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UMA ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E SEUS 

EFEITOS PARA A GESTÃO DO TRABALHO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: como trilhar o caminho para valorização dos servidores? 

 

Kelma Maria Vasconcelos Cardoso1 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar como as transformações 
no mundo do trabalho afetam a Gestão do Trabalho do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS. Quanto à metodologia, a 
pesquisa é de natureza qualitativa, realizada através de estudo 
bibliográfico, documental e de campo. Constata-se, assim, a 
relevância da Gestão do Trabalho para o processo de 
consolidação da Política Pública de Assistência Social, no 
entanto, percebe-se que a implementação da citada política 
depara-se com uma dinâmica macrossocietária, diante das 
transformações do mundo do trabalho e das condições atuais 
do capitalismo contemporâneo. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Gestão. Políticas Públicas. 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to analyze how changes in the workplace affect 
the Single System Work Management of Social Welfare - 
SSSW. Regarding the methodology, the research is qualitative, 
conducted through literature research, documentary and field. It 
appears, therefore, the relevance of the Work Management to 
the process of consolidation of Public Social Assistance Policy, 
however, realize that the implementation of the said policy 
quotes is faced with a macrossocietária dynamics, given the 
world's transformations work and the current conditions of 
contemporary capitalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A temática da gestão do trabalho tem sido objeto de relevância para o processo 

de consolidação das políticas públicas contemporâneas, em virtude das transformações 

ocorridas no mundo do trabalho e consequentemente do modelo socioeconômico 

implementado nas últimas décadas. Nesta perspectiva, o capital humano é essencial para 

criar, desenvolver e sustentar a política pública.  

Acreditando-se ainda que a relevância deste estudo está centrada na 

possibilidade de contribuir para uma reflexão crítica em torno do assunto em questão, esta 

pesquisa se propõe analisar como as transformações no mundo do trabalho afetam a 

Gestão do Trabalho do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  

Quanto à metodologia, esta pesquisa é de natureza qualitativa, realizada através 

de estudo bibliográfico, documental e de campo, tendo como instrumento de coleta de dados 

a entrevista semiestruturada e a observação do participante. As entrevistas foram realizadas 

com onze gestores da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú-CE, no 

mês de junho de 2014. 

Portanto, o motivo que leva ao desenvolvimento desta pesquisa surge das 

observações, percepções, inquietações e experiências do cotidiano da pesquisadora, causa 

da atração para a produção de conhecimento. Ciente que essa produção, por sua vez, 

requer sucessivas aproximações com o que se deseja conhecer até se chegar ao objetivo 

pretendido. 

 

2 A GESTÃO DE TRABALHO NO SUAS 
 

Conforme Couto (2010), os novos marcos regulatórios da assistência social 

introduziram significativas inflexões neste campo, entre elas, a exigência de novos modos 

de organização e gestão do trabalho. Segundo a autora: 

 

A questão dos recursos humanos é um desafio para toda a administração pública, 
mas assume características específicas na assistência social, pela sua tradição de 
não-política, sustentada em estruturas institucionais improvisadas e reduzido 
investimento na formação de equipes profissionais permanentes e qualificadas para 
efetivar ações que rompam com a subalternidade que historicamente marcou o 
trabalho dessa área (COUTO, 2010, p.57). 

 
Outra realidade da maioria dos municípios brasileiros é que, segundo Couto 

(2010), por serem, de pequeno porte, contam com frágeis estruturas institucionais de 

gestão, rotinas técnicas e administrativas incipientes e recursos humanos reduzidos e pouco 

qualificados. 

Quanto à constituição dos quadros profissionais da área, destaca-se o universo 
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heterogêneo de trabalhadores, com diversidade de áreas de formação e de vínculos de 

trabalho. 

Vale destacar que a assistência social se estrutura através de um órgão, que na 

administração pode se chamar organização, interligado a um dos entes federativos. A 

prestação de serviços à população é o resultado do trabalho deste órgão, realizado por 

profissionais da área. Portanto, o trabalho, neste campo, está estrategicamente apoiado no 

conhecimento e na formação teórica, técnica e política do seu quadro de pessoal, e nas 

condições institucionais de que dispõe para efetivar sua intervenção.  

A gestão do trabalho no SUAS compreende o planejamento, a organização e a 

execução das ações relativas à valorização do trabalhador e à estruturação do processo de 

trabalho institucional, no âmbito de cada ente federativo, conforme NOB/SUAS (2012). 

