter direitos, seja 
porque houve diminuição de renda da família, seja porque atingiu a idade, ou porque 
adquiriu uma deficiência, o certo é que nós temos um crescente. Mas a gente pode 
imaginar que pode ter uma margem uma “franja” de pessoas que podem estar 
vivendo em algum lugar com dificuldade de acesso a informação é que pode ter 
direito ao BPC e não o acessa. A gente já tentou estudar que conseguiríamos captar, 
isso, por região, mas, a gente não consegue captar por região. Podem ter pessoas 
isoladas dentro do país, às vezes, dentro de centro urbano, de periferia ou área rural, 
ou região mais remota, a gente admite essa possibilidade. Mas são pessoas que não 
só o BPC não chegou como a política tem mais dificuldade de acessar. A própria 
política de assistência tem pessoas que não conhecem as ofertas de recursos, de 
serviços e o benefício incluído (Entrevista Diretora da DBA). 
    

 
Objetivando responder a problemática de pesquisa da dissertação, foram 

elencadas, no instrumento de entrevista, algumas questões acerca do modo como se configura 

a estratégia de divulgação por parte do MDS e, quais os meios de divulgação utilizados, pela 

Esfera Federal, para promoção do BPC. Questionou-se: Qual estratégia de divulgação o MDS 

adota para divulgar o BPC? Desde o início foi essa ou mudou?  Mediante tal questionamento 

foi possível levantar que o MDS “entende” a estratégia de divulgação do BPC como produção 

de material informativo (cartilhas, folders, campanhas, etc.), treinamento e/ou capacitação dos 

profissionais ligados ao setor da assistência, conforme pode ser observado no trecho a seguir:  

Então, hoje eu posso entender que a estratégia do BPC é algumas campanhas, 
folders, cartilhas, capacitação de técnicos para difundirem na ponta, e a utilização de 
espaços públicos. O BPC não é divulgado na mesma quantidade que o BF porque 
ele tem outro apelo até mesmo para a sociedade, ele alcança um número muito maior 
de pessoas ele não é direcionado a um público tão específico a dois segmentos igual 
ao BPC. Então, ele tem uma entrada, penetração, em termos de interesse da 
sociedade de saber do BF do que o BPC (Entrevista Diretora da DBA).  

 

Entretanto, a respondente 2, assimila a estratégia de divulgação como um 

instrumento de baixo alcance no que diz respeito a propiciar o conhecimento da sociedade 

acerca da existência do benefício. Como pode ser observado, abaixo: 

 
Existe... ela não atende o que a gente gostaria que ela atendesse que é ampliar o 
conhecimento, divulgar realmente, ela é muito tímida, ainda. Isso, frustra, todo 
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mundo, que trabalha aqui. A estratégia já mudou muito, no começo, já entregamos 
uma cartilha para cada beneficiário no município, no INSS, à medida que a pessoa ia 
recebendo uma carta de concessão do BPC ia uma cartilha. Hoje, estamos na 3ª 
cartilha,  cada vez mais, com mais informações e atualizada.  

 

Conforme dizeres das entrevistadas, a divulgação do BPC, na grande mídia 

televisa, também ocorre. Contudo, ela é mais presente em canais públicos, tais como o canal 

Brasil. As entrevistadas reconhecem que esses locais não atingem a população de modo geral, 

devido à baixa popularidade desses canais entre o público-alvo do benefício, e da brevidade 

com o que o assunto é abordado. Conforme demonstram os relatos, a seguir: 

 
Nós damos muita entrevista então a RBR é um veículo muito importante que a gente  
utiliza muito, a Hora do Brasil, esses veículos públicos a gente tem mais facilidade 
de estar usando com mais frequência. Hoje mesmo eu vou dar três entrevistas. 
Então, assim, a gente utiliza esses espaços que nem sempre alcançam todo mundo, 
né. E são informações, às vezes, meio rápidas e pode não alcançar o efeito que a 
gente pretende às vezes (Entrevista Diretora da DBA). 
 
O mais eficiente seria a televisão, pois, todo mundo, assiste. No rádio se ouve 
algumas coisas, mas, são rádios municipais, no nível federal, na Voz do Brasil, 
falam mas são poucas pessoas que escutam. Então, assim, eu, usaria cartazes de 
ônibus. (Entrevista, respondente 2, MDS). 

 

Outro questionamento feito diz respeito às quais ações são empreendidas com 

vistas a informar e orientar, capacitar e treinar os agentes de forma a cumprir a competência 

do órgão e garantir a divulgação do BPC junto a seu público-alvo. A partir desse 

questionamento, foi possível concluir que capacitações e treinamentos são atividades 

permanentes do órgão. As capacitações acontecem não só na modalidade presencial, em 

cursos e encontros, como por meio virtual. Pois o MDS utiliza-se de um canal do Banco do 

Brasil possibilitando, assim, que as pessoas se dirijam as agências e participem das 

capacitações. Para os profissionais que atuam na política, existe uma variedade de produções 

direcionada aos mesmos, tais como: cadernos de orientação, boletins, informativos, etc. Para o 

conjunto do corpo profissional, existem as normas de orientação e capacitações. Visando 

melhorar a atuação dos profissionais, está previsto um plano de complementação da formação 

acadêmica que se dará em parceria com universidades e institutos de pesquisa de modo a 

melhorar o entendimento acerca da política de assistência social, propiciando, assim, melhorar 

a atuação profissional. 

 

No intuito de definir aspectos facilitadores ou que poderiam vir a se constituir 

como dificultadores a divulgação do BPC, na visão dos respondentes, frases foram 

apresentadas a fim de apreender sua percepção e grau de concordância. Em sua maioria, a 
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opinião das respondentes foi semelhante. Dentre os pontos comuns relatados, dizem respeito 

ao fato de não acreditarem que o público-alvo do benefício não sabe da existência do mesmo; 

não concordam que divulgação do BPC compete unicamente aos profissionais que lidam 

diretamente com o público-alvo do programa; concordam no entendimento de que o material 

impresso não é o melhor meio de divulgação a ser utilizado pelo BPC; discordam da 

afirmativa de que a divulgação mediante profissionais da rede socioassistencial é o melhor 

meio de divulgação do benefício e; concordam que se a divulgação do BPC utilizar meios de 

comunicação de massa de grande circulação, poderá aumentar o número de pessoas que irão 

requerer o benefício. 

 

8.1.2 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) 

 

No Estado de Minas Gerais, quem responde pela área da assistência é a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE). A Esfera Estadual, no que 

concerne a organização da Assistência Social, possui por atribuições, de acordo com a LOAS 

(Lei 8.742), Artigo 13, dentre outras: realizar o monitoramento e a avaliação da política de 

assistência social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento; cofinanciar, por 

meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e 

os projetos de assistência social em âmbito regional ou loca; estimular e apoiar técnica e 

financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de 

assistência social. 

 

Com intuito de levantar e analisar a estrutura do órgão foram feitos alguns 

questionamentos. No que diz respeito à equipe de trabalho, a SEDESE não dispõe de 

servidores que trabalhem exclusivamente com o BPC e/ou unicamente com sua divulgação. O 

que se verificou foi à existência de um setor que responde pelo BPC e demais serviços/ 

projetos/projeto da assistência social, denominado setor de Proteção Social Básica. Em sua 

maioria, se tratam de profissionais da área do Serviço Social.  No que tange aos recursos 

orçamentários que o órgão dispõe para utilizar na divulgação do BPC, se constataram, os 

seguintes fatos: A SEDESE não produz material de divulgação acerca do BPC; somente 

encaminha o material recebido do MDS. Entretanto, dispõe de um setor de comunicação e 

assessoria que possui boa estrutura física, conforme dizeres da entrevistada, quando 

questionada acerca da estrutura disponível no órgão para divulgação do BPC, declarou que é“ 
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boa, devido à baixa demanda dos municípios quanto ao BPC” (Entrevista Diretora da 

Proteção Básica).  

 

Com a finalidade de analisar (verificar) como ocorre o processo de divulgação 

do BPC, a sociedade de modo geral, na visão do órgão pesquisado, alguns questionamentos 

foram abordados no roteiro de entrevistas, dentre eles: Questionou-se: Em sua opinião, como 

ocorre a divulgação do BPC para a sociedade? A partir dessa pergunta, foi possível perceber 

que a SEDESE assimila que a divulgação ocorra por intermédio de profissionais e de 

instituições ligados a esfera municipal “por meio dos Centros de Referência de Assistência 

Social – CRAS localizados nos municípios e Secretarias Municipais de Assistência Social”. 

(Entrevista Diretora da Proteção Básica).  Quando questionado se a forma como divulgação 

do BPC ocorre é suficiente para dar ciência aos potenciais beneficiários da existência do 

mesmo, verificou-se que, na visão da SEDESE, acredita-se que sim, em razão da atuação do 

CRAS junto ao público-alvo. Como demonstra o relato a seguir: “o público alvo do BPC é 

também o público demandatário dos serviços ofertados no CRAS. Portanto, a divulgação é 

permanente e bem próxima” (Entrevista Diretora da Proteção Básica). 

 

Objetivando responder a problemática de pesquisa da dissertação, foram 

elencadas, no roteiro de entrevista, algumas questões acerca do modo como se configura a 

estratégia de divulgação por parte do órgão e quais os meios de divulgação utilizados, pela 

SEDESE, para promoção do BPC. Dentre elas: quais ações são empreendidas com vistas a 

informar e orientar, capacitar e treinar os agentes de forma a cumprir a competência do órgão 

e garantir a divulgação do BPC junto ao seu público alvo? Quanto a isso, verificou-se que o 

Estado tem atuado como agente de capacitação e treinamentos dos municípios no que diz 

respeito à temática do BPC dentro do Sistema Único de Assistência Social, sem exercer 

funções diretas de promoção da divulgação do BPC, como pode ser observado no relato, a 

seguir: 

Nos últimos anos o Estado vem participando de Capacitações e treinamentos, 
quando convidado pelos municípios, para tratar do tema BPC no Sistema Único de 
Assistência Social/SUAS. Como possuímos um Curso Telepresencial voltado para 
os Gestores, Técnicos, Conselheiros Municipais de Assistência Social realizamos a 
divulgação do BPC, quando necessário e com orientações do MDS. [...] No período 
que antecede a 2005, época em que a competência dos Estados era mais direta, as 
informações e orientações, treinamentos e capacitações aos municípios eram 
sistematizadas em conformidade com as orientações recebidas pelo Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS. Atualmente, as ações municipais 
específicas para os agentes e beneficiários do BPC são coordenadas pelo MDS em 
parceria com o INSS. A periodicidade das capacitações está estabelecida pela 
Gestão Federal” (Entrevista Diretora da Proteção Básica). 
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Diante do exposto, fica nítido que a SEDESE não conjuga como sua função 

e/ou atribuição, prioritária, a divulgação do BPC e, sim, como um suporte quando demandado 

pelos municípios: “a divulgação do benefício é uma ação executada pelos municípios e 

vinculada ao INSS local. [...]  quando há uma atividade especifica de mobilização nos 

municípios o Estado é um parceiro no momento das divulgações” (Entrevista Diretora da 

Proteção Básica). Mediante isso, é possível concluir que na SEDESE não existe nenhum tipo 

de estratégia de divulgação institucional e planejada referente ao BPC. O que se constatou foi 

à atuação no sentido de fornecer capacitações e treinamentos para os municípios no que tange 

a aspectos da política de Assistência Social, no todo.  

 

Mediante relatos da Diretora de Proteção Básica, as atividades de divulgação 

do benefício, por parte dos Estados que não executam atividades diretas, acontece quando são 

orientados pelo MDS. Quando questionado se existe ou já existiu alguma norma interna ou 

orientação do próprio órgão acerca de promover a divulgação do BPC, para outros órgãos do 

próprio governo, outras esferas de governo, entidades da sociedade civil, etc., observou-se que 

houve a retomada da indicação do INSS e do MDS como executores de tal função. Como 

demonstra o relato, a seguir:  

 
As instruções e normativas que regem o benefício eram divulgadas no site 
institucional da SEDESE, Boletins Informativos aos municípios. Não existia uma 
normativa interna sobre o BPC, porque as ações são executadas por meio do gestor 
federal e o INSS [...], a cada nova instrução realizamos o repasse das informações 
aos municípios por meio de Boletins Informativos, Cursos Telepresencial 
(Entrevista Diretora da Proteção Básica).  

 

Por não conjugar por função prioritária a divulgação do BPC á sociedade, a 

Secretaria não dispõe de um setor que produza ou repasse para outros órgãos ou a sociedade 

material de divulgação sobre o BPC: "os serviços, programas e projetos que são co-

financiada pelo Governo Federal/MDS, o próprio MDS, produz os materiais que são 

redistribuídos aos entes federados para divulgação.” (Entrevista Diretora da Proteção 

Básica). Ressalta-se que a Esfera Estadual não destina recursos a serem utilizados 

especificamente na divulgação do BPC. O Estado destina recurso para os municípios, mas 

cabe ao gestor decidir sobre a utilização. O Estado cofinancia os municípios por meio do Piso 

Mineiro de Assistência Social, que é um recurso flexível, em que o gestor opta em aplicá-lo 

nas ações de proteção básica e especial” (Entrevista Diretora da Proteção Básica). Cabe 
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ressaltar, que o Estado não recebe do MDS recursos (orçamento) específicos a serem 

utilizados com o BPC e, sim, para a gama de serviços e programas assistências sobre 

responsabilidade da gestão do Estado. Isso é confirmado no trecho de entrevista a seguir,  

 
Não, no que se refere ao BPC, exclusivamente. Porém, o recuso federal repassado ao 
Estado destina-se também para divulgação em geral que ocorrem por meio do nosso 
Curso Telepresencial, Boletins Informativos, site e e-mail institucional. (Entrevista 
Diretora da Proteção Básica). 

 

Visando definir aspectos facilitadores ou que poderiam vir a se constituir como 

dificultadores a divulgação do BPC, na visão da respondente, algumas frases foram 

apresentadas a fim de apreender a percepção e grau de concordância. Sendo assim, 

questionou-se: Em sua opinião, o que facilita a divulgação do BPC para o público-alvo? 

