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Resumo: 
Este artigo é um dos frutos da  dissertação de mestrado realizada no PPGSS ,da PUC –RJ, 
e  tem como objeto a análise do Plano Rio Sem Miséria - PRSM o plano de enfretamento à 
pobreza do Governo do Estado do RJ. Procuramos discutir s potencialidades e os  desafios 
do Plano e suas estratégias, destcando a integração e a intersetorialidade entre o poder 
público, o setor privado e a sociedade, a integração entre benefícios e serviços, fazendo 
assim com que as famílias possam acessar direitos básicos, desenvolvendo desta maneira 
as suas capacidades e potencialidades e buscando assim a superação da pobreza.  
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Abstract 

This article is one of the fruits of the dissertation held at the PPGSS, PUC-RJ, and has as its 
object the analysis of the Rio Sin Miséria - PRSM, the poverty reduction plan of the 
Government of the State of Rio de Janeiro. We seek to discuss the potentialities and 
challenges of the Plan and its strategies, focusing integration and intersectoriality between 
public power, the private sector and society, integrating benefits and services, thus enabling 
families to access basic rights, developing In this way their capacities and potentialities and 
seeking to overcome poverty. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este artigo é um dos frutos da  dissertação de mestrado realizada no período de 

2013-2015, no Programa de Pós Graduação em Serviço Social, da PUC –RJ. Tem como 

objeto a análise do Plano Rio Sem Miséria-PRSM o plano, para o enfretamento a pobreza 

do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no que se refere a sua avaliação e gestão, 

conforme propõem a ementa do eixo em que o mesmo se insere. 

A partir do cenário do cenário do estado do Rio de Janeiro, o objetivo é tecer   

reflexões sobre suas potenciais contribuições para a redução da pobreza e ampliação da 

potencialidade das famílias beneficiárias.  

O trajeto teórico metodológico deste estudo explora a relação dialética entre pobreza 

e as estratégias implementadas no Brasil para o seu enfretamento, após Constituição 

Federal de 1988, especialmente com o estabelecimento da política de Assistência Social. A 

luz do referencial teórico, examina as concepções de pobreza - monetária, necessidade e 

privação de capacidades – assim como, sua mensuração e relação com a proteção social e 

Estado de Bem Estar Social.   

Em sequência, traçaremos uma análise sobre a implantação e gestão do Plano Rio 

Sem Miséria e suas estratégias: o Programa Renda Melhor, o Programa Renda Melhor 

Jovem, a Gestão de Oportunidades Econômicas e Sociais e Acompanhamento Familiar e 

Fortalecimento do SUAS.  

As análises das estratégias buscam discutir se o Plano possui condições para 

contribuir com a redução da pobreza no Estado do Rio Janeiro e partir desta premissa traçar 

as principais potencialidades do Plano, com destaque para o alcance da estratégia, a 

utilização do conceito de renda presumida e o fato da ação estar alinhada com a plataforma 

do Governo Federal: o Programa Bolsa Família e o Cadastro Único - no que pode ser 

chamado de novo federalismo social. 

A partir destes desdobramentos buscaremos  discutir as potencialidades que  o 

Plano possui e os  desafios que precisam ser alcançados, dentre os quais são de extrema 

importância o avanço de todas as estratégias, a integração e a intersetorialidade entre o 

poder público, o setor privado e sociedade, bem como a aproximação entre benefícios e 

serviços, fazendo assim com que as famílias e pessoas possam acessar direitos básicos, 

desenvolvendo desta maneira as suas capacidades e potencialidades e atendendo as suas 

necessidades.  

O estudo parte da premissa que o combate à pobreza não pode ser apenas uma 

ação da política de Assistência Social, mas sim das políticas públicas, para que de fato se 

tenhas perspectivas para a sua redução. 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

2. A CONCEITUAÇÃO DA CATEGORIA POBREZA: BREVES E 

IMPORTANTES CONSIDERAÇÕES  

 

Parte-se de um conceito tendo a pobreza com referência multidimensional, 

requerendo assim para o seu enfrentamento estratégias multisetoriais. E, para além do seu 

enfrentamento é necessário compreender o caráter histórico da pobreza e suas implicações 

na formação econômica e social do país.  

