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RESUMO 
 
Este artigo preocupa-se em discutir os desafios e as 
possibilidades impostas a Gestão do Trabalho no SUAS, frente 
ao insuficiente financiamento da política de assistência social. 
Ao mesmo tempo em que esta assume uma centralidade de 
atuação nas expressões da questão social com relação as 
outras políticas de Seguridade Social, que foram pensadas 
como um grande avanço no sistema de proteção social 
brasileiro, mas que hoje sofrem com o massacre neoliberal. 
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ABSTRACT 
 
This article is concerned with discussing the challenges and 
opportunities imposed on Labor Management in ITS across the 
underfunding of social welfare policy at the same time that this 
assumes a centrality of work in terms of social issues regarding 
other policy social Security, which were thought of as a major 
breakthrough in the Brazilian social protection system, but now 
suffer from the neoliberal onslaught. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As transformações societárias relacionadas às premissas neoliberais trouxeram 

grande impacto às políticas sociais brasileiras, principalmente as de proteção social da 

Seguridade Social. Isso se apresenta como uma crescente perda de direitos obtidos pela 

classe trabalhadora. Nesse artigo abordaremos essa realidade sob a ótica da política de 

assistência social, apresentando os desafios e possibilidades na condução de uma Gestão 

do Trabalho de qualidade que desempenhe essa política com vistas à emancipação humana 

e a garantia de direitos sem fortalecer o mito da centralidade da assistência, mas pelo 

contrário trazendo para arena a questão correlacionando-a com o insuficiente orçamento e 

com sua atual centralidade no trato da pobreza. Este estudo é fruto das inquietações 

oriundas do trabalho na equipe de Gestão do SUAS da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos de Resende/RJ, onde o desafio de se desenvolver uma atuação 

de qualidade é grande, visto o baixo investimento à essa política e a centralidade que esta 

vem assumindo no lugar da intersetorialidade. Entretanto por entender que somente a partir 

de uma gestão qualificada conseguiremos atender a população com qualidade e 

competência na intervenção com vistas à garantia de direito. 

Começaremos o artigo analisando a centralidade da assistência social no trato 

da questão social frente às outras políticas de Seguridade Social; abordaremos o 

financiamento na assistência social, que não possui a devida proporção frente ao que a 

política desempenha; desconstruiremos alguns mitos como o do crescente repasse para 

assistência, mas que na verdade são para atender os benefícios de transferência de renda 

não os serviços. No último tópico, apresentaremos resultados do comprometimento da 

Gestão do Trabalho em Resende, fazendo um paralelo com o orçamento recebido. 

Concluiremos instigados pela proposta dessa jornada que é a de fazer estratégias reais que 

possam reduzir a desigualdade social. 

 

 

1 A CENTRALIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TRATO DA QUESTÃO SOCIAL EM 

RELAÇÃO AO TRIPÉ DA SEGURIDADE 

 

A Seguridade Social no Brasil foi uma das grandes conquistas da Constituição 

Federal de 1988, sendo originariamente estruturada como um sistema de proteção social 

pautado em dois modelos diferentes, a Previdência Social inspirada no modelo bismarckiano 
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de cobertura a partir de contribuição e a Saúde e Assistência Social pensada a partir dos 

preceitos do estado de bem-estar social, onde a saúde assume um caráter universal e a 

assistência social de quem dela necessita. Todavia a conexão entre essas três políticas 

sociais advém desde os anos 1930 com as primeiras iniciativas de proteção para 

trabalhadores através das caixas de pensões. Nesse período as categorias profissionais 

foram obtendo seus direitos de maneira isolada, como os ferroviários, os servidores 

públicos, etc. Com os direitos previdenciários estava incluído o direito à saúde, que somente 

era prestada aqueles que estavam inseridos nessas categorias. A assistência social era 

prestada, em grande parte, de forma assistencialista, sem responsabilização do poder 

público à parcela da população que não estava inserida no mercado de trabalho, idosos, 

crianças e outros segmentos que não poderiam garantir seu sustento através da venda da 

sua força de trabalho. 