Quanto a isso, foi declarado que as visitas domiciliares realizadas pelas equipes do CRAS 

vêm a somar como um fator positivo na divulgação do benefício, mas não confere aos 

profissionais que lidam com o público-alvo do benefício como o melhor meio de divulgar o 

benefício. Segundo a visão da respondente, o material impresso é o melhor meio de 

divulgação a ser utilizado. Pois a utilização de meios de comunicação de massa não trará 

como consequência o aumento do número de pessoas que irão requerer o benefício. Contudo, 

a respondente concorda que a divulgação do BPC não compete unicamente aos profissionais 

da rede socioassistencial que lidam diretamente com o público-alvo.  

 

8.1.3 Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social (SMASS) 

 

No município de Belo Horizonte, quem responde pelo Setor da Assistência é a 

Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social (SMAAS). A Esfera Municipal, no 

concerne à organização da Assistência Social possui por atribuições, de acordo com a LOAS 

(Lei 8.742), artigo 15, dentre outras: cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os 

programas e os projetos de assistência social em âmbito local; realizar o monitoramento e a 

avaliação da política de assistência social em seu âmbito; executar os projetos de 

enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil.  

 

No intuito de analisar a estrutura da SMAAS foram feitos alguns 

questionamentos no instrumento de pesquisa. No que tange à equipe de trabalho da SMAAS, 

não é possível mensurar o quantitativo do pessoal e a formação profissional devido ao grande 

número de servidores que atuam no setor da Proteção Social Básica. É função da Gerência de 
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Benefícios o acompanhamento e monitoramento do processo e repasse de orientações das 

atividades relacionadas àqueles que já recebem o benefício, tais como: informações sobre o 

cadastramento no CadÚnico, BPC Escola e BPC Trabalho. Na SMAAS não foram 

encontrados funcionários que exclusivamente lidam com o BPC ou unicamente com sua 

divulgação. No que tange aos recursos orçamentários a SMAAS não destina recursos a serem 

utilizados, na divulgação do BPC, somente para programas e serviços do próprio órgão.   

 

Com a finalidade de analisar (verificar) como ocorre o processo de divulgação 

do BPC, a sociedade de modo geral, na visão do órgão pesquisado, alguns questionamentos 

foram feitos, dentre eles: Questionou-se: Em sua opinião, como ocorre a divulgação do BPC 

para a sociedade? Meios de comunicação utilizados? Periodicidade de divulgação? Com a 

resposta, foi possível constatar que, na visão da SMAAS, a divulgação acontece por 

intermédio da atuação (divulgação) de profissionais da rede socioassistencial, principalmente 

dos CRAS, Hospitais e Postos de Saúde. Contudo, foi possível perceber que a SMAAS, 

assimila como inerente a sua função e/ou atribuição à divulgação do BPC.  Segundo a 

entrevistada, “penso que a responsabilidade é de todos. Do governo federal, governo local, 

técnicos, conselhos de direito e sociedade civil” (Analista de Políticas Públicas).  

 

 
Entretanto, mesmo dispondo do entendimento que a SMASS possui atribuições 

e competências com relação à divulgação do BPC ao público-alvo e a sociedade de modo 

geral, a mesma não produz material informativo acerca do benefício. Embora dispondo de 

setores de comunicação social e assessoria de comunicação na instituição, o único material 

informativo sobre o BPC que dispõe é quando recebe do MDS. Os materiais que são 

produzidos internamente dizem respeito aos demais serviços e programas assistenciais de 

cada órgão. “Cada gerência (básica e especial) é responsável pela produção de materiais 

informativos para lançar algum serviço e/ou publicar material informativo. Nenhum órgão 

publica material sobre o BPC para distribuição” (Analista de Políticas Públicas).  

 

Ressalta-se que, quando questionado com que frequência recebe material de 

divulgação do BPC, por parte do MDS, no caso da SMAAS, a frequência relatada é que “cada 

serviço ou Gerência recebem material de divulgação dependendo do evento que está sendo 

realizado, tema que está sendo discutido ou apenas para a reposição de estoque de material 

para divulgação e/ou informação” (Analista de Políticas Públicas). 
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Quando questionado se a forma como divulgação do BPC ocorre, atualmente, é 

suficiente para dar ciência aos potenciais beneficiários da existência do mesmo?  Na visão do 

da representante da Coordenação da Proteção Básica, acredita-se que sim, “acredito que a 

maior parte dos interessados tem conhecimento da existência do BPC” (Analista de Políticas 

Públicas). 

 

Objetivando responder a problemática de pesquisa da dissertação, foram 

elencadas, no roteiro de entrevista, algumas questões acerca do modo como se configura a 

estratégia de divulgação, por parte do órgão e, quais os meios de divulgação utilizados, pela 

SMAAS, para promoção do BPC. A secretaria utiliza-se da atuação de profissionais dos 

órgãos junto ao público dos serviços/ programas/ projetos para divulgarem os benefícios 

socioassistenciais de modo geral. Conforme relato da entrevistada “divulgação faz parte 

oferta de serviços operacionalizada por todos os profissionais que atendem ao público da 

assistência social. Não existe estratégia diferenciada para atender os candidatos a esse 

benefício” (Analista de Políticas Públicas). 

 

Com o propósito de analisar como ocorre o processo de divulgação no dia a dia 

das atividades dos órgãos pesquisados, foram incorporados ao roteiro de entrevista algumas 

questões, tais como: Quais ações rotineiras são empreendidas com vistas a informar e orientar, 

capacitar e treinar os agentes de forma a cumprir a competência do órgão e garantir a 

divulgação do BPC junto ao seu público alvo? Na SMAAS foram relatadas experiências de 

capacitação dos servidores possibilitando, assim, estarem a par das mudanças que venham 

ocorrer nos programas e benefícios assistenciais. “Uma vez que o BPC é um dos benefícios de 

transferência de renda operacionalizados no âmbito da assistência social, todos os técnicos 

lotados em todas as gerências devem conhecê-lo, minimamente” (Analista de Políticas 

Públicas). E, complementa “sempre que existe a demanda de algum serviço, quando ocorre 

alguma modificação na legislação as capacitações são realizadas para nivelar e atualizar as 

informações entre os profissionais” (Analista de Políticas Públicas). 

 

Visando entender se a estratégia de divulgação sofreu alterações, questionou-, 

se: Desde o início do BPC, em 1996, até hoje, houve alguma mudança nas atribuições e/ou 

funções destinadas ao órgão no que se refere ao BPC? E especificamente no que se refere à 

divulgação do Benefício? A resposta, por parte da SMAAS, foi que não ocorreram mudanças. 
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Parte, em razão do fato de não haver uma legislação específica que defina como deve ser feita 

a divulgação do BPC por intermédio dos órgãos participantes da política de assistência social. 

Conforme demonstra o relato a seguir:  

 
A legislação vem sendo alterada para se adequar aos avanços da assistência social e 
a dinâmica da sociedade. Uma vez que não existe nenhuma legislação que trata da 
divulgação, não houve nenhuma alteração nesse sentido. Uma vez que o benefício 
transversaliza a assistência, a divulgação faz parte da rotina de trabalho (Analista de 
Políticas Públicas). 
 

Com propósito de definir aspectos facilitadores ou que poderiam vir a se 

constituir como dificultadores da divulgação do BPC, na visão da respondente, algumas frases 

foram apresentados a fim de apreender sua percepção acerca do tema.  Por meio desse 

questionamento foi possível perceber que, na perspectiva da entrevistada o material impresso 

não é o melhor meio de divulgação a ser utilizado pelo BPC; que a divulgação mediante 

profissionais da rede socioassistencial é o melhor meio de divulgação do benefício; a 

divulgação do benefício não compete unicamente aos profissionais que lidam diretamente 

como público-alvo e; que o uso da comunicação de massa trará como consequência o 

aumento do número pessoas que irão requerer o benefício.  

 

8.1.4 INSS- Coordenação Municipal 

 

Também na esfera municipal encontra-se a Coordenação do Serviço Social do 

INSS responsável pela gestão do BPC em Belo Horizonte. Ressalta-se que é um órgão ligado 

diretamente a Esfera Federal, mas, com atribuições de coordenação municipal. O INSS é 

responsável pela operacionalização do BPC no município. 

 

No intuito de analisar a estrutura do órgão foram feitos alguns questionamentos 

no instrumento de pesquisa. No caso, do INSS Coordenação, dois funcionários trabalham no 

setor da assistência social, com formação profissional na área do Serviço Social. No INSS-

coordenação não foi encontrado funcionários que exclusivamente lidam com o BPC ou 

unicamente com sua divulgação. No que tange aos recursos orçamentários o órgão 

operacionalizador do benefício não destina recursos a serem usados na divulgação do BPC, 

somente para programas e serviços do próprio órgão.   

 

Com a finalidade de analisar (verificar) como ocorre o processo de divulgação 

do BPC, a sociedade de modo geral, na visão do órgão pesquisado, alguns questionamentos 
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foram feitos, dentre eles: Questionou-se: Em sua opinião, como ocorre a divulgação do BPC 

para a sociedade? Meios de comunicação utilizados? Periodicidade de divulgação? Em 

resposta, foi possível constatar que, na visão da entrevistada, a divulgação acontece por 

intermédio da atuação (divulgação) de profissionais da rede socioassistencial, principalmente 

dos CRAS, hospitais e postos de saúde.  

 

É de boca em boca, um trabalho de formiguinha, constante, dos técnicos que atuam 
na rede socioassistencial. Principalmente, profissionais do serviço social e médicos 
que estão nos hospitais, nos centros de saúde, nos CRAS, nas ONG’s, Sociedade 
São Vicente de Paula, por exemplo, sempre esta divulgando. É um trabalho de 
formiguinha. Isso faz parte da formação do assistente social, independente, de 
trabalhar na saúde, na assistência, na prefeitura ou na previdência. Uma das minhas 
tarefas e conhecer o que existe e ofertar. Cabe à pessoa quere aquilo ou não, mas, 
dizer que aquilo existe, me cabe. Cabe ao profissional saber dos serviços/programas 
e recursos e informar (Entrevista Coordenadora do Serviço Social do INSS). 

 

Contudo, foi possível perceber que o INSS- coordenação assimila como 

inerente a sua função e/ou atribuição à divulgação do BPC.  Destaca-se que no, caso do INSS- 

coordenação, há o entendimento que não só cabe ao órgão divulgar quanto a todos demais que 

fazem parte da política de assistência social possibilitando, assim, a ampliação da inclusão de 

beneficiários ao programa. Como pode ser observado no relato, abaixo 

 

Uai, divulgar.. as políticas públicas deveria ser divulgadas por quem exerce.. os 
gestores. Independente, de quem exerce se é Gestor Estadual, Gestor Municipal, ou 
Gestor Federal. Todos os gestores deveriam divulgar. Pois, se você quer ter acesso e 
quer ter inclusão, o mínimo que você tem que fazer é divulgar (Entrevista 
Coordenadora do Serviço Social do INSS). 
 

 

Entretanto, mesmo dispondo do entendimento que o INSS- Coordenação 

possui atribuições e competências com relação à divulgação do BPC junto ao público-alvo e a 

sociedade de modo geral, o mesmo não produz material informativo acerca do benefício. 

Mesmo dispondo de setores de comunicação social e assessoria de comunicação na 

instituição, o único material informativo sobre o BPC que dispõe é quando recebe do MDS. 

Os materiais que são produzidos internamente dizem respeito aos demais serviços e 

programas assistenciais do órgão. Ressalta-se que, quando questionado com que frequência 

recebe material de divulgação do BPC, por parte do MDS, a frequência relatada, por parte da 

entrevistada, é que a frequência é pouca, sendo, “raramente, uma vez por ano quando muito” 

(Entrevista Coordenadora do Serviço Social do INSS). 
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Quando questionado se a forma como divulgação do BPC ocorre, atualmente, é 

suficiente para dar ciência aos potenciais beneficiários da existência do mesmo?  Na visão da 

entrevistada do INSS- Coordenação, acredita-se que não, principalmente, no caso de pessoas 

que pertenciam à classe média e por razões diversas agora estão em situação de pobreza. 

Conforme relatou, 

 
Quanto menos pobre você era e passa a ser, então, é a classe média remediada, não 
sabe de nada, fica perdida... perdida igual cego em tiroteio.  A essa gente tem que 
falar. .. muito prazer.. deixa eu te apresentar isso que você está precisando é isso.. 
que está disponível em tal lugar. Essa gente não tem o costume de frequentar posto 
de saúde, CRAS, etc. Se não tiver uma comunicação ampla ele não vai procurar nem 
muito menos saber que tem o serviço. E às vezes, ele nem fala com os outros que 
está passando necessidade, então é difícil de chegar neles (Entrevista Coordenadora 
do Serviço do INSS). 
 

 

Objetivando responder a problemática de pesquisa da dissertação, foram 

elencados, no roteiro de entrevista, algumas questões acerca do modo como se configura a 

estratégia de divulgação por parte do órgão e, quais os meios de divulgação utilizados, pelo 

INSS-coordenação, para promoção do BPC. O órgão utiliza-se da atuação de profissionais do 

órgão junto ao público dos serviços/ programas/ projetos para divulgarem os benefícios 

socioassistenciais de modo geral, “[...] nosso trabalho é justamente divulgar o BPC. Ainda 

que a gente não trabalhe com palestra diretamente para o usuário, nossa tarefa é passar o 

entendimento e a discussão da política de assistência social” (Entrevista Coordenadora do 

Serviço Social do INSS).  

