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RESUMO 
Em cenário de mundialização do capital financeiro, mercadorização dos 
direitos sociais, processo de desfinanciamento das políticas sociais, 
neste artigo intenta-se suscitar reflexões sobre a relação entre 
assistência social e o microempreendendorismo. Para tanto, analisou-se 
o Plano Progredir, instituído em 2017, coordenado pelo Ministério da 
Cidadania que objetiva incluir famílias baixa renda no 
empreendedorismo e para isso, incentiva-se o microcrédito. O 
desenvolvimento do artigo possibilitou refletir sobre como a relação 
entre assistência social e trabalho tem favorecido o capital, mesmo que 
ainda se verifique algumas conquistas para a classe trabalhadora. 
Ademais são evidenciados elementos do Plano Progredir que denotam 
a vinculação estreita entre assistência social e o capital portador de 
juros. Infere-se que o Plano Progredir materializa o lugar da Assistência 
Social como porta de entrada de famílias baixa renda ao capital 
financeiro e este, por meio do microcrédito, se coloca como a “saída” da 
Assistência Social. 
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ABSTRACT 

In a scenario of globalization of financial capital, commodification of 
social rights, process of definancing of social policies, this article intends 
to raise reflections on the relationship between social assistance and 
micro-entrepreneurship. To this end, the Progredir Plan, established in 
2017, coordinated by the Ministry of Citizenship, which aims to include 
low-income families in entrepreneurship, was analyzed and, for that, 
microcredit is encouraged. The development of the article made it 
possible to reflect on how the relationship between social assistance 
and work has favored capital, even if there are still some achievements 
for the working class. Furthermore, elements of the Progredir Plan are 
evidenced, denoting the close link between social assistance and 
interest-bearing capital. It is inferred that the Plano Progredir 
materializes the place of Social Assistance as a gateway for low-income 
families to financial capital and this, through microcredit, is placed as the 
“exit” of Social Assistance. 

 
Keywords: Social Assistance. Social Vulnerability. Population in Street 

Situation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Em 2016, o Estado brasileiro, em mais uma demonstração de ajuste aos ditames do 

capital financeiro, aprova a Emenda Constitucional (EC) nº 95 que congela por vinte anos as 

despesas públicas primárias - gastos sociais no país, instituindo um Novo Regime Fiscal. Desse 

modo, impactando diretamente o orçamento das políticas sociais, comprometendo a proteção 

social à classe trabalhadora, que já vinha ocorrendo dentro do que Salvador (2018) denomina 

de ortodoxia neoliberal.   

 Entre as políticas sociais que tem sido objeto de estudos, pesquisas, destaca-se nesse 

artigo a política de assistência social (PAS). Esta que somente na Constituição Federal de 1988 

adquire o status de direito social e posteriormente, em 1993, é regulamentada pela Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS. Além disso, outros documentos foram importantes para 

demarcar o lugar e efetivar essa política pública, entre eles, a Políticas Nacional de Assistência 

Social em 2004 e o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) em 2005.   

 Autoras como Couto, Jaccoud, Yazbeck, Boschetti, entre outras, tem se dedicado a 

pesquisas e publicado obras que analisam a trajetória da assistência social no Brasil e América 

Latina. A partir de leitura desse arcabouço teórico constata-se a ampliação e consolidação da 

PAS, mesmo já em tempos de mundialização financeira do capital, na qual o capital portador 

de juros comanda o processo da denominada acumulação financeira. No Brasil esse processo 
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tornou-se ainda mais nítido com a EC nº 95, demandando analisar “novos rumos” e alguns 

planos, programas que tem se destacado no seio da assistência social.  

 Nesse sentido, em consonância com perspectiva de uma proteção social residual, no ano 

de 2017, sob gestão do presidente Michel Temer, foi instituído por meio do Decreto nº 

9160/2017 o Plano Progredir. Este, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social na 

época, hoje Ministério da Cidadania. O Plano Progredir foi definido como “um conjunto 

articulado de ações de inclusão produtiva para pessoas inscritas no Cadastro Único”. 