Com a reestruturação produtiva a partir dos anos 1970, a flexibilização das 

relações de trabalho e oadvento do ideário neoliberal nos anos 1990, as políticas sociais no 

Brasil começaram a sofrer o desmonte antes mesmo de se consolidarem enquanto direito, 

se configurando como uma contra-reforma do Estado5. A própria Seguridade Social sofreu 

um grande golpe já que a ideia inicial era um orçamento único com a finalidade de 

assegurar: 

um espaço próprio e integrador das ações de previdência, saúde e assistência 
social. Entretanto, isso na prática não se consolidou; a área de assistência social foi 
virtualmente eliminada, e a saúde imprensada, de um lado, pelo Orçamento Geral da 
União e, de outro, pelo Ministério de Previdência (BOSCHETTI E SALVADOR, 2006, 
p. 6). 

A política de saúde vem paulatinamente sendo privatizada, com uma clara 

desresponsabilização do poder público com o bem comum, reduzindo direitos com a 

crescente precariedade dos serviços, mas ainda assim possui o caráter universal e um 

percentual mínimode financiamento garantido por leidos entes federativos (união, estados e 

municípios).  

A Previdência Social é um dos grandes alvos dos defensores das políticas 

reduzidas, com o discurso de que está falida. Desenvolve-se o ideário do incentivoaos 

planos de previdência social privada. Todavia, se o recurso destinado a Seguridade Social 

fosse aplicado somente nas três políticas isso impactaria em um repasse maior para a 

previdência, entretanto de acordo com a Emenda Constitucional de Revisão nº 1 de 1994 é 

permitido a desvinculação de 20% dos recursos da seguridade para amortização dos juros 

da dívida pública. Os trabalhadores vivem atualmente uma situação de retrocesso a medida 

que diversos direitos trabalhistas estão sendo modificados devido ao ajuste econômico atual 
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que somente no ano corrente trará significativas mudanças nos benefícios de abono salarial, 

seguro desemprego, auxílio-doença e pensão. Segundo Boschetti, “Os direitos conquistados 

pela classe trabalhadora e inseridos na carta constitucional foram submetidos ao ajuste 

fiscal, provocando um quadro de retrocesso social com aumento da extrema e da “nova” 

pobreza [...]” (BOSCHETTI, 2009, p.331). 

O quadro atual se agrava ainda com o baixo crescimento da economia brasileira 

devido à crise mundial. Estamos enfrentando um aumento significativo da inflação e do 

desemprego e uma redução dos gastos com políticas sociais na proporção inversa de 

crescimento das demandas sociais justamente pelo agravamento da crise. Tal conjuntura 

reflete diretamente na política de assistência social que é colocada na centralidade da 

questão com a perversa função de minimizar os impactos gerados, como a fome, a violação 

de direitos, o desemprego, a falta de moradia, entre outros. 

A política de assistência em seu histórico é marcada pelo assistencialismo, pela 

benesse, pelas ações do primeiro damismo com relação às pessoas pobres e incapazes 

para o trabalho. Com o SUAS os avanços são inegáveis, porém dentro dos limites da 

conjuntura societária. Todavia a assistência passou a assumir outra parcela da sociedade. 

Se antes ela tinha por função dar conta dos que não contribuíam socialmente, agora ela foi 

impelida a absorver a fatia dos aptos para o trabalho, mas sem trabalho. Segundo Sitcovsky, 

vivemos uma crise da sociedade salarial, visto a escassez de trabalho.  

feita essa discussão, cabe, neste momento, afirmar que,na impossibilidade de 
garantir direito ao trabalho – quer pelas condições que assume o trabalho no 
capitalismo, quer pelo nível de desemprego estrutural no qual nos encontramos, ou, 
ainda, pela orientação da política econômica posta em prática no país. O Estado 
amplia seu campo de atuação na medida em que também assume os aptos. Ou 
seja, em tempos de crise, os pobres sobre os quais incide a assistência social são: 
os miseráveis, desempregados, desqualificados para o trabalho, os trabalhadores 
precarizados, além dos tradicionalmente considerados inaptos para as tarefas 
laborais. (SITICOVSKY,2010, p. 156). 

Assim, a assistência deixa de cumprir sua função de política intersetorial de 

acesso às demais para assumir uma centralidade na proteção social onde “tem se 

apresentado como estratégia de integração responsável em possibilitar a reprodução 

econômica e social de uma parcela significativa e crescente da população brasileira” 

(SITICOVSKY, 2010 p. 158, grifo do autor).  