 

Com o propósito de analisar como ocorre o processo de divulgação no dia a dia 

das atividades do órgão pesquisado, foram incorporados ao roteiro de entrevista algumas 

questões, tais como: Quais ações rotineiras são empreendidas com vistas a informar e orientar, 

capacitar e treinar os agentes de forma a cumprir a competência do órgão e garantir a 

divulgação do BPC junto ao seu público alvo? No órgão foram relatadas experiências de 

capacitação dos servidores possibilitando, assim, estarem a par das mudanças que venham a 

ocorrer nos programas e benefícios assistenciais. Conforme a entrevistada, 

 

Temos o costume de orientar e capacitar constantemente; por exemplo, na hora em 
que as meninas estão atendendo é quase impossível dar suporte por telefone. Então, 
os hospitais, os CRAS, os Centro de Saúde, o serviço social desses lugares todos já 
ligam pra cá. Então, somos nós que ficamos nesse “atendimento” seja pra uma 
questão pontual, específica, de algum usuário que está lá com ou técnico, ou, 
questões relativas ao BPC. Fora, isso, a gente sempre está capacitando... seja por 
demanda espontânea das entidades ou provocada pela gente. Nós damos palestras 
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com essa discussão, mais pormenorizada, uma discussão mais dialogada sobre o 
BPC. Essa semana que passou eu estava na PUC, na Escola de Serviço Social, 
falando de políticas públicas da Seguridade Social, entre elas o BPC(Entrevista 
Coordenadora do Serviço Social do INSS). 

 

Visando entender se a estratégia de divulgação sofreu alterações, questionou-, 

se: Desde o início do BPC, em 1996, até hoje, houve alguma mudança nas atribuições e/ou 

funções destinadas ao órgão no que se refere ao BPC? E especificamente no que se refere à 

divulgação do Benefício? A resposta foi que não ocorreram mudanças. Parte, em razão do 

fato de não haver uma legislação específica que defina como deve ser feita a divulgação do 

BPC por intermédio dos órgãos participantes da política de assistência social. Sendo assim, é 

perceptível que o órgão não dispõe de uma estratégia institucional e planejada que tinha sido 

formulada para a divulgação do BPC. Conforme demonstra o relato, a seguir:  

 
Não é uma ideia nossa... você trabalhar o BPC, enquanto assistente social faz parte 
da sua tarefa de atender o usuário e, consequentemente, trabalhar a divulgação e 
fazer esclarecimentos acerca da legislação. Não vem escrito “vocês tem que fazer 
isso..” Como nosso trabalhar é interagir, integrar com outros setores com outras 
políticas de modo a proporcionar um trabalho integrado e parceiro, eu , estou 
automaticamente divulgando o benefício, seja previdenciário seja assistencial 
(Entrevista Coordenadora do Serviço Social do INSS). 
 

Com o propósito de definir os aspectos facilitadores ou que poderiam vir a se 

constituir como dificultadores da divulgação do BPC, na visão da respondente, algumas  

frases foram apresentados a fim de apreender sua percepção acerca do tema. Sendo assim, 

questionou-se: Em sua opinião, o que facilita a divulgação do BPC para o público-alvo? Para 

o que foi afirmado, pela respondente, que o que facilitaria seria o uso de uma estratégia de 

divulgação que fosse bastante ampla (abrangente) e clara, já que muitos acham que o 

benefício se trata de aposentadoria. Outra afirmativa foi o entendimento de que o material 

impresso não é o melhor meio de divulgação a ser utilizado pelo BPC; a divulgação mediante 

profissionais da rede socioassistencial é o melhor meio de divulgação do benefício; a 

divulgação do benefício não compete unicamente aos profissionais que lidam diretamente 

como público-alvo; o uso da comunicação de massa trará como consequência o aumento do 

número de pessoas que irão requerer o benefício; a respondente discorda do fato de que o 

público-alvo do BPC tem ciência da existência do benefício e que mesmo que as pessoas não 

frequentem os órgãos ligados à rede socioassistencial, tais como: CRAS, CREAS, Posto de 

Saúde, etc. Ainda, assim, poderão vir a saber da existência do benefício.  

 

8.2 Estratégias de Comunicação do BPC na percepção dos órgãos de execução 
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8.2.1 Órgãos da área da saúde: Posto de Saúde João Pinheiro e Hospital das Clínicas (HC) 

 

Os órgãos que entram em contato face a face com beneficiários e possíveis 

beneficiários do BPC são conhecidos na literatura sobre implementação de políticas públicas 

como órgãos onde profissionais se encontram na street level bureacracy (burocracia ao nível 

da rua), ou seja, que estão situados na ponta da política. No caso específico do BPC, todos 

estão ligados à esfera municipal. Foram entrevistadas cinco instituições sendo que, das cinco 

pesquisadas, duas pertencem ao setor da saúde, tendo em vista que o público-alvo do 

benefício se trata de idosos, deficientes físicos e/ou portadores de doenças incapacitantes para 

vida autônoma. Na área da saúde, foram entrevistados profissionais do Hospital das Clínicas 

(HC) e do Posto de Saúde João Pinheiro situado na regional Venda Nova de Belo Horizonte.  

 

No que concerne à estrutura funcional, na área da saúde, constatou-se que os 

profissionais que orientam e/ou divulgam o BPC são exclusivamente profissionais do Serviço 

Social. No caso do HC, por ser um hospital que atende a região metropolitana, o mesmo 

dispõe de um grande número de assistentes sociais, sendo 21 no total.  Já o posto de saúde 

possui dois profissionais no setor da assistência social. Contudo, em ambos os órgãos não 

foram encontrados funcionários que lidam exclusivamente com o BPC ou unicamente com 

sua divulgação por entenderem que o BPC faz parte da política de assistência social e é 

abordado em conjunto com os demais programas/serviços dos órgãos.  

 

No que tange a infraestrutura, o posto de saúde não dispõe de um setor de 

comunicação que possa vir a produzir material de divulgação ou que repasse material de 

divulgação para os usuários do posto. O mesmo se utiliza do setor de comunicação da 

prefeitura. Entretanto, a assistente social, ressalta que a função de produzir material de 

divulgação sobre o BPC “cabe ao setor de comunicação da PBH, porém não é do meu 

conhecimento nenhum material de divulgação do BPC, produzido pela PBH” (Entrevista 

Assistente Social do Posto de Saúde). Porém, no caso do HC, o mesmo dispõe de um setor de 

comunicação social e assessoria. Mas, também, não produz material de divulgação do BPC. Já 

em relação as outras temáticas, sim, conforme afirmou à entrevistada: “eu posso, criar uma 

cartilha sobre o setor da hemodiálise e distribuir para os pacientes. Nós já até fizemos uma 

cartilha uma vez mas não abordamos o BPC. Quando é pra falar do BPC, se preciso for, 

entregamos por escrito” (Entrevista Assistente Social do HC). O fato de preferir entregar as 
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recomendações por escrito advém do propósito de fornecer ao paciente material sobre o BPC 

que possa ser levado consigo a fim de facilitar a compreensão do que lhe foi passado, 

conforme declarou a entrevistada: “as vezes, por exemplo, ele vem saber o que é o BPC e 

dependo do caso a gente explica até por escrito. Para que assim ele tenha condição de 

chegar nos lugares e explicar qual foi a orientação que recebeu da assistente social” 

(Entrevista Assistente Social do HC). 

 

 Ao ser questionado: como você considera a infraestrutura disponível no órgão 

para divulgação do BPC?  No caso do HC, foi destacada a existência da assessoria de 

comunicação, indicando que mesma poderia vir a promover a divulgação caso fosse de seu 

interesse. Já no caso do posto de saúde, foram elencadas as fragilidades estruturais do órgão, 

no que concerne ao questionamento acerca da infraestrutura disponível para divulgação do 

BPC. Foi declarado que: “quase inexistente, às vezes não disponibilizamos de sala para 

atendimento do usuário. A infraestrutura é muito precária” (Entrevista Assistente Social do 

Posto de Saúde). 

 

Com relação aos recursos disponíveis a serem usados na divulgação do BPC, 

no posto de saúde, constatou-se o total desconhecimento dos profissionais acerca de recursos 

da esfera federal, estadual e municipal que sejam destinados para serem utilizados com o 

benefício. Conforme declarado, “desconheço, [...]  este tipo de informação não chega aos 

profissionais da ponta” (Entrevista Assistente Social do Posto de Saúde). Com relação ao 

material de divulgação produzido pelo MDS questionou-se: Com que frequência recebe 

material de divulgação? Constatou-se que nenhum dos órgãos entrevistados recebe material 

informativo produzido, pelo MDS; seja por envio direto do órgão ou por repasse da esfera 

estadual ou municipal. O material que dispõem é o que recebem, sendo que o mesmo é de uso 

pessoal proveniente de palestras do INSS, conforme relatado, no trecho a seguir: 

 
Nós, nunca, recebemos material de divulgação, cartilhas do MDS, acerca do BPC. E 
até poderíamos receber, mesmo se não quisessem entregar no setor da Coordenação 
da Assistência Social do hospital poderiam entregar para o setor de comunicação 
social do hospital. Quando recebemos algum material é proveniente dos cursos e 
palestras do INSS. Agora remessas enviadas diretamente para o hospital não tem 
(Entrevista Assistente Social do HC). 

 

Com a finalidade de analisar (verificar) como ocorre o processo de divulgação 

do BPC, a sociedade de modo geral, na visão dos órgãos da área da saúde, alguns 

questionamentos foram feitos, dentre eles: Questionou-se: Há quais órgãos e/ou pessoas 
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compete à divulgação o BPC a sociedade, de modo geral e, para os possíveis beneficiários? 

Pelas respostas, foi possível verificar que, na visão dos órgãos da área da saúde, esta função 

compete, primeiramente, a Previdência Social (INSS) e aos demais órgãos que estejam 

ligados direta ou indiretamente à assistência social. Entretanto, mesmo dispondo do 

entendimento que o Serviço Social de instituições de saúde, possui atribuições e competências 

com relação à divulgação do BPC para o público-alvo e a sociedade de modo geral, os 

mesmos não produzem material informativo acerca do benefício. Isso ocorre mesmo dispondo 

de setores de comunicação social e assessoria de comunicação.  Os materiais que são 

produzidos, internamente, dizem respeito aos demais serviços e programas assistenciais do 

órgão. 

 

Sendo assim, é possível aferir que, mesmo divulgando, os profissionais não 

tomam como tarefa primordial de sua atuação profissional a divulgação do benefício aos 

pacientes: “nós assistente sociais do hospital não temos a obrigação de divulgar, mas sim, de 

orientar os pacientes. Todo paciente que chega a gente conversa e orienta, sobre os direitos 

que tem” (Entrevista Assistente Social do HC). É perceptível que a divulgação do BPC está 

mais atrelada a atributos éticos advindos da formação acadêmica do que com atribuições 

profissionais advindas do local de trabalho. Com se observa na fala das profissionais, “a 

divulgação cabe ao profissional do Serviço Social (Entrevista Assistente Social do Posto de 

Saúde). No mesmo sentido, há relato de que: “Eu, acredito que tantos hospitais quantos 

postos de saúde sabem do BPC, pois, tem sempre profissional do serviço social” (Entrevista 

Assistente Social do HC). 

 

 Outro questionamento direcionado aos entrevistados foi: Em sua opinião, 

como ocorre a divulgação do BPC para a sociedade? Meios de comunicação utilizados? Com 

o que foi possível constar uma contradição, pois, mesmo não tomando pra si como função 

prioritária a divulgação, atribuem aos profissionais da “ponta” o crédito pelo conhecimento 

por parte da sociedade acerca da existência do BPC. Conforme relatos do HC, “os que têm 

hoje, é porque foram orientados por algum profissional. Se não tiver contato com algum 

profissional seja do hospital ou da previdência, uns 0,5% vai ficar sabendo por intermédio de 

vizinho” (Entrevista Assistente Social do HC). O que é corroborado pela assistente do posto 

de saúde ao declarar que a divulgação a sociedade acontece por intermédio de setores 

específicos.  
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Por se tratarem de órgãos da área da saúde, foram incluídas no instrumento de 

pesquisa questões direcionadas aos profissionais dessa área. Sendo assim, questionou-se: 

Médicos, enfermeiros e demais profissionais tem ciência da existência do BPC e o divulgam 

entre os pacientes? Segundo, relatos, “médicos e enfermeiras às vezes sabem da existência do 

BPC, ou ouvem comentários de pacientes. Os que sabem encaminham pro setor da 

assistência social” (Entrevista Assistente Social do HC).  No caso do HC, foi ressaltado que, 

anteriormente, o conhecimento de médicos e demais profissionais da área da saúde, acerca do 

BPC era maior em virtude da disciplina, Prática em Saúde, que durante 20 anos e foi 

lecionada aos médicos residente por profissionais do serviço social. Conforme pode ser 

observar no fragmento, abaixo:  

 

Lá nos falamos de vários temas, entre eles: seguridade social, serviços e benefícios 
sociais, BPC, etc. Fazíamos estudos de caso, falamos do BPC como requeria, como 
encaminhava, questão de renda, etc. Assim quando eles entravam em contato com 
pacientes que perguntam acerca do BPC encaminhavam pro setor da assistência. 
(Entrevista Assistente Social do HC). 
 

Com o objetivo de responder a problemática de pesquisa da dissertação, foram 

abordadas algumas questões acerca do modo como se configura a estratégia de divulgação por 

parte do órgão e, quais os meios de divulgação utilizados, pelos órgãos da área da saúde, para 

promoção do BPC. Por se tratarem de órgãos que lidam diretamente com o público-alvo, o 

principal meio de divulgação não poderia ser outro que o contato face a face durante o 

processo de atendimento dos profissionais. Contudo, os profissionais têm ciência que ainda 

existe muita gente que, ainda, não sabe do BPC. No caso do HC, o público a ser atendido é 

bem maior que o contingente de assistentes sociais – já que poucos médicos e enfermeiras 

conhecem o BPC. Então, por mais que divulguem, não conseguirão alcançar a todos. Dos 

internados no hospital, uma margem de 80% não conhece o BPC, mas é possível que esse 

número seja bem maior, como pode ser observar no relato, a seguir  

 
Mas tem setores que tem 100 leitos mais os acompanhantes, então, não dá pra nós 
irmos a todos os leitos. Mas, às vezes outros pacientes escutam o que estamos 
conversando e passam pro outros. [...] De todos os pacientes que estão internados 
aqui, hoje, em diria que 50%, não sabe. Talvez uns 80%, e estou deixando uma 
margem de 20% que sabe do BPC, mas, tendo ciência que esse número está muito 
grande (Entrevista Assistente Social do HC). 
 