 Os objetivos e eixos de atuação do Progredir tem como destaque o 

microempreendedorismo, portanto coerente com o capital portador de juros, o qual como 

afirma Chesnais (2005), está localizado no centro das relações econômicas e sociais no mundo 

contemporâneo. Buscando trazer e suscitar reflexões sobre a relação entre a assistência social, 

microempreendedorismo e microcrédito no Brasil, a partir do referido Plano, elaborou-se o 

presente artigo. Para tanto realizou-se pesquisa bibliográfica sobre as referidas categorias, 

situando o contexto do capitalismo financeiro, de mercadorização dos direitos sociais e 

desmonte das políticas sociais.  

 O artigo encontra-se dividido em três seções, além da introdução e conclusão. Na 

primeira intitulada “Assistência Social e trabalho: relação funcional ao capital” discute-se sobre 

como a relação entre assistência social e trabalho tem favorecido o capital, mesmo que ainda 

se verifique algumas conquistas para a classe trabalhadora.  A segunda seção, volta-se ao Plano 

Progredir, “empreendendo” esforços no sentido de desvelar quem e como tem sido o progresso 

do Progredir. Por fim, nas conclusões procura-se realizar uma síntese das discussões realizadas 

e ainda, trazer reflexões sobre o lugar da assistência social sob a égide de capitalismo portador 

de juros e políticas sociais geradoras de “antivalor”, tese de Chico de Oliveira (1988), suscitando 

questionamentos que rompam com o fetichismo do empreendedorismo, sobretudo enquanto 

“porta de saída” da assistência social. 

 

2.1 ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO: relação funcional ao capital 

 

 Entende-se que a relação entre assistência social e trabalho é necessária e funcional ao 

sistema capitalista. Na trajetória dessa política pública o vínculo com o trabalho caracteriza-se, 
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conforme Boschetti (2013, p. 81), como uma relação de atração e rejeição, “insolúvel”, 

“contraditória” e existe desde a origem do capital.  

 

Rejeição porque aqueles que têm o ‘dever’ de trabalhar, mesmo quando não 
conseguem trabalho, precisam da assistência social, mas não têm direito a ela. O 
trabalho, assim, obsta, a assistência social. E atração porque ausência de um deles 
impele a classe trabalhadora para o outro, mesmo que não possa, não deva, ou não 
tenha direito. 

 

 É possível verificar essa relação desde as Poor Laws (Lei dos Pobres) até os programas 

de transferência de renda condicionada, o trabalho vincula-se a assistência social dentro da sua 

existência, garantindo o exército industrial de reserva e sendo funcional à acumulação do 

capital. Como autora ensina, a assistência social “contraditoriamente, vem assegurando 

condições mínimas de sobrevivência a uma parcela cada vez maior da classe trabalhadora 

superexplorada.” (p.15) 

 No caso brasileiro, a PAS se expandiu nas gestões do governo do Partido dos 

Trabalhadores (PT), em especial no período denominado, por alguns autores, de 

neodesenvolvimentismo.(SILVA, 2013). Resgatando Jaccoud et al, (2017) a expansão da 

assistência social contou com infraestrutura complexa, responsabilidades distribuídas, 

aprimoramento de capacidades institucionais em diferentes níveis de governo e a afirmação de 

outros eixos do Estado social. Para estruturar a assistência social em plena expansão, a 

sistematização dessa política em um Sistema, denominado Sistema Único de Assistência Social, 

foi imprescindível.  

 Em Nota Técnica publicado pelo IPEA em 2017 foram evidenciadas informações que 

apontam diminuição de pobreza e acesso à renda devido à ampliação da PAS. No que diz 

respeito aos programas de transferência de renda, o referido documento destaca o Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), o qual caracteriza-se pelo valor de um salário mínimo mensal 

para idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza e outros critérios. O montante 

destinado ao pagamento de BPC mais que dobrou ao longo dos últimos anos: de R$ 19,3 bilhões 

em 2006 aumentou para R$ 41,8 bilhões em 2015.  E a cobertura foi ampliada, partindo de 2,4 

milhões de beneficiários para 4,2 milhões, neste mesmo período. 