E esta discussão está no cerne do artigo quando questionamos, enquanto 

trabalhadores do SUAS, como desenvolver uma gestão do trabalho de qualidade, preparada 

para atender a demanda crescente da assistência com vistas não somente ao suprimento 

das necessidades básicas. Mas como uma política que deve trabalhar de forma a emancipar 

o cidadão para que ele desenvolva a consciência da sua condição de sujeito, sem um 

orçamento adequado que possibilite arcar com programas de transferência de renda e 

principalmente com o desenvolvimento dos serviços. 
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2 FINANCIAMENTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Iniciaremos a reflexão sobre o financiamento da política de assistência social 

ressaltando que o debate em torno desta temática é tradicionalmente discutido a partir de 

um conhecimento técnico e muitas vezes restrito aos especialistas da área de economia e 

gestão financeira. No entanto, diante da responsabilidade na execução de uma política 

pública ainda em consolidação esse debate se faz necessário e essencial por aqueles/as 

que também estão no processo de construção dessa política de forma direta. 

Ao se instituir o sistema de Seguridade Social no Brasil a nossa Constituição 

determinou que essa fosse financiada por toda a sociedade através de recursos dos 

Orçamentos da União, dos Estados e também dos municípios. Com isso a garantia legal de 

um sistema de cofinanciamento e de corresponsabilidade entre as três esferas de governo 

criou a base de um sistema de financiamento das políticas de seguridade como dever do 

Estado. 

Em seu artigo 30 a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) coloca como 

requisito para a gestão financeira do sistema para as transferências de recursos da União 

aos entes federados a criação e funcionamento de Conselhos de Assistência Social; Fundos 

de Assistência Social e os Planos de Assistência Social, além da comprovação de alocação 

de recursos próprios nos respectivos fundos (LOAS, 1993).   

A reflexão sobre a questão do financiamento da assistência social deve passar 

pelo entendimento de que a gestão financeira deve necessariamente levar em consideração 

os embates em torno destes recursos e as várias possibilidades que estão postas na 

realidade para uma execução em consonância com as necessidades sociais a serem 

atendidas pela assistência social. 

Apesar do estabelecimento de novas bases para o financiamento da assistência 

social que assegurou mudanças nas fontes definindo-as e diversificando, historicamente os 

recursos são insuficientes e situadas numa lógica perversa. Lógica essa que a demanda 

social é sempre superior aos recursos destinados a execução de serviços que de fato 

respondam as necessidades sociais que emergem para os profissionais durante a 

execuçãodessa política pública.Nesse sentido Boschetti (2000, p. 415), afirma:  

insuficiente porque os recursos assegurados sempre estiveram aquém do 
necessário para a garantia de uma política assistencial sistemática, 
contínua e que respondesse as demandas sociais, além de não contar com 
fontes seguras e definidas. E perverso, porque o recurso destinado à 
assistência social sempre teve uma natureza regressiva, ou seja, não 
assumiu uma função de redistribuição de renda. 
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Apreender a problemática do financiamento da assistência social significa 

considerar o atual momento na qual estão inseridas as políticas sociais brasileiras. Momento 

extremamente desfavorável a consolidação de uma política pública de caráter não 

contributiva, devido ao ataque as políticas sociais através de corte e contingenciamento dos 

gastos sociais engendradas pelo Estado com diminuição de recursos destinados ao 

enfrentamento da questão social. 

Diante deste contexto os municípios se deparam com grandes desafios para 

cumprirem suas competências estabelecidas nas normativas legais. De acordo com 

Salvador (2012), cerca de 96% do orçamento da Unidade Orçamentária Fundo Nacional de 

Assistência Social no ano de 2010, estavam comprometidos com o pagamento Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e com a Renda Mensal Vitalícia (RMV). Isso dificulta a 

ampliação do montante de recursos a serem transferidos para a manutenção das ações e 

serviços assistenciais, bem como para a estruturação da rede socioassistencial conforme 

preconiza a NOB/SUAS. 

Efetivamente apesar da esfera federal ser a que mais financia, nos 

deparamos com a questão da alocação da maioria destes recursos para os programas de 

transferência de renda. Compreende-se a grande importância destes benefícios para o 

enfrentamento da crise vivenciada pelo país nas suas variadas esferas. Mas, não podemos 

deixar de ressaltar que a Política de Assistência Social não se resume somente a 

disponibilização de recursos para programas de transferência de renda.  

Diante da necessidade de executar os serviços socioassistencias o que 

podemos observar é o grande esforço dos municípios em efetivarem todas as ações 

propostas com o volume de recursos destinados a política de assistência social. É notória a 

forma como esses têm sido alocados nas políticas sociais, especificamente nos serviços 

socioassistenciais priorizando a destinação de maior volume aos programas de 

transferência de renda. 