A despeito de se utilizarem dos profissionais para divulgação do BPC, esta não 

se configura como sendo uma estratégia de divulgação institucional, planejada, formulada 

pelo setor da saúde ou até mesmo pela esfera municipal, já que não foram encontradas normas 
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e orientação dos próprios órgãos acerca de os incentivarem a promoção do BPC seja no 

âmbito de atuação ou na comunidade local. Os cursos e capacitações por parte da área da 

saúde dizem respeito a assuntos gerais. As palestras e cursos por parte do INSS, órgão 

operacionalizador do benefício, são escassas sendo que as mesmas acontecem mais por 

demanda do que por uma programação sistemática de intercâmbio entre as instituições. Diante 

disso, quem orienta a divulgação do BPC aos pacientes está mais atrelado aos profissionais 

atuantes no cargo do que a gestão do hospital ou orientação municipal tanto da assistência 

social quanto da área da Secretaria de Saúde.  As entrevistas afirmam que, 

 

as capacitações que acontecem no hospital são gerais nada especifico da área da 
assistência social. Nós entramos em contato como INSS eles vem e capacitam. A 
indicação de divulgar o BPC pra pessoas é passada de um funcionário pra outro. E 
quando chega alguém novo, ou muda de setor, o profissional antigo orienta acerca 
de como deve ser sua atuação profissional (Entrevista Assistente Social do HC). 
 
Um grupo de assistentes sociais da regional Venda Nova fez contato com assistentes 
sociais do INSS Agência Venda Nova que se propuseram a dar um curso sobre 
benefícios previdenciários em geral, aonde foi abordado o BPC ; o fato ocorreu há 
anos atrás , o curso foi ministrado com bastante empenho, pena não ocorrer com 
regularidade (Entrevista Assistente Social do Posto). 
 

 

Quando questionado se desde o início, do BPC, em 1996, até hoje, houve 

alguma mudança nas atribuições e/ou funções destinadas ao órgão no que se refere ao BPC? E 

especificamente no que se refere à divulgação do Benefício? Em ambos os órgão foi unânime 

que não, o que muda são os procedimentos para realizar os encaminhamentos ao benefício. 

 

Com a finalidade de definir aspectos facilitadores ou que poderiam vir a se 

constituir como dificultadores a divulgação do BPC, na visão das respondentes, da área da 

saúde, algumas frases foram formuladas a fim de captar a percepção e grau de concordância 

com o tema. A opinião das respondentes foi semelhante. As entrevistadas concordam que o 

público – alvo do BPC não tem conhecimento da existência do benefício constitucional; a 

divulgação do BPC não compete unicamente às pessoas que lidam diretamente com o 

público-alvo; o modo com acontece à divulgação do BPC não atinge as pessoas que não 

frequentam CRAS, ou outros órgãos da rede socioassistencial; divulgação do BPC por meio 

de material impresso não é o melhor meio de divulgar o BPC; caso a divulgação do BPC 

utilizasse meios de comunicação de massa, tais como: rádio e tv e mídia impressa de grande 

circulação, aumentaria o número de pessoas que irão requerer o BPC.  
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8.2.2 Órgãos de execução da Regional Venda Nova 

 

Em virtude da grande quantidade de órgãos de execução que lidam diretamente 

com o público-alvo do BPC, no município de Belo Horizonte, foi feito um recorte 

metodológico onde se optou por entrevistar os órgãos integrantes somente de uma regional. 

Nesse viés, a Regional Venda Nova foi à selecionada. Foram entrevistadas quatro instituições 

pertencentes a referida regional. Contudo, a entrevista com o posto de saúde João Pinheiro, foi 

analisada em conjunto com o Hospital das Clínicas, na secção 8.2.1, por conta de se tratar de 

instituição de execução da área da saúde, possibilitando, assim, a comparação entre 

instituições de mesmo setor funcional. Desse modo, a presente secção apresentará o relato das 

entrevistas feitas com órgãos de execução da Regional Venda Nova que, são a saber: CRAS- 

Plantão Social, CRAS- Lagoa, Agência do INSS-Venda Nova 

 

No que concerne à estrutura funcional, se constatou que os profissionais que 

orientam e/ou divulgam o BPC são, em grande maioria, profissionais do Serviço Social. A 

agência do INSS Venda Nova conta com duas assistentes sociais, o CRAS- Plantão Social 

conta com 5 assistentes sociais e 10 profissionais ao todo, o CRAS Lagoa conta com 2 

assistentes sociais e 4 pessoas no total da equipe. Em ambos os órgãos, não foram 

encontrados funcionários que lidam exclusivamente com o BPC ou unicamente com sua 

divulgação do BPC. O que se verificou, no caso do CRAS Lagoa, é a existência de 1 técnico 

para trabalhar com o público de idosos e 1 técnico para o público de deficientes.  É unânime 

entre os órgãos a afirmativa de que a equipe funcional deveria ser maior, dispondo de mais 

profissionais e com mais recursos físicos e orçamentários. Como se observa nas falas, a 

seguir: 

Teria que ter mais profissionais com certeza. Nossa demanda pra atendimento 
espontâneo é muito grande. Falta recursos humanos e materiais, falta carro pra fazer 
as visitas duas vezes por semana (Entrevista Coordenadora do CRAS Lagoa). 
 
Na realidade a demanda é muito maior. É muito maior, principalmente, porque está 
mudando o perfil. O Plantão trabalha num nível de base territorial local, regional, ou 
seja, fica só na regional. E, ainda não saímos pra fazer visitas às famílias. Dentro da 
regional existem 3 CRAS: Mantiqueira, Lagoa e Jardim Leblon. O público desses 
bairros é atendido pelos CRAS. Todo o resto é atendido por nós, mas, ainda sem 
fazer visitar. Mas como quando começarmos a ir a campo as 5 assistentes do Plantão 
não irão dar conta, tendo em vista o grande número de bairros da regional Venda 
Nova. Por que pra acompanhar é outra rotina e daí vai ficar “mais pesado” com 
certeza (Entrevista assistente social Plantão Social). 
 
A demanda de campo é muito grande, precisamos de mais gente. E, envolve ações, 
pois, não basta só você ir fazer uma palestra, para que essa política funcione da 
forma certa você tem que estar estabelecendo contato. Eu acho, que a falha é essa, o 
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número de profissionais é reduzida não só na nossa agência mas também nas outras 
(Entrevista assistente social do INSS Venda Nova). 
 

Com relação à infraestrutura dos órgãos pesquisados verificou-se que, por 

serem ligados a esfera municipal, utilizam-se da comunicação e assessoria de comunicação de 

seus órgãos de origem. No caso do CRAS- Plantão Social e do CRAS Lagoa, quem responde 

é a prefeitura e, no caso do INSS Venda Nova, quem reponde por tal função é a o INSS 

Coordenação. Quando questionado: Como você considera a infraestrutura do órgão para 

divulgação do BPC? No caso do CRAS Lagoa por ser um local recém-construído não foram 

relatadas objeções à estrutura física e, sim, a falta de profissionais e recursos orçamentários 

para “dar conta” do grande volume de pessoas que acessam o órgão em virtude da grande 

variedade de programas ligados a atuação do CRAS, tais como: BPC, BF, Brasil sem miséria 

e outros. No caso do CRAS- Plantão Social expôs-se que a estrutura poderia ser melhor, pois, 

com a implantação do BPC Trabalho eles farão um trabalho de visitação com os beneficiários 

do programa que irá demandar dos profissionais uma atenção mais pormenorizada dos 

beneficiários.  

 

No que tange aos recursos disponíveis a serem usados na divulgação do BPC 

nos órgãos, segundo a fala dos entrevistados, constatou-se que os recursos que são repassados 

tanto pela esfera federal quanto estadual e municipal não destinam uma parcela a ser usada 

exclusivamente na divulgação. No caso do CRAS Lagoa, o repasse que recebem é para ser 

usado em oficinas e palestras. Segundo a entrevistada, “a gente recebe um recurso [...]  Mas 

ele não é exclusivo pra divulgação. Quando a gente quer divulgar a gente não pode utilizar 

esse recurso. A gente utiliza de certa forma, pois, compramos papel e daí utilizamos esse 

papel pra divulgação” (Entrevista Coordenadora do CRAS Lagoa). No caso do INSS Venda 

Nova, a entrevistada acredita que por haver uma parceria entre o INSS e o MDS deve existir 

algum recurso federal que seja repassado a ser utilizado na divulgação, mas, não sabe passar 

maiores detalhes. Tendo em vista que o INSS é o órgão operacionalizador do BPC 

questionou-se: O órgão destina algum recurso próprio a ser utilizado na divulgação do BPC? 

Segundo a fala da entrevistada, o recurso que o INSS disponibiliza é para ser utilizado no 

Programa de Educação Previdenciário. Como o próprio nome diz, é um programa para 

promoção dos benefícios dessa categoria, por meio de palestras, mas, por conta da 

operacionalização do BPC, por parte do INSS, o benefício também é abordado nas palestras. 

Contudo, ele é divulgado de modo inferior aos demais benefícios. Como afirma a 

entrevistada,  
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Agora verba do INSS.. a gente percebe que eles não tem muito interesse em divulgar 
o BPC, nas reuniões do PEP, ele está sempre no finalzinho. O PEP é um programa 
de educação previdenciário, então, ele tem o foco de divulgar os benefícios 
previdenciários, você vê nas palestras eles divulgam, sim, mas de uma forma muito 
limitada e restrita. O que acontece é que o caráter do PEP é voltado pra arrecadação, 
para reinserção na previdência. Ele tem um caráter de seguro social e não de 
assistência, então, o PEP divulga, mas, não da forma que deveria ser. Não é 
prioridade (Entrevista assistente social do INSS Venda Nova). 
 

Por ser tratar de órgãos que diariamente entram em contatos com beneficiários 

e possíveis beneficiários do BPC, é de suma importância, que os mesmos disponham de 

material informativo sobre o BPC tanto pra ser utilizado em visitas, palestras e mobilizações 

quanto no atendimento individual. Por conta disso, o material de divulgação produzido pelo 

MDS foi objeto do roteiro de pesquisa, questionou-se: Com que frequência recebe material de 

divulgação? Onde foi possível averiguar que nos três órgãos pesquisada a frequência do 

recebimento é baixíssima, em alguns lugares o envio é inexistente. Conforme relatam as 

entrevistadas,  

Nós não recebemos nem do MDS, nem da Prefeitura e do INSS. Nós temos assim é 
uma material mas que não para distribuição. Chega um material que fala do CRAS e 
dos benefícios (BPC) mas as pessoas não sabem o que é o BPC. Como as pessoas 
não sabem se lerem esse material mais “genérico” não irão associar que elas tem 
direito, não é verdade. Então, só quando ela se interessa naquilo que é o CRAS e 
vem, é que ela fica sabendo. [...] Eu acho, assim, se tem algo que falta na política é 
ter material de divulgação, especificamente do BPC. (Entrevista Coordenadora do 
CRAS Lagoa). 
 
Nós não recebemos nenhum material de divulgação como cartilhas, folhetos, ou 
folders produzidos pelo MDS e se tem algum material da Previdência também não 
recebemos. E isso é ruim ainda mais agora que vamos começar o trabalho de 
divulgação do BPC Trabalho para as pessoas que recebem em BH (Entrevista 
assistente social Plantão Social). 
 
Não sabe informar, mas acerca do BPC, raramente, falta muito material [...] E, tem 
essa dificuldade de material escrito, cartilhas, essa relação de material concreto nós 
não conseguimos, não. (Entrevista assistente social do INSS Venda Nova). 

 

 Além disso, os órgãos não possuem autonomia para produção de material a ser 

utilizado na promoção do BPC, em seu local de atuação, apenas para ações de cunho mais 

pontuais, “quando a gente quer divulgar alguma ação, o que a gente faz, nós mesmo que 

fazemos, imprimimos, aqui e fazemos a cópias na regional” (Entrevista Coordenadora do 

CRAS Lagoa). No caso do INSS Venda Nova, foi ressaltado, que quando diz respeito a 

material informativo acerca dos benefícios previdenciários, os mesmos se encontram 

disponíveis nos guichês de atendimento ao público, mas, o problema é que nesses materiais 

que poderiam divulgar o BPC não fazem menção se quer a existência do benefício, como 

discursa a entrevistada, 
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Os folhetos que estão disponíveis ao público nos guichês de atendimento são 
voltados ao caráter previdenciário. Mas falam acerca de benefícios previdenciários 
também deveriam falar dos assistenciais. Sobre benefícios previdenciários tem muita 
informação. Os folhetos que falam de benefícios previdenciários não falam de 
benefícios assistenciais. Eu não sei se o MDS repassa a verba pra isso, eu sei, que 
ele repassa a verba para operacionalizar o benefício, mas, eu não sei se esta parte da 
divulgação está incluída, eu acredito, que sim. (Entrevista assistente social do INSS 
Venda Nova). 

 

Com a pretensão de analisar (verificar) como ocorre o processo de divulgação 

do BPC, a sociedade de modo geral, na visão desses órgãos, alguns questionamentos foram 

feitos, dentre eles: Questionou-se: Há quais órgãos e/ou pessoas compete à divulgação o BPC 

a sociedade, de modo geral e, para os possíveis beneficiários? Foi ponto comum entre os 

respondentes que a divulgação deve ser feita por todos os órgãos da esfera federal, estadual, 

municipal que integram a rede socioassistencial por se tratar de uma política social. E, não só 

eles, como os demais órgãos por onde perpassam o público do BPC, ou seja, saúde, trabalho e 

a educação. Contudo, houve algumas observações sobre a pouca atuação do estado e do 

município no que tange a divulgação. Conforme relatos, “eu acho, que o Estado fica muito 

distante que é representado pela SEDESE. E a responsabilidade do município fica muito a 

cargo dos assistentes sociais que trabalham nos postos de saúde e nos plantões sociais” 

(Entrevista assistente social do INSS Venda Nova).  A respondente do CRAS Lagoa chamou 

atenção para o fato de que a previdência por ser o órgão que concede o benefício dever ter 

uma atuação “mais presente” na divulgação.  

