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Resumo
INTRODUÇÃO
O trabalho apresenta o monitoramento do financiamento das ações de combate à
pobreza no governo Dilma, através do Plano Brasil Sem Miséria,
METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica sobre financeirização, fundo público e Assistência Social;
pesquisa em sites e documentos do governo e do MDS; coleta de dados orçamentários.
DISCUSSÕES
A atual configuração da política social brasileira resulta de mais de duas décadas de
contrarreformas que respondem de forma conservadora à crise, o que inclui subtração de parte
do Orçamento Público para a remuneração do capital.
O PBSM é criado tendo como foco a extrema pobreza e é colocado no centro da ação
governamental. Tem como eixos de ação: transferência de renda, acesso a serviços públicos e
inclusão produtiva. Agrega iniciativas já existentes em ministérios, Estados, municípios e em
parcerias com empresas públicas e privadas e organizações da sociedade civil. Tem como
grandes eixos de dotações: parte do SUAS, o Programa Bolsa Família e serviços existentes no
governo anterior.
CONCLUSÕES
O PBF é central para o PBSM, o que reforça o papel da transferência de renda na política
social do governo. O PBSM tem baixo custo, com valores pouco acima de 0,5% do PIB; reforça
a lógica da focalização na extrema pobreza; tem seu acompanhamento no Orçamento
dificultado pela falta de transparência e informações imprecisas; o MDS é seu principal
financiador (cerca de 90% dos recursos); a maior parte dos recursos que o compõem é
direcionada para a transferência de renda (cerca de 80%), mantendo as políticas sociais num
patamar restritivo e básico que não universaliza direitos. A conformação orçamentária atual
ajuda a enfraquecer o conceito de Seguridade Social, pois as políticas aparecem fragmentadas
em diferentes programas e ações.
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