 O documento também traz conquistas a partir do Programa Bolsa Família (PBF) e 

segurança alimentar e nutricional, como o fato do Brasil ter saído do mapa da fome em 2014, 
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segundo o relatório global da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO). A queda entre 2002 e 2014 foi de 82% da população em situação de 

subalimentação, tendo no PBF um dos principais fatores. Entre os anos de 2004 a 2015, o 

orçamento do PBF triplicou, possibilitando aumento do número de famílias atendidas, que 

duplicou, passando de 6,6 milhões em 2004 para 13,9 milhões de famílias no referido período.  

 Entretanto, essa expansão deve ser olhada para além dos louros à classe trabalhadora. 

Por isso considera-se pertinente questionar como ocorreu esse processo. Nesse sentido, é 

fundamental lembrar que a expansão da assistência social tem sido estratégica para garantir 

transferência do fundo público ao capital, ela é necessária como “estratégia de manutenção do 

consumo e reprodução ampliada do capital.” (BOSCHETTI, 2013, p.18) 

 Por ser uma política universal para quem dela necessitar alguns critérios foram 

instituídos pelo governo federal, para assim ela ser ofertada aos “merecedores” dessa política. 

Um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras 

consideradas de baixa renda, foi instituído ainda no ano de 2001, o Cadastro Único. Naquele 

momento já objetivava conhecer a realidade dessas famílias no Brasil e focalizar os programas, 

projetos, benefícios e serviços socioassistenciais.  

 No entanto, em 2007, o Decreto n.º6.135 traz algumas reformulações importantes, 

entre elas, o conceito de família baixa renda, importante para a discussão aqui abordada. 

Outras alterações foram realizadas e registradas na Portaria nº 177 em 2011. A legislação do 

Cadastro Único considera família baixa renda, a família que tem renda per capta (por pessoa) 

de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos.  Este Cadastro 

tem sido utilizado como critério primeiro no acesso de famílias no perfil a diversos programas, 

projetos, benefícios e serviços socioassistenciais a nível federal, estadual e municipal.  

 Resgatando o início dos anos 2000, paralelo ao processo de estruturação do SUAS, o 

governo federal realizava aproximações ao capital financeiro tendo como público alvo, os 

usuários da Assistência Social. A interface entre assistência social e o capital financeiro pode ser 

resgatada ainda no governo Lula.  

 Barone (2008) afirma que a gestão do referido ex presidente manteve elementos da 

política econômica da gestão de Fernando Henrique Cardoso, o qual atendeu as deliberações 

do Consenso Washington para adequação do país ao neoliberalismo. Deste modo, é 

imprescindível recorrer à Chesnais (2005) quando aborda os países do “Terceiro mundo” ao 
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discutir o capital portador de juros, afirmando que a dívida desses países “foi uma alavanca 

poderosa que permitiu impor as políticas enérgicas de ajuste estrutural, austeridade fiscal, 

liberalização e privatização.” (p. 67). Isso posto é possível compreender a conduta dos exs 

presidentes. 

 No que diz respeito ao acesso ao crédito a gestão do governo Lula vinculou aquele ao 

conceito de microfinanças e destacou-se pelo processo de bancarização das famílias de baixa 

renda e concessão de crédito indistintamente para consumo ou produção, pelo sistema 

financeiro nacional.   

 Nesta perspectiva, Barone (2008, p.1251) ressalta que “incluir uma grande massa de 

pessoas no sistema financeiro nacional passou a ser a tônica principal das políticas públicas de 

acesso ao crédito nesse período.” Ele aponta três pilares do “pacote do microcrédito” instituído 

em 2003 com a edição da Lei nº10.735/2003 sob o comando de Lula: a massificação de contas 

simplificadas (bancarização); o estímulo à oferta de crédito por meio da destinação de parte 

dos recursos do recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista e a formação de 

cooperativas de crédito de livre associação. 