Para compreender categoria pobreza é necessário efetuar uma conceituação que 

atenda aos objetivos do presente estudo. Para isso, elegemos a concepção de Carneiro 

(2005), que conceitua pobreza sob quatro aspectos:   

(a) Monetária - relacionada ao aspecto da renda, considerando pobre aquele que 

obtiver renda até um determinado valor; 

(b) Necessidades básicas insatisfeitas - mais amplo do que o de renda monetária, 

mas ainda se limita a dimensão econômica de pobreza; 

(c) Privação de capacidades - centra a discussão em outro patamar, considerando a 

pobreza como a carência ou privação de capacidades que permitam às pessoas 

viver com uma vida digna. Este aspecto contempla dimensões menos tangíveis 

como: auto respeito, autonomia, dignidade, senso de liberdade; 

(d) Pobreza crônica - trata-se da pobreza ao longo do tempo, especialmente no seu 

contexto intergeracional, envolvendo fatores econômicos e sócios culturais. 

É importante destacar que no Brasil a pobreza sempre surpreendeu tanto por sua 

intensidade, mas, sobretudo por sua estabilidade. E esta pobreza acaba gerando um 

cenário de profundas desigualdades que se mantém inerte e resiste a mudanças estruturais 

e conjunturais das últimas décadas. Mesmo com diversas tentativas via planos econômicos, 

não foi possível reduzir a pobreza, especialmente a extrema.  

A estratégia adotada pelos governos para a redução da pobreza e o combate à 

desigualdade reside no crescimento da renda per capita ou a distribuição mais igualitária de 

renda, além da combinação de políticas que estimulem o crescimento econômico e 

diminuam ao mesmo tempo, a desigualdade, que tem dentre uma de suas causas, a 

pobreza.  Em princípio, estas estratégias aparentam ser mais eficazes e velozes no combate 

à pobreza e, por tal motivo, foram adotas pelo governo brasileiro, na última década. 

Observa-se que o cenário brasileiro, de acordo os dados apresentados 

anteriormente, é de profunda desigualdade gerada pela pobreza e vice versa. Ou seja, há 

um número expressivo do contingente populacional que acaba vivendo com uma renda per 

capita inferior aos patamares mínimos estabelecidos. Em contrapartida, no pólo oposto há 

um pequeno número de pessoas vivendo numa situação riqueza plena. 
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A desigualdade de renda e a desigualdade de riqueza acabam sendo muito 

presentes na sociedade brasileira, ocasionadas pela via da concentração de renda. Esta 

situação permanece solidificada e imutável ao longo do tempo em função do processo de 

concentração de renda que vem se perpetuando no país.  

O estado do Rio de Janeiro, não difere do Brasil no que se refere a pobreza e a 

desigualdade: na última década, enquanto nos outros estados da região sudeste, o 

índice de Gini3 segue em uma tendência de queda, no Rio de Janeiro o índice 

permanece estagnado, demonstrando que o crescimento econômico não implica na justa 

distribuição de renda e na redução das desigualdades. E, mesmo com a terceira maior 

renda per capita média entre os estados brasileiros e o segundo maior PIB do país, de 

acordo com o censo IBGE/2010, mais de 586 mil pessoas ainda vivem com renda per 

capita inferior a R$ 77,00, colocando o Estado em 17º no ranking das desigualdades 

entre os estados brasileiros. 

 

3.  PLANO RIO SEM MISÉRIA: ESTRATÉGIA PARA A SUPERAÇÃO DA 

POBREZA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO? 

 

Diante deste cenário de produção e reprodução da desigualdade no Estado e 

mediante a iniciativa do Governo Federal ao implantar o PBSM, que conclamou os governos 

subnacionais e municipais, bem como a sociedade civil em torno do objetivo civilizatório 

fundamental de erradicar a extrema pobreza no Brasil, o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro tomou a decisão de incluir em sua agenda prioritária a elaboração de um plano 

estadual de redução à pobreza, o Plano Rio Sem Miséria. 