 

3 OS AVANÇOS E DESAFIOS DA GESTÃO NA CONSOLIDAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 

Na análise de todo histórico da Política de Assistência Social, temos que 

reconhecer os avanços no âmbito da legislação em vigor. Porém precisamos pensar para, 

além disso, fazendo referência a centralidade que a Assistência Social tomou diante desse 

cenário da crise brasileira. 

O pressuposto desta reflexão é que as transformações estruturais decorrentes 

da nova etapa da financeirização do capital atravessam diferentes dimensões da vida social, 
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incidem nas relações e formas de gestão das políticas públicas, nos modos de expressão 

das sociabilidades individuais e coletivas, imprimem novas racionalidades às formas de 

organização do Estado, das políticas públicas e dos sistemas de proteção social, alterando 

os critérios de distribuição do fundo público e, em conseqüência, modelando as formas de 

organização e prestação dos serviços sociais públicos. 

Este contexto econômico mundial e a adoção das políticas neoliberais de 

desregulamentação e flexibilização do trabalho e dos direitos trabalhistas e sociais afetaram 

profundamente o campo das políticas sociais embora haja um amplo debate acerca da 

profundidade e da intensidade de seus efeitos. 

Como bem analisou Netto (2009, p. 26), 

o Estado no capitalismo monopolista atua como um instrumento de organização da 
economia, operando como um administrador dos ciclos de crise, o que não ocorre 
sem contradições entre os diferentes interesses em luta. É por meio da política 
social que o Estado busca administrar as expressões da questão social, de modo a 
atender demandas de várias ordens, inclusive dos trabalhadores, para assegurar 
condições necessárias ao desenvolvimento monopolista do capital. 

As políticas de proteção social têm sido cada vez mais intensamente 

demandadas por coletivos de trabalhadores que, mesmo exercendo atividades 

remuneradas, têm suas relações de trabalho marcadas pela informalidade, baixos salários, 

precarização, desemprego intermitente, o que transforma e redefine o perfil dos usuários 

das políticas sociais e dos programas sociais ofertados. 

Diante desse cenário, as políticas sociais brasileiras, em especial a Seguridade 

Social, enfrentam profundos paradoxos. Pois se de um lado contam com as garantias 

constitucionais que pressionam o Estado para o reconhecimento de direitos, por outro se 

inserem nesse contexto de ajuste às configurações da ordem capitalista internacional. 

Porém, apesar de estarmos passando por mais um cenário de crise, temos que 

avançar rumo a uma gestão de qualidade que perpassa também pela gestão de quantidade, 

naturalmente. 

O nível de gestão dos municípios será definido conforme estágios de 

organização da gestão e dos serviços a ser atribuído com base em indicadores mensurados 

a partir dos diagnósticos socioterritorial e de responsabilidades que estarão contidos na 

Matriz de Responsabilidades. Desta maneira, o nível de gestão será o reflexo das 

responsabilidades realizadas. Quanto mais responsabilidades realizadas mais aprimorada é 

a gestão descentralizada do SUAS. 

De acordo com suas competências, as esferas de gestão do SUAS assumem 

responsabilidades na gestão do sistema e na garantia de sua organização, eficiência e 

efetividade na prestação dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais. 

Na conjuntura dos grandes desafios a serem enfrentados, reafirma-se a 

importância da gestão do trabalho. O Município de Resende através da Secretaria de 
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Assistência Social e Direitos Humanos resolve avançar na descoberta de estratégias a fim 

de mostrar resultados concretos dessa gestão, passando por uma grande mudança, do seu 

corpo técnico e gerencial de uma formação técnica-burocrática para uma postura gerencial 

com foco na transformação socialsendo o servidor público como um grande agente dessa 

mudança. 