 Ainda sobre a trajetória do vínculo da assistência social com o sistema financeiro, em 

documento elaborado pelo Ministério da Cidadania (2019) há informações sobre a 

regulamentação do microcrédito produtivo orientado. Este de acordo com o SEBRAE, objetiva 

apoiar e financiar atividades produtivas de microempreendedores, por meio da disponibilização 

de recursos para o microcrédito produtivo. A regulamentação ocorreu ainda em 2005, através 

da Lei nº 11.110 tendo como objetivos: incentivar a geração de trabalho e renda entre os 

microempreendedores populares; disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo 

orientado; oferecer apoio técnico às instituições.  

 Merece ainda atenção a edição do Decreto nº 7.013 em 2009 que atribuiu ao Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS), naquele momento, a competência de incentivar a inserção 

financeira das famílias registradas no Cadastro Único. O que se verificou sobretudo, com a 

inclusão bancária para recebimento de benefícios de programas de transferência de renda 

condicionada.  

 Portanto, o destaque que os programas de transferência de renda têm obtido na PAS, 

também revela o quanto esta e o microcrédito estão em consonância. Boschetti (2013, p.165) 

já chama a atenção para a expansão da assistência social, “sobretudo os programas de renda 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1729 

condicionada ou mínimos sociais, conforme terminologia institucional, que abrangem 

trabalhadores em condições de trabalhar”, alertando sobre a ilusão de parecer que a tensão 

entre trabalho e assistência dissolveu. A autora destaca que a tensão foi reeditada, reforçando 

“a primazia do trabalho a qualquer custo.”. Identifica-se o microempreendedorismo como a 

“porta de saída” da assistência social, a qual foi a porta de entrada para o sistema financeiro. 

 Isso posto é indubitável que a PAS se consolidou, expandiu-se e a classe trabalhadora 

alcançou melhores condições de vida. Porém, ainda assim, o Estado Brasileiro estava atendendo 

aos ditames do capitalismo financeiro, fazendo acordos, leis que incentivavam microcrédito às 

famílias inscritas no Cadastro Único, portanto, baixa renda. Deste modo, concorda-se com Lênin 

(2007, p.37) quando analisa o Estado a partir da teoria marxista e afirma:  “O Estado é o produto 

e a manifestação do antagonismo inconciliável das classes.”  

 A inconciliação entre as classes, tornou-se mais evidente com o golpe de 2016, 

deposição de Dilma Roussef e ascensão de Michel Temer como presidente.  Esse processo de 

expansão e consolidação da assistência social, bem como de outras políticas sociais, foi 

suspenso com a Emenda Constitucional nº 95. 

 De acordo com Paiva et al (2017, p.6), em nota técnica elaborada pelo Ipea, na exposição 

de motivos dos legisladores do país, a “raiz do problema fiscal está no crescimento da despesa 

pública primária, que tem implicado no crescimento da dívida pública federal, sendo 

necessário, portanto, estabilizá-la para conter o avanço desta dívida.”.   E no que diz respeito 

aos impactos, o documento afirmou que o esperado seria a diminuição da cobertura e 

consequentemente uma descontinuidade da oferta socioprotetiva.  

 Deste modo, salienta-se a necessidade de entender a configuração do capitalismo na 

contemporaneidade para compreendera a interface entre assistência social e 

microempreendedorismo. Neste sentido, as contribuições de Chesnais (2005, p.35) sobre 

capital portador de juros tornam-se fundamentais, em especial quando caracteriza o capital 

financeiro como o “capital busca ‘fazer dinheiro sem sair da esfera financeira, sob a forma de 

juros de empréstimos, de dividendos e outros pagamentos recebidos a título de posse de ações 

e, enfim, de lucros nascidos de especulação bem – sucedida.” 

 É neste contexto que o Plano Progredir é lançado em 2017 e já em documento avaliando 

o primeiro ano do Programa, o governo federal afirma categoricamente que o poder público 
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tem buscado “incluir” as famílias de baixa renda no sistema financeiro. Assim, tornando nítido 

que tipo de inclusão tem sido pensada para as famílias baixa renda no Brasil.  