 Outro aspecto relevante do Plano é a concepção de pobreza utilizada, que consitui-

se como um de suas estruturas basilares de atuação: a partir da compreensão da 

necessidade de um conjunto de ações articuladas para enfrentar os múltiplos determinantes 

da pobreza, visto que o Plano parte da premissa de que a pobreza extrema não se refere 

apenas a insuficiência de renda, mas da desigualdade, composta por um conjunto de fatores 

dentre os quais podemos citar o desigual acesso às políticas públicas  e as oportunidades 

sociais e econômicas, presentes nas diversas dimensões da vida das famílias e das 

pessoas. Para isso é utilizado o conceito de renda presumida.  

                                                 
3
 O Coeficiente de Gini é utilizada para calcular a desigualdade de distribuição de renda qualquer 

distribuição. Ele consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de 
renda ou rendimento (onde todos têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade 
(onde uma pessoa tem toda a renda ou rendimento , e as demais nada têm). O índice de Gini é o 
coeficiente expresso em pontos percentuais (é igual ao coeficiente multiplicado por 100). 



 

5 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 A fim de atingir os objetivos a que se propõem o Plano, foram estabelecidas 

estratégias a curto, médio e longo prazo com os objetivos estabelecidos, conforme podemos 

observar na figura abaixo. 

 

 

Figura 1-  Componentes  do PRSM, prazo e os objetivos esperados. 
Fonte: SEASDH, 2011. 

 

Para aprofundar o debate sobre o PRSM, faremos uma descrição das estratégias do 

Plano Rio Sem Miséria: Programa Renda Melhor, o Programa Renda Melhor Jovem, a 

Gestão de Oportunidades Econômicas e Sociais e o Acompanhamento Familiar e o 

Fortalecimento do  SUAS.   

 

            3.1. Programa Renda Melhor  

 

O Programa Renda Melhor é uma das estratégias do Plano Rio Sem Miséria. É um 

programa de transferência de renda destinado às famílias que já são beneficiárias do PBF e 

que possuem renda per capita mensal estimada inferior a R$ 100,00. 

Estes requisitos geram uma interdependência entre o Cadastro Único, o Bolsa 

Família e o Renda Melhor, a qual pode ser melhor visualizada na figura abaixo.  

 

 
Figura 2- Integração entre Cadastro Único, Programa Bolsa Família e Renda Melhor. 

Fonte: Guia Para a Gestão Municipal do Programa Renda Melhor, p. 24. Elaboração: Equipe 
SEASDH. 
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 O Programa Renda Melhor tem como objetivos principais:  

i) Elevar a renda das famílias beneficiárias do PBF de forma que estas superem 

a linha de extrema pobreza definida no âmbito do Rio de Janeiro;  

ii)  Proporcionar ás famílias beneficiárias condições para que realizem suas 

trajetórias de vida com maior autonomia e dignidade e; 

iii)  Contribuir para a dinamização das economias locais, em particular das 

localidades que concentram maiores taxas de extrema pobreza.  

O número de famílias beneficiárias de acordo com a SEASDH (2015) é de amais de 

284 mil famílias e o desembolso mensal para o pagamento dos benefícios é de mais de R$ 

24 milhões. O valor repassado ás famílias varia de R$ 30,00 a R$ a 300,00 de acordo com a 

renda estimada/presumida e o pagamento é efetuado por meio de cartão compartilhado, 

com o Programa Bolsa Família, ou seja, a família utiliza o mesmo cartão para os dois 

benefícios, conforme veremos mais adiante.  

As condicionalidades do PRM são as mesmas do PBF e o acompanhamento das 

condicionalidades é um reforço ao direito e garantia de acesso das famílias aos serviços 

básicos de saúde, educação e assistência social. Caso uma situação de descumprimento 

seja identificada, o sistema de proteção social é acionado para tomar as medidas 

necessárias para que o acesso aos direitos seja reestabelecido. 

 

3.2. Programa Renda Melhor Jovem -PRMJ 

A segunda estratégia do Plano Rio Sem Miséria, portanto é o Programa Renda 

Melhor Jovem – PRMJ, que se destina as jovens pertencentes às famílias do Programa 

Renda Melhor ou do Programa Cartão Família Carioca, que: 

 Estejam matriculados na rede de ensino médio regular ou profissionalizante 

da SEEDUC; 

 Tenham ingressado no ensino médio com até 18 anos incompleto; e  

 Tenham assinado termo de adesão e validado suas contas no Banco do 

Brasil.  