 

No que concerne ao papel de órgão operacionalizador do BPC executado pelo 

INSS, uma declaração da entrevistada, merece destaque. Segundo a mesma, o INSS 

operacionaliza o BPC, mas, não lhe atribui o mesmo status dos benefícios previdenciários 

operacionalizados pelo mesmo. Desse modo, o órgão não toma por sua função a divulgação 

do BPC. Dispensando ao benefício certa dose de rejeição pela função adquirida. Segundo a 

entrevistada,  

Pelo fato, do INSS operacionalizar o benefício a divulgação e coordenação, na 
minha opinião, fica por conta do MDS.E, o INSS, não quer de forma alguma ter 
mais uma atribuição. De forma geral, nós vemos o benefício assistencial dentro da 
instituição não como um direito, não. O próprio serviço social sobre discriminação, 
eles falam que “não querem esse benefício dentro da instituição, pedem pra tirar esse 
negócio daqui” Ele é mau visto até mesmo por gestores de alto escalão e comando.  
 
Essa responsabilidade de divulgação fica muito para nós, assistentes sociais do 
INSS, e em contrapartida, tem uma rixa, todo o dia a gente escuta.. antes tinham um 
caráter de ser assistente social do INSS e trabalhar com segurado do INSS, e hoje, v 
a um questionamento dentro do INSS que nós somos assistentes sociais do INSS, 
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mas que trabalhamos muito em função do MDS, e do beneficio assistencial, sendo 
assim, vocês são funcionarias do INS ou do MDS? 
(Entrevista assistente social do INSS Venda Nova). 

 

Visando aprofundar a questão da divulgação, um segundo questionamento foi 

feito: Em sua opinião, como ocorre a divulgação do BPC para a sociedade? Meios de 

comunicação utilizados? Quanto a isso, foi possível constatar que, na visão dos respondentes 

quem divulga pra sociedade são eles mesmos, ou seja, os profissionais da rede 

socioassistencial. E acreditam que quando as pessoas não entram em contato com os 

profissionais ficam sabendo por conta do boca a boca dos atendidos aos não atendidos. 

Conforme atestam os relatos, abaixo: 

Para mim essa divulgação ocorre mais de boca... mesmo. E, através dos 
profissionais que estão ligados a assistência e dos profissionais da saúde, mas, é 
mais através da rede socioassistencial mesmo. E não ao nível da grande mídia e 
comunicação de massa (Entrevista assistente social Plantão Social). 
 
 Somos nós dia a dia, no caso de deficiente que atendemos, percebemos que quem 
divulga são os hospitais e postos de saúde.  No caso do idoso, vamos supor, se 
estiver abrigada o pessoal de lá fala, se a pessoa é da comunidade, um idoso informa 
pro outro [...] Os meios de comunicação utilizados são o boca a boca (Entrevista 
assistente social do INSS Venda Nova). 
 
E ele é mais divulgado nos serviços da assistência social, o que eu consigo perceber 
(Entrevista Coordenadora do CRAS Lagoa). 
 

Durante os depoimentos acerca do modo como ocorre o processo de 

divulgação do BPC a sociedade, um fato sempre presente foi a comparação feita entre a pouca 

divulgação do BPC em contraste a grande divulgação do programa Bolsa Família nas mídias 

de grande circulação, principalmente, TV e rádio. Conforme a entrevistada “Não vejo sobre o 

BPC na Tv e rádio. O Bolsa Família é também um benefício da assistência e a comunicação é 

grande, o BPC tem uma comunicação muito restrita” (Entrevista assistente social do INSS 

Venda Nova). Tal afirmativa foi corroborada, pela segunda entrevistada, ao declarar que “não 

vejo muita propaganda do BPC. Mas eu acho que seria um bom lugar pra divulgar. Deveria 

ser mais divulgado por essa mídia que todos brasileiros tem. Como é o Bolsa Família. O BF 

é mais divulgado” (Entrevista Coordenadora do CRAS Lagoa). 

 

Visando responder a problemática de pesquisa da dissertação, foram abordadas 

algumas questões acerca do modo como se configura a estratégia de divulgação por parte dos 

órgãos e, quais os meios de divulgação utilizados para promoção do BPC. Por se tratarem de 

órgãos que lidam diretamente com o público-alvo, assim como os órgãos da área da saúde o 

principal meio de divulgação não poderia ser outro que o contato face a face durante o 
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processo de atendimento dos profissionais. Em se tratando dos três órgãos a divulgação do 

beneficio acontece não só dentro dos órgãos, mas em palestras e visitas a comunidade. No 

caso do INSS Venda Nova, as assistentes sociais, realizam visitas as pessoas internadas em 

hospitais e casas de repouso. Contudo, no caso de visitas a comunidades carentes, por 

intermédio de pedidos associação de moradores, não é uma tão ação frequente quanto 

gostariam os profissionais. Pois, por ser tratarem de trabalhadores o melhor horários para 

palestras seria, no período da noite, e a instituição não fornece o suporte para que as 

assistentes façam palestras no período noturno. Transformando, assim, a divulgação nessas 

localidades num processo um tanto quanto informal pelo fato de não haver uma rotina de 

visitação as comunidades que procuram por palestras e/ou orientação por parte dos 

profissionais, como demonstra o relato, abaixo: 

Então, o que acontece de via de regra, a maioria das palestras é na parte da manhã, 
as pessoas não querem preferem a noite, visando uma maior presença da 
comunidade. O que acontece é que o INSS não dá esse apoio pra gente, sabe, então 
você vai por conta e risco. Hoje, eu, não faço isso mais, nós não temos um apoio de 
estrutura institucional. Essa divulgação não está estabelecida em rotinas, como você 
quer saber, fica parecendo até um caráter informal, sendo por conta e risco das 
assistentes, e eu, não faço isso mais (Entrevista assistente social do INSS Venda 
Nova). 
 

No modo de atuação dos profissionais do CRAS Lagoa, é perceptível uma 

particularidade inerente ao modo de atuação institucional do órgão. Qualquer CRAS ao 

chegar ao local onde será implantado realiza, primeiramente, um “reconhecimento do local” 

onde “são visitadas as lideranças, cada parceiro local, cada escola municipal, cada escola 

estadual, cada centro de saúde, associação de moradores. Para divulgar o CRAS e disser a 

que viemos” (Entrevista Coordenadora do CRAS Lagoa). E outra peculiaridade que possuem 

é o que eles denominam de “busca ativa” onde por intermédio de visitas domiciliares, na 

região de abrangência do CRAS, irão identificar possíveis beneficiários do programa e 

realizar o acompanhamento dos que já possuem, por intermédio de uma listagem fornecida 

pela Previdência Social. Conforme relatou, a entrevistada 

 
a busca ativa.. como acontece.. a gente recebe uma listagem dos beneficiários do 
BPC da região de abrangência do CRAS, via Previdência Social. Como é um 
público prioritário a gente tem que ir atrás desse público. Outro trabalho é feito no 
sentido de identificação de um possível público, uma busca ativa, via visita 
domiciliar que a gente aproveita pra perceber o contexto ali da família, as 
vulnerabilidades familiares. E identifica se tem idoso e deficiente na família, se tiver 
a gente chama pra ir ao CRAS, se não vem a gente volta lá. E fala.. me fala um 
pouco mais da sua família, como é a questão da renda? E fala “você sabe que existe 
um benefício para idoso e deficiente, você já fez uma avaliação médica da pessoa 
com deficiência, etc. E aí, a gente informa a pessoa sobre o BPC, ou então pelos 
atendimentos (Entrevista Coordenadora do CRAS Lagoa). 
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Entretanto, do mesmo modo que os profissionais da área da saúde, os 

entrevistados têm ciência que ainda tem muita gente que, ainda, não sabe da existência do 

BPC. Pois, ao serem questionados: Em sua opinião, a forma como divulgação do BPC ocorre 

é suficiente para dar ciência aos potenciais beneficiários da existência do mesmo? É unânime 

entre os respondentes que não. Pois, avaliam a divulgação como falha e defasada, e que não 

atinge a todos que poderiam estar recebendo, inclusive pessoas portadoras de doenças 

crônicas graves. Como atestam as próprias entrevistadas, 

Não é falha, tem muita gente que poderia estar recebendo e não está. Principalmente, 
os que mais precisam pessoas com doenças crônicas, AVC, câncer e, coisas assim; 
que não são as deficiência “clássicas”. Quando a pessoa nasce com deficiência é 
culturalmente divulgado que essa pessoas tem direitos. Mas, quando é uma doença 
de característica diferenciada, tipo doença mental, uma doença crônica grave não 
tem esse conhecimento (Entrevista assistente social do INSS Venda Nova). 

 
Eu acho que o modo como ocorre de boca em boca ou através dos profissionais da 
rede é muito deficiente, fica muito defasado. Muita gente que poderia estar sendo 
beneficiário não é atingido (Entrevista assistente social Plantão Social). 

 
Não. Não é suficiente e isso envolve inclusive divulgação de CRAS. Por que o 
CRAS não é muito divulgado, as pessoas não conhecem muito. Então, eu acho, 
assim, divulgar a política de assistência social como um todo. E por intermédio disso 
o BPC vai ser mais divulgado. E claro que assim você dá um enfoque pro BPC que é 
um beneficio que as pessoas realmente necessitam dele é muito interessante; como 
ocorre com o BF (Entrevista Coordenadora do CRAS Lagoa). 
 

 
Objetivando entender se as funções e/ou atribuições dos órgãos com relação à 

divulgação do BPC sofreram alterações desde sua implantação, questionou-se: Desde o início 

do BPC, em 1996, até hoje, houve alguma mudança nas atribuições e/ou funções destinadas 

ao órgão no que se refere ao BPC? E especificamente no que se refere à divulgação do 

Benefício? Por meio do qual foi possível aferir que não o que mudou foram atribuições 

ligadas ao formato do BPC, no que diz respeito à divulgação, não há registro de que havia ou 

há uma normativa acerca do modo como devem proceder, como ressaltou a entrevistada, 

“agora... falar que tem uma regra saída de Brasília, falando que vocês vão trabalhar tanto 

dias com divulgação, não tem. Essa “logística” não tem” (Entrevista assistente social do 

INSS Venda Nova). Segundo relatos, o que foi possível detectar é que a divulgação do BPC, 

no caso do INSS Venda Nova, em seu início, foi bastante ampla e intensa, e o órgão disponha 

de bastante material de divulgação. Conforme sua declaração,  

 
No inicio se divulgava muito, era uma loucura, pois era um beneficio inicial [...] 
uma vez, nos fomos em Neves, e a prefeitura lotou uma quadra com deficientes, 
parecia uma coisa de cura, aquele tanto de gente de bengala “todos esperando um 
milagre chegar”, o município tomou o cuidado de fazer uma divulgação, pois tinha 
muita gente interessada, também tinha a questão dos políticos que ele preenchiam, 
tudo muito relacionado a voto. Quando tinha esse caráter de promoção do político, 
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cada prefeitura, promovia de uma forma e depois falava “eu consegui, isso ,pra 
você”, agora, como tem um caráter mais politico de implementação da Lei, do 
direito, conforme for o município não tem muita preocupação em divulgar. 

 

[...] quando começou o BPC, a divulgação era maior, tínhamos material, antes 
existia e vinha pra gente. Hoje em dia, não temos mais acesso a esse tipo de 
material. Em termos de divulgação, eu, avalio que está pior, nem tem. O material do 
MDS não chega pra gente das agências, se ele esta chegando pra outros órgãos, 
vamos supor Estado, eu não sei, mas para o pessoal do município não está. Essa 
responsabilidade de divulgação fica muito para nós, assistentes sociais do INSS  
(Entrevista assistente social do INSS Venda Nova). 

 
Com a finalidade de definir aspectos facilitadores ou que poderiam vir a se 

constituir como dificultadores a divulgação do BPC, na visão das respondentes, algumas 

frases foram formuladas a fim de captar a percepção e grau de concordância acerca do tema. 

Em sua grande maioria, a opinião das respondentes foi semelhante. Dentre os pontos comuns 

relatados, dizem respeito ao fato de não acreditarem que o público-alvo do benefício saiba da 

existência do mesmo; discordam que a divulgação do BPC compete unicamente aos 

profissionais que lidam diretamente com o público-alvo do programa; concordam no 

entendimento de que o material impresso não é o melhor meio de divulgação a ser utilizado 

pelo BPC; discordam que a divulgação mediante profissionais da rede socioassistencial é o 

melhor meio de divulgação do benefício e; concordam que se a divulgação do BPC utilizar 

meios de comunicação de massa de grande circulação fará com aumente o número de pessoas 

que irão requerer o benefício. 

 
8.3 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DO BPC NA PERPECTIVA DAS 
ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO  
 

 

Diante do fato de a problemática da dissertação girar em torno do levantamento 

da estratégia de divulgação do BPC, as assessorias de comunicação dos órgãos entrevistados, 

das diversas esferas, também foram objeto de pesquisa. Desse modo, foi formulado um roteiro 

único de entrevista que foi enviado ao referido setor. Diante do que foi declarado é possível 

chegar as seguintes considerações; 

 

No MDS, quem responde pela assessoria de comunicação é a ASCOM, 

conforme declaração da assessoria, a estratégia de divulgação do BPC utiliza, principalmente, 

comunicação de massa, e destaca a primazia que é dada ao uso do rádio, e a produção de 

material, mas também, utiliza da comunicação direta e segmentada, contudo, com em menor 

frequência. Os recursos utilizados pra divulgação do BPC advém do orçamento da Secretaria 
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Nacional de Assistência Social. Os materiais que são produzidos pela ASCOM compreendem 

folders, cartilhas e manual operacional, com uma periodicidade, em média, de três vezes por 

ano. Quando questionado se a assessoria recebe ou segue alguma norma ou determinação do 

modo como deve ser feita a divulgação do BPC para a população por intermédio da atuação 

do órgão, Foi declarado que “a Ascom procura seguir as normas de divulgação destinadas ao 

público atendido pelos dois programas (BPC, Bolsa Família), Por isso, o meio mais acessível 

é via rádio ou pelos gestores municipais que têm uma relação direta com esse público” 

(Entrevista Assessora da ASCOM). 