 

2.2 PLANO PROGREDIR E O PROGRESSO DO CAPITAL FINANCEIRO NO BRASIL 

 

 O Plano Progredir, instituído pelo Decreto nº: 9160/2017, tem como órgão gestor o MC, 

responsável pela PAS no Brasil. Entretanto, o referido Plano se propõe a ser intersetorial, 

envolvendo outros ministérios como da Educação, do Trabalho, da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, compondo o Grupo Gestor.  

 A relação entre assistência social e empreendedorismo encontra-se em todo o 

arcabouço legal do plano, nos eixos de atuação: I - empreendedorismo; II - intermediação de 

mão de obra; e III - qualificação profissional. E ainda de forma detalhada nos objetivos como no 

inciso II do artigo 3º ao apontar a articulação e coordenação de oferta de serviços para inclusão 

produtiva “de forma a aproximar os trabalhadores e os empreendedores de baixa renda e o 

mundo do trabalho, por meio de ações de intermediação de mão de obra, qualificação 

profissional e empreendedorismo.”  

 Diante disso, o Decreto estimula o empreendedorismo como a via de garantir 

autonomia às famílias baixa renda, entretanto para ser empreendedor é preciso o acesso ao 

microcrédito. Esse incentivo encontra-se legitimado em documento publicado em 2018 pelo 

governo federal, intitulado: “Manual do pesquisador: Plano Progredir.” Nele esmiúça-se os 

objetivos, eixos de atuação, articulação e estratégias do Plano. 

 As informações presentes naquele documento expressam a relação entre Assistência 

Social e trabalho, entretanto, uma relação velada pelo atrelamento ao capital financeiro, já que 

o trabalho que se dedicam a articular para as famílias de baixa renda é o empreendedorismo. 

Afirmando que estão realizando política de inclusão produtiva e assim, impulsionando a 

inserção dos mais pobres no mercado de trabalho, criando mecanismos de geração de renda e 

a deste modo, “reduzindo a pobreza e as desigualdades sociais.” Uma ilusão.  

 O incentivo das famílias usuárias da assistência social ao microcrédito revela-se também 

nas cinco dimensões do Plano Progredir registradas no Manual do pesquisador, quais sejam: 

garantia de renda a partir dos programas de transferência de renda; parcerias público-privadas 

que entre os seus objetivos está a possibilidade de microcrédito orientado e estímulo ao 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1731 

empreendedorismo individual e coletivo, dentre outros; empreendedorismo; acesso a políticas 

e serviços sociais e inclusão produtiva que diz respeito a políticas de promoção do trabalho, do 

emprego, do cooperativismo, do associativismo e do empreendedorismo (individual ou 

coletivo). O Plano Progredir está em consonância com o avanço e mundialização do capital 

financeiro e exige uma análise aprofundada se o Progredir possibilitará autonomia ou 

dependência das famílias. 

 Considera-se ainda mais grave as iniciativas para estimular o microcrédito no Plano 

Progredir, “a fim de incrementar os empreendimentos das famílias de baixa renda” (BRASIL, 

2018). A primeira foi articulação para alteração da norma do Conselho Monetário Nacional 

(CMN), com vistas a incentivar os bancos na concessão de microcrédito às famílias inscritas no 

Cadastro Único. Essa iniciativa teve como resultado a Resolução CMN nº 4.574/2017. 

Importante registrar que o Banco Central publicou relatório no ano de 2018 com alguns desses 

dados e afirmou ser um estudo inédito, mas já voltado para o empréstimo ativo e a 

correspondente penetração do crédito às famílias de baixa renda. 

 Essa Resolução foi um grande marco para o microempreendendorismo e microcrédito 

às famílias de baixa renda no país. De acordo com relatório final da Avaliação de implementação 

da Política de Microcrédito Produtivo Orientado  publicado em 2019 pelo MC “A Resolução 

CMN nº 4.574/2017 definiu que o público de baixa renda é constituído pelas pessoas inscritas 

no Cadastro Único e criou um mecanismo multiplicador para incentivar as instituições 

financeiras a emprestarem para esse público.”(SAGI, 2019, p.5) O relatório informa ainda que, 

em 2019, a Resolução n° 4.713, trouxe novas alterações flexibilizando mais as normas e 

aumentando os limites das operações de crédito.  