Ou seja, para pertencer ao Programa Renda Melhor, os jovens necessitam que suas 

famílias sejam cadastradas no Cadastro Único, recebam benefício do PBF e do Programa 

Renda Melhor e/ do Programa Cartão Família Carioca, conforme podemos observar na 

figura abaixo. 
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Figura 3- Quem é o jovem do Programa Renda Melhor Jovem. 
Fonte: Seasdh. 

 

 Os objetivos do Programa Renda Melhor Jovem consistem essencialmente na 

melhoria das condições de vida das famílias e dos jovens por meio do acesso á educação: 

i) promover o desenvolvimento dos jovens, com foco na erradicação da pobreza 

extrema através do investimento em capital humano;  

ii)  incentivar a permanência e bom desempenho do jovem na escola;  

iii) contribuir para o aumento das taxas de aprovação e conclusão do ensino médio 

no Estado do Rio de Janeiro e;  

iv) contribuir para a redução dos determinantes das vulnerabilidades da juventude.  

Os valores depositados em conta-poupança aberta no Banco do Brasil,  

condicionados à aprovação do jovem a cada ano variam a cada série conforme podemos 

observar abaixo: 

 R$    700,00 se o jovem concluir 1a série do ensino médio;   

 R$    900,00 se o jovem concluir a  2a série do ensino médio; 

 R$ 1.000,00 se o jovem concluir a  3a série do ensino médio 

 R$ 1.200,00 para o caso dos alunos que cursarem o ensino médio 

profissionalizante, que tem a duração de 4 anos. 

Para os jovens que realizarem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio-Enen e 

obterem desempenho o desempenho no Programa, superior a 50%, receberão o prêmio de 

Conclusão Qualificada, no valor R$ 500,00 ao final do Ensino Médio.  

 O jovem tem direito a sacar apenas 30% do valor do benefício depositado  a 

partir de março do ano seguinte à conclusão do ano que está cursando, caso seja aprovado 

e não tenha desistido. Os demais 70% formam uma poupança e somente poderão ser 

sacados por ocasião da conclusão do ensino médio conforme podemos observar na figura 

abaixo. 
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Figura 4- Descrição do % de saque para pagamento do PRMJ. 

Fonte: SEASDH. 
 

 Atualmente, 41.063 jovens são elegíveis para o Programa Renda Melhor Jocwm, o 

que significa que estes jovens preenchem os requisitos para o recebimento do benefício do 

Programa.  

 

3.3. Gestão de Oportunidades Econômicas e Sociais – GOES  

 

Uma terceira estratégia do PRSM é a Gestão de Oportunidades Econômicas e 

Sociais, o GOES. Esta estratégia tem como objetivo aproximar as pessoas que vivem em 

condição de extrema pobreza com as oportunidades econômicas e sociais, reduzindo assim 

a assimetria e a distância de acesso a essas oportunidades. 

O GOES possui algumas premissas, que podem sem considerados aspectos 

fundantes da sua atuação: 

i)  Intensivo em formação objetivando a inserção  das famílias no mundo do 

trabalho; 

ii)   Coordenação entre as diversas esferas do Governo e atores da sociedade civil 

e da iniciativa privada;  

iii)  Especificidade do Estado como articulador e;  

iv) Institucionalização da Gestão. 

Com relação a metodologia da estratégia, a mesma consiste no mapeamento das 

oportunidades econômicas e sociais, com a posterior informatização das informações. 

Concomitantemente é realizada a identificação das demandas das famílias. O passo final 

consiste na aproximação das demandas das famílias ás oportunidades. Abaixo, podemos 

observar a figura que ilustra a metodologia da estratégia.  
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Figura 5 - Metodologia do GOES. 
Fonte: SEASDH. 

 

 São parceiros na execução do GOES: Correios, Sinduscon, aseconsi, Loreal, Faetec, 

Invest Rio, Metro Rio, Coletivo Coca Cola, CIEE, Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

parcerias com o Sistema S ( Senais, Senac, Sest Senat, Senar e Sebrae).  

 

3.4. Fortalecimento do Suas e Acompanhamento Familiar 

A quarta estratégia do Plano Rio Sem Miséria refere-se a um esforço para a 

ampliação da rede sócio assistencial objetivando com que o Plano tenha condições de ser 

efetuado pelas Gestões Municipais.  