 

Na SEDESE, conforme declaração da Assessora Chefe, não existe uma 

estratégia de divulgação específica para o BPC o mesmo é divulgado em conjunto com as 

demais ações da Subsecretaria Municipal de Assistência Social. A SEDESE divulga o BPC, 

unicamente, por meios de comunicação de massa, ou seja, por intermédio do site institucional, 

portal de notícias do Governo de Minas, jornais, rádio e TV. Ressalte-se que quando 

questionado se a assessoria recebe ou segue alguma norma e/ ou determinação do modo como 

deve ser feita a divulgação do BPC, para a população, por intermédio da atuação do órgão, foi 

declarado que não, que “a divulgação é feita dentro dos padrões da secretaria (release para 

toda a imprensa)” (Entrevista Assessora Chefe SEDESE). Demonstrando assim, que o órgão 

não recebe nenhuma orientação do MDS acerca do modo como deve proceder na divulgação 

(promoção) do BPC aos municípios.  

 

Na SMASS, conforme declaração da assessora de imprensa, o BPC é 

divulgado em conformidade com os demais benefícios da Política Nacional de Assistência 

Social, por meio de comunicação direta, por intermédio da atuação dos profissionais do 

CRAS, CREAS, e Plantão Social e por meio da divulgação no Diário Oficial, site 

institucional e impressa do município. Entretanto, foi ressaltado, que a “divulgação específica 

do BPC deve ficar a cargo das ações do Governo Federal” (Entrevista Assessora de 

Imprensa SMAAS). Outro ponto destacado, pela entrevistada, é que o órgão não recebe 

recurso federal nem estadual para utilizar na produção de material de divulgação e 

informativo do BPC.  Quando questionado se a assessoria recebe ou segue alguma norma ou 

determinação do modo como deva ser feita a divulgação do BPC, foi declarado que “nunca 

receberam nenhuma instrução, nesse sentido” (Entrevista Assessora de Imprensa SMAAS). 

Um ponto, importante a ser destacado, é que quando questionado: Por que o BPC é bem 

menos divulgado na grande mídia (TV, rádio e jornais de grande circulação) do que o BF, 
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Brasil sem Miséria e outros programas de governo? Isso ocorre por causa de verbas 

orçamentárias ou porque a estratégia de divulgação desses programas é diferente? Foi, 

novamente, ressaltado que o BPC diz respeito a um direito constitucional e o BF um 

programa de governo, que se utiliza da ampla divulgação na mídia como um instrumento de 

legitimação do benefício á sociedade, como pode ser observado no trecho a seguir, 

As estratégias de divulgação são as mesmas. O que ocorre é que o BPC está previsto 
na Constituição de 1988 e foi regulamentado pela Lei 8.742 de 7 de dezembro de 
1993. São 3,7 milhões de pessoas atendidas com pagamento de um salário mensal e 
têm orçamento maior do que o do Bolsa Família. Previsão orçamentária do BPC 
para 2013 é aplicar 31 bilhões. O Programa Bolsa Família, que atende 13,9 milhões 
de famílias, enfrentou fortes críticas desde o início e houve necessidade de uma 
divulgação intensa para mostrar o funcionamento do programa, as ações implantadas 
para unificar cadastros, atualizar informações e monitorar as contrapartidas nas áreas 
de educação e saúde (Entrevista Assessora da ASCOM). 

 

No INSS-coordenação, conforme declaração da Assessora Chefe, o BPC é 

divulgado em conjunto com o demais benefícios previdenciários. O benefício é divulgado 

tanto por meio da comunicação direta, por intermédio da atuação dos profissionais das 

agências de bairro quanto por comunicação e campanhas internas utilizando de cartazes, fly e 

palestras, quanto mediante comunicação de massa (rádio e tv). Quando questionado se a 

assessoria recebe ou segue alguma norma ou determinação do modo como deve ser feita a 

divulgação do BPC para a população por intermédio da atuação do órgão, foi declarado que 

não. O órgão não recebe recursos de cunho federal a ser usado na produção de material de 

divulgação do benefício. E, também não recebe material de divulgação do BPC produzido 

pelo MDS. Com relação à produção de material, por parte do INSS, foi declarado que “o 

órgão produz material de campanha comercial (mídia e massa), a assessoria produz material 

específico para atender demandas regionais e locais” (Entrevista Assessora Chefe do INSS). 

 
8.4 A DIVULGAÇÃO DO BPC NA PESPECTIVA DO PÚBLICO - ALVO DO 
BENEFÍCIO 
 

Entre os meses de setembro a outubro foram aplicados 18837 questionários aos 

usuários do INSS, deficientes físicos, nas agências de Belo horizonte - Padre Eustáquio, 

Barreiro, Venda Nova, Santa Efigênia, Oeste (Centro), Afonso Pena, Sul (Centro)- que foram, 

ao setor da assistência social, com o intuito de buscar informações sobre o funcionamento 

e/ou regras, fazer consultas agendadas ou até mesmo requerer o benefício. Por se tratar do 

setor da assistência social o público respondente é de deficientes físicos, os idosos não 

                                                 
37 É provável que o número de atendimentos tenha sido, bem maior, mas esse foi o número de questionários que 
foram preenchidos e devolvidos a pesquisadora. 
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necessitam passar pela perícia médica, todos os tramites burocráticos relativos ao BPC são 

resolvidos no setor administrativo38.O intuito da coleta de dados é saber como que o público-

alvo, em questão, do benefício tomou ciência da existência do direito constitucional. Sendo 

assim, foram elencados no roteiro de pesquisa questões que pudessem aferir se a estratégia de 

divulgação adotada pelos órgãos promotores do BPC, em BH, está de acordo com o perfil do 

público-alvo do BPC, de modo que os mobilizem a ir requerer o benefício.  

 

Desse modo, questionou-se por qual meio de comunicação o entrevistado 

soube da existência do BPC, aonde se chegou a seguinte conclusão: 67% dos respondentes 

(deficientes) que passaram nas agências nos meses da realização da pesquisa souberam em 

virtude do fato de terem entrado em contato com um profissional da rede socioassistencial 

(CRAS, CREAS, Plantão social, CERSAM, INSS, posto de saúde, hospital público e 

particular, clinicas, asilos, centros de apoio a deficientes) e rede escolar; 28% mediante 

relações pessoais (amigos, vizinhos, parentes, conhecido, etc.); 1,6% meios de comunicação 

de massa (material impresso, rádio, tv, internet). Cabe ressaltar, que nessa nesta categoria 

houve apenas três casos, sendo dois por rádio aberta e um por internet. Nenhum dos 

respondentes relatou ter tomado ciência do BPC em virtude de material de divulgação 

produzido pelo MDS; o restante dos resultados foi 2,7% NS/NR e, O, 5% outros. Como pode 

ser observado no Gráfico1, a seguir, 

 
Gráfico 1: Percentual de respondentes (deficientes) que tomaram 
conhecimento do BPC em relação ao meio ou canal de obtenção dessas 
informações - Belo Horizonte- 2012. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2012. 
 

                                                 
38 O referido setor não deu permissão para que fosse realizada a pesquisa com os usuários do mesmo. 
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Tendo em vista que segundo os resultados, 67% dos respondentes (deficientes), 

que passaram que agências do INSS no período da pesquisa, tomaram ciência do BPC por 

intermédio da atuação de algum profissional, é de suma importância demonstrar como está 

dividida a porcentagem entre os órgãos da rede socioassistencial. A distribuição segue no 

Gráfico 2, abaixo 

 
Gráfico 2: Percentual de respondentes (deficientes) que tomaram 
conhecimento do BPC mediante profissional da rede socioassistencial em 
relação ao órgão divulgador – Belo Horizonte - 2012. 

 
Fonte: dados da pesquisa,2012. 
 

Como se pode observar no Gráfico 2, em 1º lugar aparece o postos de saúde, 2º 

hospitais públicos, 3º CRAS, 4º Agencias do INSS, 5º Plantão Social, 6º CERSAM, 7º 

NS/NR, em 8º ficaram empatados centros de apoio a deficientes, hospital ou clínica particular 

e, por fim, em 9º ficaram empatados asilo, escola e, CREAS. Chamou atenção o fato que nos 

dois primeiros lugares estão órgãos ligados a área da saúde, onde conforme as entrevistas, da 

área da saúde, da regional Venda Nova, ficou claro que esses locais não possuem material de 

divulgação produzido pelo MDS e não possuem nenhuma estratégia de divulgação ou norma 

interna para que sejam divulgados aos pacientes o direito constitucional. Fato este, que foi 

corroborado pela Coordenadora da assistente social do INSS, ao relatar que “quem, 

normalmente, não frequenta a rede SUS não fica sabendo”. Tal afirmativa foi corroborada, 

pela entrevistada da agência do INSS Venda Nova, ao afirmar que “normalmente, quem chega 

pra requerer é através de Posto de Saúde, através de Hospital”.  

 



131 

 

A Coordenadora do Serviço Social do INSS fez uma ressalta acerca da 

divulgação do BPC pela rede escolar ao afirmar que “nas escolas, a gente percebe que não 

tem muita divulgação, tanto que a gente não recebe muito laudo de encaminhamento de 

avaliação psicopedagógico das escolas, [...]  ainda tem muitas lacunas, um universo muito 

grande a ser trabalhado”. A assistente social do INSS Venda Nova, também, compartilha 

dessa visão acerca da baixa participação da rede escolar no processo de divulgação do BPC, 

ao declarar que “o benefício deveria ser divulgado, também, através das escolas. Os alunos 

deveriam levar folhetos para as famílias, principalmente, de escolas públicas onde se 

encontram muitas pessoas de baixa renda”.  

   

Tabela 3: Percentual de respondentes (deficientes) que tomaram 
conhecimento do BPC em relação ao meio ou canal de obtenção da 
informação e o interstício de tempo para solicitar o benefício – Belo 
Horizonte - 2012 

 
 
 

 

 

 

 

                  

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa,2012. 

 

De acordo com a Tabela 3, feita mediante um cruzamento estatístico entre o 

tempo que demorou em ir procurar o INSS e o meio de comunicação pelo qual tomaram 

ciência do BPC, foi possível responder ao seguinte questionamento: Qual meio de divulgação 

mobilizou em menor tempo o público- alvo a ir procurar o órgão operacionalizador do 

benefício (INSS)? Em que se chegou a seguinte conclusão: As pessoas que passaram pelo 

   Tempo 
 

Relações 
pessoais 

 
Comunicação 

de massa 
Profissional Outros Ns/Nr 

  

 
1 a 7 dias 0 0 3 0 0 

 0% 0% 2.4% 0% 0% 

 
7 a 15 dias 7 0 4 0 0 

 13.2% 0% 3.2% 0% 0% 

 
15 a 30 dias 21 1 57 0 3 

 39.6% 33.3% 45.2% 0% 60.0% 

 
1 a 6 meses 19 1 41 1 1 

 35.8% 33.3% 32.5% 100.0% 20.0% 

 
Mais de 1 

ano 
6 1 18 0 1 

 11.3% 33.3% 14.3% 0% 20.0% 

 
NS/NR 0 0 3 0 0 

 0% 0% 2.4% 0% 0% 
  53 3 126 1 5 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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setor da assistência social (deficientes), nos meses da pesquisa, que a divulgação mediante a 

atuação dos profissionais da rede socioassistencial e da rede de educação foi à única categoria 

em que os respondentes (deficientes) relatam que procuraram o beneficio, imediatamente, 

assim que souberam da existência do mesmo, ou seja, no prazo de 1 a 7 dias. Em segundo 

lugar, figuraram as relações pessoais em que o respondente demorou de 7 a 15 dias.  No caso 

de meios de comunicação de massa o prazo mínimo girou em torno de 15 a 30 dias. Em suma, 

os profissionais da rede socioassistencial se destacam em todos os períodos. 

 

 Sendo assim, os resultados indicam que para o grupo pesquisado, nos meses 

em que foi realizada a pesquisa, que os meios de comunicação de massa (material 

informativo, ou meios de comunicação aberta) puro e simplesmente sem o contato face a face 

possuem o poder de persuasão (mobilização) menor, seja em virtude de sua escassez ou em 

virtude se serem poucos explicativos. Visando aprofundar essa constatação um segundo 

cruzamento foi feito, em que foi possível constatar que dos entrevistados que responderam 

que procuraram o INSS no prazo de 1 a 7 dias depois que souberam da existência do BPC, 

100% deles foi por conta da interação com um profissional da rede socioassistencial e da rede 

escolar. 

Quando questionados há quanto tempo sabiam da existência do BPC, 44% 

afirmaram que sabiam em torno de 15 a 30 dias, e 33% de 1 a 6 meses, ou seja, para os 

respondentes, que passaram pelas agências do INSS, no período da coleta de dados, a 

comunicação acerca da existência do BPC, ainda, era de certo modo recente. Apenas 14% dos 

respondentes (deficientes) alegaram saber da existência do BPC há mais de 1 ano.  Conforme 

demostra o Gráfico 3, abaixo: 

 
Gráfico 3: Percentual de respondentes (deficientes) em relação 
ao tempo de ciência sobre o BPC – Belo Horizonte -2012 

 
 Fonte: dados da pesquisa, 2012. 
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 Quando questionados: Quanto tempo se passou desde que ficou sabendo da 

existência do BPC, até ir procurar o INSS, para saber sobre o funcionamento e /ou regras, ou 

até mesmo ir requerer o benefício, 44% dos respondentes deficientes, afirmaram que demorou 

entre 15 a 30 dias, e 6% demorou de 7 a 15 dias. Ou seja, de posse da informação da 

existência do benefício à procura, pelos respondentes (deficientes), nos meses em que ocorreu 

a coleta de dados, foi rápida. Conforme demonstra o Gráfico 4, a seguir: 

 
Gráfico 4: Percentual de respondentes (deficientes) em relação ao 
interstício de tempo do seu conhecimento sobre o BPC e a 
procura pelo mesmo no órgão responsável – Belo Horizonte  
2012. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2012. 