 Além disso, o Progredir também tomou a iniciativa de articular com o Banco Central e 

os Ministérios da Fazenda, do Planejamento e do Trabalho mudanças que buscassem 

“simplificar e modernizar a concessão do microcrédito, com flexibilização da assistência técnica, 

diversificação da rede de parceiros ofertantes e consequente redução do custo das operações.” 

(BRASIL, 2018, p.18) 

 Portanto, verifica-se que o Estado brasileiro tem colocado a Assistência Social como 

porta de entrada ao mercado financeiro, encaminhando seus usuários, família baixa renda, 

diretamente ao microcrédito, informação registrada no Manual do Pesquisador (2018,p.18): “o 

Progredir trabalha a focalização do público por meio da identificação dos microempre-
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endedores inscritos no CadÚnico que manifestam interesse pelo microcrédito.” Os resultados 

já têm sido sistematizados no referido documento, o qual aponta que entre setembro/2017 a 

maio/2018, foram ofertados ao público do CadÚnico R$ 3,35 bilhões em microcrédito, sendo 

66% desse montante destinado ao público do PBF.    

 Para o governo federal esse resultado revela a “potencialidade do empreendedorismo 

como ferramenta de inclusão produtiva para as famílias” e ainda afirma, a partir de uma 

avaliação precoce, que o governo federal acertou quando resolveu articular um ambiente de 

convergência entre o sistema financeiro e de pagamentos com o público-alvo.” O entendimento 

é coerente com o Estado neoliberal, que segue política de ajustes fiscais. 

 Dados mais recentes sobre inscrição no Plano Progredir, disponibilizados pelo Ministério 

da Cidadania, mostram que de setembro de 2017 a janeiro de 2021 131.593 pessoas se 

inscreveram no Progredir. Entretanto, o governo ainda não sistematizou dados mais atualizados 

sobre a quantidade microempreendedores oriundos do referido Plano e inadimplência. 

  Outros dados também contribuem a identificar essa relação entre assistência social e o 

capital portador de juros. De acordo com dados do sistema de consulta, seleção e extração de 

informações do CadÚnico (CECAD), em fevereiro de 2022, havia 33.771.329 famílias 

cadastradas no Cadastro Único, portanto, famílias usuárias da assistência social e desse 

quantitativo, 52% (17.544.358) são famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, com 

renda per capita de até R$105,00.  

 Em relação às famílias em situação de pobreza, com renda per capita a partir de 

R$105,01 até R$210,00, com criança, adolescente ou jovem de até 21 anos incompleto na 

composição familiar, há uma quantidade 9%, correspondendo a 2.982.086.  

 As famílias que não se encontram em situação de extrema pobreza e nem de pobreza, 

são “somente” baixa renda, há um quantitativo de 19% (6.543.891) e há ainda 20 % do valor 

total de famílias cadastradas que possuem renda per capita acima de meio salário mínimo e 

estão inscritas por demandarem algum serviço ofertado pela assistência social mesmo não 

estando no perfil de renda. Assim sendo, a quantidade de demandatários da assistência social, 

quase 84 milhões de pessoas (83.592.837), salta aos olhos no país que possui 214, 8 milhões de 

habitantes, conforme estimativa do IBGE.  

 Paralelo ao quantitativo de famílias inscritas no Cadastro Único, é importante verificar a 

quantidade de microempreendedores no país, dados da Receita Federal informam que em 
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fevereiro de 2022 no Brasil havia mais de treze milhões de microempreendedores, o valor exato 

no referido período é de 13.594.022. 

