
Inclusão Financeira para 
famílias beneficiárias do  
Programa Bolsa Família 



“Art. 26-C O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fará 
a articulação com instituições públicas e da sociedade civil para promover 
ações coordenadas e continuadas de promoção da inserção e educação 
financeiras destinadas aos beneficiários do Programa Bolsa 
Família. (Incluído pelo Decreto nº 7.013, de 2009, grifo nosso)”. 



  Inclusão Bancária         

O começo 

 

 Implantação em 3 fases 

1) Piloto - mar/08 : BH – 4.200 famílias correntistas 

2) Jun/08 a mar/09: 1ª expansão   + 1,32 milhão de 
famílias pagas pela nova modalidade de conta 

3) Jun/09: 2ª expansão > Campanha de incentivo à 
abertura de contas pelas Lotéricas e Caixa Aqui 



 Inclusão Bancária                                      

Pontos de Atenção: 
 

• Alto endividamento das famílias com acesso a 
produtos financeiros desassociado de ação           
efetiva de Educação Financeira; 
 

• Apontamento dos órgãos de controle para 
bancarização compulsória, entre outros. 



  Inclusão Bancária        

4,9 milhões de famílias possuem produtos 
bancários 

• 2,2 milhões recebem o benefício em conta corrente 

• 1,3 milhões recebem o benefício em poupança; 

• 203 mil têm cheque especial; 

• 134 mil adquiriram empréstimos; 

• 53 mil têm cartão de crédito; 

• 44 mil têm outros produtos financeiros. 

Fonte: Relatório de inclusão bancária CAIXA PBF (Jan/2018). 

 



  Inclusão Bancária                                      

• Das famílias brasileiras endividadas, 6,6% informaram não ter 
condições de pagar os débitos; 
 

• 76,1% das famílias estão com dívidas no cartão de crédito; 
 

• 13,4% das famílias estão com dívidas com financiamentos; 
 

• Crescimento acelerado do superendividamento. 

Fonte: PROCON(SP). 
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Desenvolver tecnologia social de educação financeira que auxilie a mulher 
beneficiária do Bolsa Família a gerir o orçamento de sua família com mais 
empoderamento e conhecimento, a fim de que possa viabilizar os objetivos de vida 
individuais e familiares, definidos autonomamente. 



Desenvolvimento 

 

 Ciclo 1  
 

Aprofundamento 
sobre as 

beneficiárias e o 
PBF 

Ciclo 2 
 

Desenvolvimento 
da tecnologia social 

(Protótipos)  

Ciclo 3 
 

Sistematização 
da tecnologia 

social  

Ciclo 4 
 

Projeto 
Piloto e 

Avaliação 
de Impacto 

Ciclo 5 
 

Disseminação 

Novembro de 2013  
a Fevereiro de 2014 

Junho de 2014 a 
Dezembro de 2015 

Janeiro a Março   
de 2016  

Abril de 
2016 a                        

Abril de 
2017 

80 Mulheres 1.774 Mulheres 2.002 Mulheres 
200.000 

Mulheres 

A partir de 
Maio de 

2018 
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Tecnologias Selecionadas 
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