 

No que diz respeito ao tempo de procura ao INSS por parte de homens e 

mulheres, os cruzamentos estatísticos, revelam que não foram encontradas grandes diferenças, 

entre os períodos de tempo, ou seja, entre os respondentes, a divisão sexual não exerceu 

grande influência no tempo de procura. Demonstrando assim, que as estratégias de divulgação 

a princípio, podem ser as mesmas para ambos os sexos. No grupo pesquisado, o fato de ser 

homem ou mulher não exerceu influência no tempo que procura pelo benefício e, sim, o meio 

de divulgação que foi utilizado para informá-los. Conforme pode ser verificado na Tabela 4,  

abaixo 

 

   Tabela 4: Percentual de respondentes (deficientes) por gênero em 
relação ao interstício de tempo do seu conhecimento sobre o BPC e a 
procura pelo mesmo no órgão responsável – Belo Horizonte - 2012. 
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    PERÍODO DE 
TEMPO 

DIVISÃO SEXUAL TOTAL 

F M 

  1 a 7 dias 3 0 3 

 2.8% 0% 1.6% 

 7 a 15 dias 5 6 11 

 4.6% 7.6% 5.9% 

 15 a 30 dias 48 34 82 

 44.0% 43.0% 43.6% 

 1 a 6 meses 36 27 63 

 33.0% 34.2% 33.5% 

 Mais de 1 ano 15 11 26 

 13.8% 13.9% 13.8% 

 NS/NR 2 1 3 

 1.8% 1.3% 1.6% 

 TOTAL 109 79 188 

 100% 100 % 100% 

                       Fonte: dados da pesquisa, 2012. 
 

O cruzamento estatístico permitiu captar que a localidade da agência do INSS 

não exerceu efeito significativo no tempo de procura, por parte do público-alvo.  As 

diferenças apresentadas de deram por intermédio do maior número de questionários 

preenchidos em algumas localidades, não sendo possível fazer comparações entre a atuação 

dos profissionais. Conforme pode ser observado, na Tabela 5, abaixo:  

 

Tabela 5: Percentual de respondentes (deficientes) por localidade da agência 
do INSS em relação ao interstício de tempo do seu conhecimento sobre o 
BPC e a procura pelo mesmo no órgão responsável – Belo Horizonte - 2012 
 

PERÍODO DE TEMPO 
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       1 a 7 

dias 
 0 1 1 1 0 

 0% 3.3% 1.5% 2.0% 0% 

     7 a 15 

dias 
 1 1 8 1 0 

 3.6% 3.3% 11.9% 2.0% 0% 
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** As agências Barreiro e Santa Efigênia não registraram atendimentos no período analisado. 
    Fonte: dados da pesquisa, 2012 

 
Diante do que revelou a pesquisa com o público-alvo e as entrevistas com 

gestores e/ou responsáveis pelo BPC nas três instâncias, somados ao referencial teórico, 

seguem as considerações finais e recomendações. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     15 a 30 

dias 
 15 14 29 20 4 

 53.6% 46.7% 43.3% 40.8% 28.6% 

    1 a 6 

meses 
 9 4 22 23 5 

 32.1% 13.3% 32.8% 46.9% 35.7% 

   Mais de 1 

ano 
 3 10 7 1 5 

 10.7% 33.3% 10.4% 2.0% 35.7% 

NS/NR  0 0 0 3 0 

 0% 0% 0% 6.1% 0% 

    TOTAL  28 30 67 49 14 

 100% 100.% 100% 100% 100% 
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CAPÍTULO 9 – CONCLUSÃO 
 
 
 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um dos poucos, se não o único, 

que disponibiliza um salário mínimo a idosos e deficientes físicos. Sendo assim, conforme 

pesquisas do IPEA (2010) e demais pesquisas de mesma natureza,  o mesmo consegue incidir 

de forma direta na redução da extrema pobreza.  O fato de o benefício constar na Constituição 

de 88, em seu artigo 203, demonstra, a importância do BPC como instrumento de inserção dos 

mais vulneráveis, físico e economicamente, no Sistema Brasileiro de Proteção Social (SBPS). 

E, consequentemente, a inclusão do público-alvo na garantia dos direitos sociais e de 

cidadania.  Entretanto, para que tais fatos ocorram, primeiramente, é necessário que as 

pessoas  quem possuam direito ao benefício saibam da existência do mesmo.  

  

 Devido ao baixo conhecimento das pessoas sobre do BPC, relatados em 

pesquisas de opinião, tais como Vox Populi (2009) e textos avaliativos do benefício, o grau de 

procura pelo requerimento do benefício pode estar aquém do que seja devido. O objetivo 

dessa pesquisa foi lançar um olhar para o modo como se configuram as estratégias de 

divulgação empregadas pelos órgãos responsáveis e/ou promotores, utilizadas para divulgação 

do BPC aos potenciais beneficiários. E assim, tecer considerações sobre o êxito em dar 

ciência ao potencial público-alvo acerca da existência do benefício. A seguir, segue uma 

síntese, dos principais aspectos abordados nas entrevistas com gestores e o público- alvo. 

 

Conforme os relatos dos gestores entrevistados no MDS, INSS-Coordenação, 

SEDESE e SMAAS (Prefeitura de Belo Horizonte) conclui-se que desde a implantação do 

Benefício, em 1996, até hoje, não foram constatadas estratégias institucionais, planejadadas e 

construídas de forma articulada com todos os órgãos envolvidos com o BPC para se divulgar 

com efetividade o benefício ao seu público-alvo. De outro lado as entrevistas com os 

executores do BPC no INSS-Venda Nova, CRAS-Lagoa, CRAS-Plantão Social de Venda 

Nova, Posto de Saúde João Pinheiro e Hospital das Clínicas revelaram que existe uma 

iniciativa pessoal por parte dos profissionais da rede socioassistencial no intuito de esclarecer 

sobre o benefício. Essa iniciativa foi identificada também no resultado dos questionários 

aplicados aos beneficiários deficientes, que afirmaram em quase sua totalidade ter tomado 

ciência sobre o BPC por intermédio de um profissional da rede socioassistencial.   
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No presente trabalho, ao se indagar sobre a existência de uma estratégia de 

comunicação para o BPC, teve-se como foco a estratégia institucional e planejada pela qual, a 

partir de um agente coordenador, são oferecidas as condições informacionais e de 

infraestrutura adequadas para sua operacionalização, bem como são articuladas iniciativas 

integradas de envolvimento de todos os atores para objetivos comuns.  Contudo, verificou-se 

na pesquisa que, na percepção dos gestores respondentes, a estratégia de divulgação do BPC 

consistiu, basicamente, em divulgação por intermédio, da produção de folders, cartilhas, 

folhetos, etc. e, treinamento dos profissionais da área.  O fato de não existir verba 

orçamentária que seja destinada exclusivamente a divulgação do BPC e, sim, em conjunto 

com os demais programas, poderia contribuir para a situação ora apresentada pelos gestores 

respondentes.  

 

Na entrevista com o gestor, na SEDESE, responsável pela Coordenação e 

orientação aos municípios, ficou nítido que a Secretaria não exerce nenhum tipo de atividade 

e/ou orientação, específica do órgão, aos municípios mineiros no sentido da promoção da 

divulgação do BPC e, sim na temática do BPC dentro do Sistema Único de Assistência 

Social.  Na visão da respondente, a divulgação do benefício é função dos municípios. O que 

se constatou foram ações mais gerais, tais como a disponibilização de informações no site ou 

alguns eventos.  Foi ressaltado o fato de não haver nenhum tipo de norma e/ou orientação do 

MDS, acerca do modo como deve ser feita a divulgação do benefício. Em resumo, ficou 

sinalizado, na entrevista, a falta de articulação e de integração da SEDESE com o MDS no 

que tange a uma possível estratégia institucional, planejada, para a divulgação do BPC. 

 

A pesquisa detectou mesma desarticulação acerca da divulgação do BPC na 

Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social (SMAAS) da Prefeitura de Belo 

Horizonte e no INSS-Coordenação. Mesmo exercendo atividades de divulgação do benefício, 

esses órgãos também não possuem nenhuma estratégia institucional, planejada, de divulgação 

que tenha sido formulada, especificamente, para o BPC. O que foram relatadas nas entrevistas 

foram atividades de capacitação e treinamento dos funcionários que atuam na política de 

assistência social. A SMASS não produz material de divulgação do beneficio e o INSS 

produz material somente sobre benefícios previdenciários. O que os órgãos fazem é repassar o 

material produzido pelo MDS. Novamente, foi ressaltada, pelas entrevistadas, a falta de uma 

normativa específica e de uma estratégia institucional, que deveria partir do MDS, norteadora 

do modo como os órgãos da rede socioassistencial devam executar a divulgação do BPC. 
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Se de um lado os gestores dos órgãos coordenadores do BPC no governo 

federal, estadual e municipal retrataram uma realidade onde a divulgação do BPC acontece de 

forma espontânea e desintegrada não configurando a existência de uma estratégia 

institucional, planejada, de divulgação do benefício, a pesquisa pode também apurar a 

percepção dos respondentes de uma das nove regionais da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Nesse contexto foi possível ouvir pessoas que atuam diretamente com o público- alvo do BPC 

na Regional Venda Nova.  O que se conclui, de acordo com os relatos das entrevistas, é que 

os profissionais do setor a assistência social, principalmente, do setor da saúde não possuem 

contato com o MDS. Sendo assim, quase não recebem material de divulgação, treinamentos e 

capacitações. Este fato reforça a evidência da falta de integração institucional entre as três 

instâncias.  Os relatos sinalizam que a iniciativa dos profissionais em divulgar o BPC decorre 

da ética profissional.  

 

Conclui-se, portanto, que na perspectiva dos profissionais que lidam 

diretamente com o público alvo do benefício, da Regional Venda Nova, não há uma estratégia 

de divulgação institucional, planejada, com resultados efetivos para a divulgação do BPC.  

 

Já na perspectiva das assessorias de comunicação das três instâncias de 

governo não é detectada nenhuma orientação institucional nem algum tipo de norma ou 

técnica no que tange ao modo como deva ser realizada a divulgação do BPC. O que fazem é 

agir de acordo com demanda dos órgãos. O que se nota é a utilização dos meios de 

comunicação de massa (relesses, notas em jornais, tv ou rádios) no uso da divulgação do 

benefício. Somente a Assessoria de Comunicação do MDS, ASCOM, produz material de 

divulgação do BPC. O INSS também afirma produzir material, mas, conforme relato dos 

entrevistados, esse material seria de péssima qualidade e escasso, por focar somente 

benefícios de cunho previdenciário. Essa iniciativa indica ações desarticuladas evidenciando 

mais uma vez a falta de uma estratégia institucional, planejada, de caráter integrador. 

 

No que tange aos resultados alcançados com a pesquisa aplicada ao público- 

alvo do BPC, nos meses de setembro e outubro, com os deficientes, os seguintes aspectos 

foram evidenciados: a comunicação efetuada por profissional da rede socioassistencial é o 

principal meio de divulgação pelo qual os respondentes tomaram ciência da existência do 

benefício, com 67% dos casos. Ressalta-se que dentre os respondentes nenhum tomou ciência 



139 

 

da existência do BPC por intermédio do material (folders, cartilhas, folhetos, etc.)  produzido 

pelo MDS.  

 

Outro ponto revelado pela pesquisa, com os deficientes, foi que quando uma 

pessoa toma ciência da existência do BPC, em razão, do fato de ter entrado em contato com 

profissional da rede socioassistencial a procura do mesmo, pelo benefício é três vezes mais 

rápida do que quanto fica sabendo por intermédio de meios de comunicação de massa. 

Quando a pessoa toma ciência da existência do BPC o tempo de procura é rápido, de 15 a 30 

dias, em 44% das respostas. Ou seja, de posse da informação acerca da existência do BPC, 

entre os respondentes (deficientes) ou tempo de procura por informações e/ou requerimento 

do benefício é rápida.  

 

 Com o objetivo de provocar novos trabalhos dentro desta temática, outras 

pesquisas proporcionariam uma visão mais abrangente ao contemplar todo público- alvo do 

BPC. Uma possibilidade de pesquisa envolveria uma pesquisa que incluíria deficientes físicos 

e idosos, com tempo de duração e quantidade amostral maior do que foi realizada nesta 

dissertação, a fim de poder revelar se as constatações desta pesquisa serão novamente 

constatadas ou refutadas. Outra possibilidade reflete a elaboração de estudos com 

beneficiários que possuem o BPC tanto a pouco como longo tempo, a título de sinalizar a 

evolução dos meios propagadores do benefício. Possibilitando, assim, fazer melhorias no 

processo de divulgação do BPC.  

 

Além disso, a produção de trabalhos acadêmicos e de cunho científico 

contribuiria para ampliar a discussão temática desenvolvida nesta dissertação acerca da 

divulgação e das estratégias de comunicação atreladas ao BPC, que ainda se apresentam 

escassos, em decorrência da pouca literatura acadêmica existente sobre o tema. Tendo em 

vista que o benefício utiliza recursos públicos, não se pode tratar um benefício dessa natureza 

sem a devida atenção. Por fim, a formulação de estratégias de divulgação adequadas ao perfil 

do público-alvo do BPC possibitaria o aumento da cobertura do benefício entre o público 

elegível. 
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CAPÍTULO 11 - APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - Roteiro de entrevista MDS 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1) Nome:  
2) Função:  
3) Cargo e atribuições:  
4) Há quanto tempo exerce essa função: 
_________________________________________________________________________ 

ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO COM RELAÇÃO AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA (BPC) 

1) Há quais órgãos e/ou pessoas competem à divulgação o BPC para a sociedade, de modo 
geral, e para os possíveis beneficiários?  
 