 Diante desses dados, entende-se ser necessário retirar o véu da ilusão de que as 

desigualdades sociais serão diminuídas a partir de esforços como esses. Marx (1998), já 

ensinava que as desigualdades sociais são inerentes ao sistema capitalista. A partir da teoria do 

valor, é possível apreender o núcleo contraditório do capitalismo, que com a mundialização do 

capital financeiro, este núcleo não é abolido, verifica-se a partir de leituras como Mészaros, que 

este núcleo se aprofunda.  

 Deste modo, entende-se que o Plano Progredir não possui elementos que garantam a 

autonomia das famílias, infere-se que o seu formato, estratégias de articulação e execução 

promovem melhor performance dos bancos ao concederem microcrédito às famílias de baixa 

renda. Assim sendo, é possível afirmar que o progresso para o capital financeiro tem no Plano 

Progredir um aliado. Entretanto, considera-se que estudos sobre inadimplência e 

endividamento devem ser realizados para uma melhor análise da problemática.  

 

CONCLUSÃO 

 

 O artigo pretendeu, ainda que de forma introdutória, provocar o debate sobre os 

vínculos que a assistência social tem estabelecido com o microempreendedorismo e o 

microcrédito, dedicando algumas páginas ao Plano Progredir, no qual identifica-se essa relação 

de forma nítida.  

 Entretanto, verificou-se que mesmo no processo de ampliação, amadurecimento da 

política de assistência social, gestão do PT, já naquele momento o Estado brasileiro promovia a 

construção de vínculos entre famílias de baixa renda e o capital financeiro. Situação que foi 

agravada com a ascensão de Michel Temer à presidência, aprofundando o desmonte das 

políticas sociais, evidenciado na EC nº95. 

 Ainda que com orçamento aquém, a Assistência Social lança Plano sob comando do 

Ministério da Cidadania voltado para “inclusão produtiva” incentivando o empreendedorismo 

e consequentemente o microcrédito. Inicialmente já cabe questionamento sobre a incoerência 

notória entre os objetivos do Plano Progredir e da PAS definidos na Lei Orgânica da Assistência 

Social - LOAS (BRASIL,1993).  
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 Porém, em conformidade ao exposto, relembra-se que a assistência social em sua 

trajetória se apresenta funcional ao capital, apesar de contraditória. Pois, possibilita a garantia 

da manutenção da força de trabalho, a qual gera valor ao capital, garante o consumo, ao tempo 

em que promove a reprodução da força de trabalho por meio de benefícios, programas de 

transferência de renda, portanto gerando o que Chico de Oliveira (1988) denomina antivalor.  

 Deste modo, o “sucesso” do Plano Progredir encontra-se em conformidade com a 

mundialização do capital financeiro e processo de acumulação financeira, que como ensina 

Salvador (2017) a apropriação de recursos vinculados ao orçamento da seguridade social é 

fundamental para viabilização do ajuste fiscal. Ou ainda, como Chico de Oliveira (1988) já 

chamava a atenção, esse o Estado, por meio do fundo público, e assim sendo, o antivalor é 

imprescindível para o capital, no caso, para geração de riqueza, de mais dinheiro. 

 Essa problematização que buscou questionar o lugar e impactos de uma política social 

que compõe a seguridade social no Brasil exige reflexões mais aprofundadas, inclusive sobre 

endividamento das famílias, não sendo possível conclusões neste artigo. Porém, a análise aqui 

empreendida, possibilita inferir que o Plano Progredir materializa o lugar da Assistência Social, 

em tempos de mundialização do capital financeiro, lugar de porta de entrada das famílias baixa 

renda no capital portador de juros e este, por meio do microcrédito, se coloca como a 

possibilidade de “saída” da Assistência Social.  

 Portanto, a assistência social tem contribuído enquanto instrumento de geração de 

riqueza ao capital financeiro, mas ampliando a desigualdade, já que essa riqueza é apropriada 

de forma privada. A relação entre a assistência social e o trabalho permanece funcional ao 

capital, na contemporaneidade, ao capital financeiro e, no caso brasileiro, mesmo com a 

retração dos serviços, tem ampliado sua funcionalidade, em especial no processo de garantir 

dinheiro gerando mais dinheiro, central à financeirização, como ensina Chesnais (2005).  
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