No ambiente da administração pública, quando o assunto é qualidade e 

produtividade, os profissionais que atuam nessa política assumem um papel fundamental, 

sendo foco em vários aspectos: seja pela escassez, pela qualificação, pelo desempenho ou 

falta de motivação. Evidentemente que na Assistência é o recurso mais importante, acima 

de qualquer outro como tecnologia, finanças ou suprimentos. Porém, o fato é que nenhuma 

dessas áreas citadas terão boa performance se não houver bons técnicos e bons gerentes 

executando suas funções com determinação, e motivados pelas boas condições de 

trabalho. Enfim, tudo está relacionado diretamente às pessoas e seus processos de 

trabalho. Conforme descreve Rizzotti (2011, p. 74): 

falar da qualificação dos serviços tem, pelo menos, duas dimensões: as condições 
objetivas que dizem respeito à estrutura administrativa e funcional e a dimensão do 
trabalho técnico. Mesmo reconhecendo o mérito relacionado ao primeiro ponto, 
entendemos que o direito a serviços de qualidade passa pela garantia de condições 
objetivas e subjetivas no interior dos equipamentos sociais, destacamos o segundo, 
por entender que os atos profissionais são importantes na medida em que 
concebemos a pobreza e a vulnerabilidade social como multifacetada e, portanto, vai 
para além da concessão de benefícios, demandando o trabalho sociofamiliar, a 
busca de alternativas para recuperação de capacidades de proteção e direitos. 

 
A gestão do municípiode Resende preocupada em assumir um trabalho de 

qualidade, primeiro avaliou as necessidades das condições de trabalho e assumiu 

compromissos com a categoria dos servidores, antes mesmo de falar sobre qualquer novo 

modelo de gestão a ser implantado, como ilustra os gráficos abaixo: 

       

Gráfico1: Avanço na convocação de equipe técnica estatutária.  
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Conforme ilustração dos gráficos, podemos destacar que o município de 

Resende nos anos de 2013 e 2014 investiu em material permanente, o equivalente ao valor 

de repasse anual de cofinanciamento do Estado, comprovando a escassez de recursos para 

o município, cabendo da gestão um planejamento financeiro com foco para além do 

funcionamento dos programas, mas na estrutura adequada de espaço físico, condições de 

execução digna de trabalho e principalmente na qualificação dos profissionais.  

 

     

Gráfico 2: Aumento de frota veicular, possibilitando o processo de trabalho técnico. 
 

         

Gráfico 3: Compra de material permanente para os equipamentos (CRAS, CREAS, 

Programa Bolsa Família, entre outros). 



 
10 

 
 

 
                  

         

Gráfico 4: Demonstrativo de crescimento no Cofinanciamento Estadual. 

Cabe ao município, executar os recursos federais e estaduais transferidos para a 

melhoria da gestão, dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social em 

âmbito local. De acordo com os resultados alcançados, existe um apoio financeiro 

repassado como forma de incentivo ao aprimoramento da gestão, através do IGDSUAS – 

Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social.  

Apresentar um plano de desenvolvimento de recursos humanos, qualidade de 

trabalho e buscar sempre a melhoria das condições de trabalho, proporciona ao servidor da 

assistência, vislumbrar novas perspectivas de evolução, sendo este o meio mais eficaz de 

garantir qualidade profissional e visualizar impacto em uma intervenção de qualidade junto à 

população.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os desafios impostos a assistência são diversos, perpassam desde o financiamento 

insuficiente dos serviços que implica diretamente em uma gestão de qualidade, até mesmo 

a atual centralidade, que nos aumenta o desafio da construção da intersetorialidade, com as 

outras políticas garantidoras de direitos de uma forma geral, não somente as de seguridade, 

mas também habitação, educação e trabalho. Estes dois fatores constituem-se em grandes 

desafios para a execução da assistência no município de Resende, todavia com o 

comprometimento profissional é possível, de forma progressiva avançar na construção de 

uma política de qualidade que possa ser um agente impulsionador de garantias de direitos e 

de combate a desigualdade social. 
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As relações e estruturas presentes nas instituições responsáveis pela execução 

das políticas públicas são permeadas de dificuldades, obstáculos e contradições. São 

mazelas que, historicamente, impregnam os espaços, que deveriam estar concretizando 

direitos sociais. As políticas sociais e os serviços têm sido fragmentados, em múltiplos 

setores, que são desarticulados, não atendendo assim as necessidades sociais da 

população. A intersetorialidade é considerada, assim, uma construção necessária na medida 

em que opõe a lógica da centralidade. É nesta direção que ela tem sido evocada na política 

de assistência social. 

Trata-se de fazer prevalecer um novo conceito e uma nova cultura que substitua a 

meritocracia pelo direito, o voluntarismo e amadorismo pelo profissionalismo. Um 

compromisso ético tornou-se imprescindível e, no caso da Política de Assistência Social, 

indicam a mesma direção: os seus destinatários. A linha invisível que demarca a presença 

das dimensões do técnico e do político no cotidiano se apresenta pela confiança na força de 

fazer modificar a história. 
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