 
 2) Quais ações rotineiras são empreendidas com vistas a informar e orientar, capacitar e 
treinar os agentes de forma a cumprir a competência do órgão e garantir a divulgação do BPC 
junto ao seu público alvo 
 
GESTÃO 
 

3) Como é a relação do MDS junto ao INSS no que se refere à operacionalização do BPC? 
Quais os aspectos positivos e negativos dessa relação? Por qual motivo escolheram o INSS 
para operacionalizar o BPC? 

4) O MDS possui material de divulgação do BPC para ser enviado aos órgãos (CRAS, 
CREAS, agencias do INSS, postos, etc.)? Quem é o responsável pela produção e envio desse 
material? Com que frequência esse material é enviado? Com que frequência é produzido? 
 

5) No MDS existe alguma ação no sentido de promover encontros e/ou 
capacitação/treinamento destinado ao pessoal que lida diretamente com o público-alvo da 
política? No sentido de orientar, capacitar/informar, atualizar os mesmos? 

 
6) Você acredita que o fato do MDS não possuir representação nos Estados exerce algum 
efeito negativo na implementação e execução do BPC? 

 
ORÇAMENTO/RECURSOS 
 
7) O MDS possui algum tipo de teto orçamentário para ser usado em programas sociais? E o 
BPC? O governo estabelece alguma restrição orçamentária para o BPC, ou, enquanto houver 
demanda o benefício será concedido? 
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8) Você acredita que a cobertura do BPC está plena (total), satisfatória, suficiente ou 
insuficiente ? Vc tem dados ou pesquisas que comprovem isso? 

  
PERCEPÇÃO ACERCA DO MODO COMO ESTÁ ESTRUTURADA A 
DIVULGAÇÃO DO BPC 

9) QUAL ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO O MDS ADOTA PARA DIVULGAR O 
BPC? Desde o inicio foi essa ou mudou?  Em sua opinião, como ocorre a divulgação do BPC 
para a sociedade? 
  
10) Na visão do MDS quais os principais canais divulgadores do BPC?  Periodicidade de 
divulgação? Qual meio de comunicação seria o mais eficiente na sua percepção? 
 
11) No que se refere à divulgação do BPC a sociedade, O MDS prefere os meios de massa ou 
outro meios de comunicação: quais? 

meios de massa. 
 
12) O MDS fornece orientação e diretrizes para os demais órgãos de modo a orientar e 
promover a divulgação do BPC em sua esfera de atuação? 

 
13) Qual sua opinião acerca do uso da tv, rádio e internet para divulgação do BPC para o 
público-alvo?    
 
_____________________________________________________________________ 

MEIOS DE DIVULGAÇÃO 

1) Segundo a LOAS, Capítulo II, deve haver ampla divulgação dos serviços 
sócioassistênciasis, de modo a proporcionar a universalização dos direitos sociais, sendo 
assim, por quais meios o órgão divulga? 
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QUAL O SEU GRAU DE CONCORDÂNCIA COM AS FRASES A SEGUIR: 
 
1) Em sua opinião, o público –alvo do BPC tem conhecimento da existência do beneficio 
constitucional? 

          Concordo Totalmente,                 Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 

2)Em sua opinião, a divulgação do BPC compete unicamente as pessoas que lidam 
diretamente com o público-alvo: assistentes sociais, psicólogos, etc. ?  

          Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 

3)O modo com acontece a divulgação do BPC atinge o público-alvo, sem excluir pessoas que 
não frequentam CRAS, Regional ou outros órgãos da rede socioassistencial? 

          Concordo Totalmente,                 Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 

4) A divulgação do BPC por meio de material impresso é o melhor meio de divulgar do BPC? 

          Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 

5) A divulgação do BPC mediante profissionais ligados a rede socioassistencial é melhor 
meio de divulgar do BPC? 

          Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 

6) Caso a divulgação do BPC utilizasse meios de comunicação de massa, tais como: rádio e tv 
e mídia impressa de grande circulação,  aumentaria o número de pessoas quer requeriam o 
BPC ? 

          Concordo Totalmente,               Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Concordo Totalmente,                 

          Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo           Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo           Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo 

Concordo,               Discordo              Discordo Concordo,               Discordo              Discordo Concordo,               Discordo              Discordo 

          Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo           Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo 

          Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo 

          Concordo Totalmente,               Concordo,               Discordo              Discordo 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista dos órgãos gestores e/ou operacionalizadores do 
BPC 
 
CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1) Nome? 
2) Função do órgão? Setor? 
3) Cargo e atribuições? 
4) Há quanto tempo exerce essa função? 
______________________________________________________________________ 

ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO COM RELAÇÃO AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA (BPC) 

1) Há quais órgãos e/ou pessoas competem à divulgação o BPC para a sociedade, de modo 
geral, e para os possíveis beneficiários?  
 
2) Qual o papel (função) adotado pelo órgão para realizar a divulgação do BPC? (por 
exemplo, produção de material, instrução de outros órgãos, divulgação em seu site, 
capacitação, monitoramento, envio de dados, outros) ? 
 

3) Quais ações rotineiras são empreendidas com vistas a informar e orientar, capacitar e 
treinar os agentes de forma a cumprir a competência do órgão e garantir a divulgação do BPC 
junto ao seu público alvo? De que forma estão sendo feitas?  Se sim, quem fornece a 
capacitação? Com que frequência ocorre? Quando foi a última? E tem previsão para a 
próxima? 
Se não, por que não acontece? 
 

4) Desde o início do BPC em 1996 até hoje houve alguma mudança nas atribuições e/ou 
funções destinadas ao órgão no que se refere ao BPC? E especificamente no que se refere à 
divulgação do Benefício? 

GESTÃO 
 
5) Existe ou já existiu alguma norma interna ou orientação do próprio órgão acerca de 
promover a divulgação do BPC , para outros órgãos do próprio governo, outras esferas de 
governo, entidades da sociedade civil, etc.?  

a)Identifique.essa norma ou orientação.  
b) Que ações resultaram essa norma ou orientação? 
c)Essa iniciativa foi isolada do seu órgão ou integrada a uma estratégia de divulgação? 
 

6) Existe alguma iniciativa ou ação especifica do órgão no sentido de promover a divulgação 
do BPC, na comunidade local? 

     a) Essa iniciativa foi discutida em conjunto com a equipe executora? 
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INFRAESTRUTURA 
 
7) O órgão dispõe de uma área/setor voltado para o atendimento e disseminação de 
informações sobre benefícios/serviços/programas do próprio órgão ao público? E sobre o 
BPC? 
8) O órgão dispõe de um setor que produz material de divulgação sobre 
benefícios/serviços/programas do próprio órgão ao público? E sobre o BPC?  
9) O órgão dispõe de um setor que repasse o material de divulgação para a sociedade, para 
outros órgãos do próprio governo, outras esferas de governo, entidades da sociedade civil, etc. 
?  
10) Com que frequência produzem e/ou recebem material de divulgação? 
11) Qual o número de pessoas envolvidas com o BPC em seu órgão? E especificamente na 
divulgação do BPC? Qual a composição profissional e numérica da equipe que vai a campo 
e/ou lida diretamente com a população local? 
12) Em sua opinião, a equipe é suficiente para a demanda de trabalho relativo ao BPC? 
13) Como você considera a infraestrutura disponível no seu órgão para divulgação do BPC? 
 
ORÇAMENTO/ RECURSOS 
14) O órgão dispõe de algum recurso federal, para realizar a divulgação do BPC? E os demais 
programas assistenciais? 
15) O órgão destina algum recurso próprio para utilizar na divulgação do BPC? E os demais 
programas assistenciais? 
16) Existe alguma outra fonte de recurso para a divulgação do BPC? E demais programas 
assistenciais? 
17) O repasse de recursos que recebia do governo federal, antes de 2005, para os municípios 
era para ser usado com que finalidade? Alguma parte de recurso era destinado 
especificamente com a divulgação do benefício? 

PERCEPÇÃO ACERCA DO MODO COMO ESTÁ ESTRUTURADA A 
DIVULGAÇÃO DO BPC 

18) Em sua opinião como ocorre à divulgação do BPC para a sociedade? Meios de 
comunicação utilizados? Periodicidade de divulgação?  
19) Em sua opinião, a forma como divulgação do BPC ocorre é suficiente para dar ciência aos 
potenciais beneficiários da existência do mesmo? Por quê? 
20) Em sua opinião, o que facilita a divulgação do BPC para o público-alvo? E o que dificulta 
a divulgação?  
21) Qual sua opinião acerca do uso da tv, rádio e internet para divulgação do BPC para o 
público-alvo?  
Qual meio de comunicação seria o mais eficiente na sua percepção? 
 
MEIOS DE DIVULGAÇÃO 

1) Segundo a LOAS, Capítulo II, deve haver ampla divulgação dos serviços 
sócioassistênciasis, de modo a proporcionar a universalização dos direitos sociais, sendo 
assim, por quais meios o órgão divulga? 

 

 Quadro 
de 

avisos 

Site da 
instituição 

Material 
impresso 

(Cartilhas, 

Contato 
Direto 

(Telefone

Meios de 
comunicaçã
o de massa 

PESSOAL 
QUE LIDA 

COM O 

Outro ? 

Identifiq

Não 
divulg



152 

 

 interno folders, 
etc.) 

mas, e-
mails, 

cartas, etc.) 

(tv, rádio, 
jornal local, 

revista, 
etc.) 

PÚBLICO ue-o a 

Serviços         

Benefícios de 
modo geral 

        

BPC         

Programas e 
Projetos 

assistenciais 

        

QUAL O SEU GRAU DE CONCORDÂNCIA COM AS FRASES A SEGUIR: 
 
1) Em sua opinião, o público –alvo do BPC tem conhecimento da existência do beneficio 
constitucional? 

          Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 

2)Em sua opinião, a divulgação do BPC compete unicamente as pessoas que lidam 
diretamente com o público-alvo: assistentes sociais, psicólogos, etc. ?  

          Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 

3) O modo com acontece a divulgação do BPC atinge o público-alvo, sem excluir pessoas que 
não frequentam CRAS, Regional ou outros órgãos da rede socioassistencial? 

          Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 

4)  A divulgação do BPC por meio de material impresso é o melhor meio de divulgar do 
BPC? 

          Concordo Totalmente,                 Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 

5) A divulgação do BPC mediante profissionais ligados a rede socioassistencial é melhor 
meio de divulgar do BPC? 

          Concordo Totalmente,            N     Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 

6) Caso a divulgação do BPC utilizasse meios de comunicação de massa, tais como: rádio e tv 
e mídia impressa de grande circulação, aumentaria o número de pessoas quer requeriam o 
BPC ? 

          Concordo Totalmente,               Concordo,               Discordo              Discordo 
Totalmente 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista assessoria de imprensa 

 

Identificação do Entrevistado 

1) Nome?  

2) Função do setor?  

3) Cargo e atribuições?  

4) Há quanto tempo exerce essa função?  

5) A assessoria de comunicação tem algum projeto especifico de divulgação do BPC, ou o faz 
em conjunto com as demais atividades de comunicação?  

6) Qual o meio de comunicação que o órgão utiliza para divulgar o BPC e demais programas? 
(meios de massa, mídia impressa, etc.)  

7) Qual a estratégia de divulgação utilizada para divulgação do BPC? (direta, segmentada, 
massa) 

8) O órgão recebe algum recurso para a produção de material  de divulgação e/ou informativo 
acerca do BPC ou utiliza algum material já pronto? 

Se sim, que tipo de material é produzido? Com que frequência? E qual o volume produzido?  

E se disponibiliza algo pronto com que frequência o faz? Quem produziu?  

 9) O órgão possui algum site ou página institucional que disponibilize informações sobre o 
BPC? 

10) A assessoria recebe ou segue alguma norma ou determinação do modo como deve ser 
feita a divulgação do BPC para a população por intermédio da atuação do órgão? (exemplo, 
divulgar por meio impresso ou contato pessoal)  

Se sim, qual? Se não, pq não realiza ou por que desconhece a existência de normas ou 
determinações? 

 11) O órgão recebe  material de divulgação do BPC feito pelo MDS, com que frequência ?  

12) O órgão recebe recursos federais para produzir material de divulgação acerca do BPC 

13) O órgão destina alguma verba própria para a divulgação do BPC tendo em vista que 
orçamento do BPC e formando por contribuições dos três entes de governo via fundo a 
fundo?  Se sim quanto? 
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APÊNDICE D – Questionário aplicado ao público alvo do benefício 

 

Data: __/___ / 2012                        Localidade da Agência do INSS: ________________ 

 

Dados do entrevistado: 

1- Sexo:                   Feminino                 Masculino  

2- Idade:  

3- local de residência?       Bairro:                                                                Cidade:            

4- Como ficou sabendo da existência do BPC ? 

              Amigo, vizinho, parente, conhecido 

            Material de divulgação do MDS (cartilhas, folders, etc.) 

              Assistente social ou outro profissional que atua no INSS 

              Profissional que atua no CRAS   

              Profissional que atua no Posto de Saúde 

              Profissional que atua no Plantão Social das Regionais 

              Profissional que atua em Hospital Público 

              Profissional que atua em Hospital ou Clínica Particular 

              Profissional que atua no CERSAM 

             Profissional que atua em asilo 

             Profissional que atua em centros de apoio ao deficiente 

            Professor ou funcionário da escola 

           Político ou candidato político 

             Líder Comunitário 

 Outros:  

5-Há quanto tempo sabe da existência do BPC ? 

           1 a 7 dias                    7 a 15 dias             15 a 30 dias    

         1 a 6 meses                   mais de 1 ano 

6-Quando tempo se passou desde que ficou sabendo da existência do BPC, até ir procurar o 
INSS para saber sobre o funcionamento e/ou regras, ou até mesmo ir requerer o benefício? 

       1 a 7 dias                7 a 15 dias                    15 a 30 dias    

       1 a 6 meses             mais de 1 ano 