Com a adesão do município ao Plano Rio Sem Miséria, estes também assumem o 

protagonismo na execução das ações por meio do acompanhamento familiar e da busca 

ativa para a inclusão das famílias no Cadastro Único. Nesse sentido, o fortalecimento da 

rede sócio assistencial do SUAS é vital para o fortalecimento, a execução e o sucesso do 

Plano. 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
            O Programa Rio Sem Miséria  representa um incremento às políticas públicas do 

Governo Federal. Assim como o SUAS, o PBF e o PBSM, preconiza uma abordagem 

multidimensional e focalizada.  
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O financiamento do Plano é realizado exclusivamente pelo Governo Estadual e tem 

como objetivo central a redução da pobreza no estado do Rio de Janeiro. Contudo, o seu 

foco tem sido ajustado no sentido de, inicialmente combater a extrema pobreza.  

Nesse sentido, compreende-se que PRSM, por meio do PRM, que complementa 

PBF, presente na totalidade dos municípios fluminenses , pelo volume de famílias e pessoas 

beneficiárias e de recursos aplicados, tem potencial para reduzir a extrema pobreza, no que 

se refere ao aspecto monetário no Estado.  

O Plano beneficia-se do fato do Estado estar próximo a atingir a cobertura plena do 

PBF, então investes esforços por meio do reforço ao SUAS e ao Acompanhamento Familiar 

para o aumento no acesso das famílias à proteção social. A articulação com o PBF permitiu 

ainda aos beneficiários do PRM que possuem as mesmas condicionalidades, reforços na 

garantia de direitos e acesso à aos serviços de saúde, educação e assistência social.  

 Outro aspecto extremamente relevante é a utilização do conceito de renda estimada, 

em que não se utiliza a informação da renda monetária declarada pelas famílias, mas sim 

um conjunto de informações contidas no Cadastro Único, em que é possível capturar a 

situação individual das famílias, colocando-a na centralidade para que a mesma receba o 

benefício de acordo com a sua situação não apenas de insuficiência de renda, mas de 

desigualdade a qual é submetida. 

O Programa Renda Melhor Jovem oferece a oportunidade e incentivo para os 

adolescentes e jovens ingressarem, permanecerem e concluírem o ensino médio, por meio 

de prêmios e assim elevar o índice de jovens concluintes do ensino médio, das famílias 

extremamente pobres. Este fato implica na redução de desigualdade entre os mais pobres 

por meio do acesso à educação.  

O Plano indica que, vencida a etapa da cobertura plena de benefícios do PRM, deve 

constituir uma rede de serviços de proteção social e promoção social, para que os 

programas e serviços, ou seja, as oportunidades econômicas e sociais previstas no GOES, 

sejam acessíveis, universalmente aos pobres e extremamente pobres. É necessário 

também ampliar a cobertura dos jovens do PRMJ. Dessa forma, o Plano pretende ir além da 

meta de redução da pobreza monetária, articulando as dimensões de bem-estar a partir da 

construção de uma estratégia plena e sustentável, fundadas em direitos e garantias sociais 

para todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro.  

O Plano Rio Sem Miséria é uma estratégia recente, com muitos avanços aqui 

registrados, e na atual conjuntura social e econômica do Estado do Rio de Janeiro pode ser 

considerado necessário pelas estratégias que possui para a redução da pobreza e, mais 

ainda, pelo potencial que possui para ampliar estes efeitos. 

Experiências como a do estado do Rio de Janeiro, são exemplos de iniciativas locais 

de inclusão social e são fundamentais para viabilizar a proximidade entre as demandas e os 
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problemas de para aumentar a chance de respostas mais adequadas a elas. Entretanto, 

uma atuação estratégica para o enfrentamento da pobreza exige um conjunto de ações que 

envolve o poder público federal, estadual e municipal em articulação entre si e com o a 

esfera privada e a sociedade civil, bem como outros segmentos que se encontram fora a 

esfera das políticas públicas. 

         As ações para a redução da pobreza fazem parte de um conjunto relacionado a 

própria dignidade humana, sem utopia, como um objetivo a ser perseguido de maneira 

contínua, sem tréguas, para assim construir novas possibilidades e oportunidades humanas. 
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