Com base na pesquisa, verificamos que a gestão das políticas públicas não está 

desassociada das transformações no mundo do trabalho e das condições atuais do 

capitalismo contemporâneo. Antunes (2011) destaca que o trabalho contratado e 

regulamentado, sendo substituído pelas diversas formas de empreendedorismo, 

cooperativismo, trabalho voluntário, trabalho atípico, formas estas que mascaram a 

autoexploração do trabalho.  Segundo Castel (1998, p.526), essas mudanças produzem um 

quadro de insegurança, tendo como consequência a “desestabilização dos estáveis”, a 

“instalação da precariedade” e a “existência dos sobrantes”, como veremos no item a seguir. 

 

3 AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E OS EFEITOS PARA GESTÃO 

DO TRABALHO DO SUAS 

 

Conforme Couto (2010), as condições atuais do capitalismo contemporâneo, 

com a globalização financeira dos capitais e os sistemas de produção, apoiados fortemente 

no desenvolvimento tecnológico e de informação, promovem intensas mudanças nos 

processos de organização e nas relações e vínculos de trabalho. São contextos que geram 

processos por trabalhos terceirizados, subcontratados, temporários, para citar apenas 

algumas das formas de precarização a que estão submetidos os trabalhadores no mundo do 

trabalho, como segue: 

 

A reforma neoliberal do Estado trouxe agregada intensa campanha ideológica de 
desconstrução do Estado e de “tudo que é estatal”, em seus diferentes níveis de 
poder, atingindo diretamente as condições e relações de trabalho na esfera estatal. 
Essa ambiência neoliberal afetou também a imagem do servidor público junto à 
população e à opinião pública, instalando um clima desfavorável à recomposição e 
expansão da força de trabalho na administração pública (COUTO, 2010, p.34). 

 
Essa desconstrução do Estado, com as privatizações e desmonte de serviços e 
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organismos estatais, ganhou força no Brasil nos anos de 1990, repercutindo diretamente na 

imagem do servidor público junto à população, instaurando um clima desfavorável à 

valorização dos trabalhadores na administração pública, o que resultou em prejuízo 

significativo na motivação do funcionalismo, com rebatimentos na qualidade da prestação de 

serviços públicos. 

Para Harvey (1992, p.119), os contrastes entre as práticas político-econômicas 

da atualidade e as do período de expansão do pós-guerra são suficientemente significativos 

para tornar a “hipótese de uma passagem do fordismo para o que poderia ser chamado 

regime de acumulação flexível uma reveladora maneira de caracterizar a história recente”.  

O regime de acumulação flexível agravou ainda mais o cenário para a classe 

trabalhadora, gerando novas condições para a acumulação capitalista e limitando o poder 

econômico e ideológico da classe trabalhadora. 

A consequência mais evidente, conforme Antunes (2011), destas mudanças no 

mundo trabalho, é o distanciamento pleno de qualquer alternativa para além do capital, à 

medida que se adota e postula uma ótica do mercado, da produtividade, das empresas, não 

levando sequer em conta, com a devida seriedade, dentre outros elementos graves, a 

questão do desemprego estrutural, que atualmente está presente em todo o mundo. Mas, 

como disse Bravermman (1987, p. 326), “nas condições do capitalismo o desemprego não é 

uma aberração, mas uma parte necessária do mecanismo de trabalho do modo capitalista 

de produção”. 

Segundo Antunes (2011), pode-se dizer que existe uma processualidade 

contraditória que, de um lado, reduz o operariado industrial e fabril; de outro, aumenta o 

subproletariado, o trabalho precário e o assalariamento no setor de serviços, incorpora o 

trabalho feminino e exclui os mais jovens e os mais velhos. 

Para Antunes (2011), outra contradição existente é que quando os empregos se 

reduzem aumenta o desemprego, a degradação social e a barbárie.  Em contrapartida, o 

capital retoma os níveis de crescimento, aumentará a destruição ambiental e a degradação 

da natureza, acentuando a lógica destrutiva do capital. Assim, só esta menção já nos 

permite visualizar o tamanho da crise estrutural que atinge a (des)sociabilidade 

contemporânea, afetando intensamente a classe que vive do trabalho em escala global. 

Conforme Castel (1998, p.526), essas mudanças produzem um quadro de 

insegurança, tendo como consequência a “desestabilização dos estáveis”, a “instalação da 

precariedade” e a “existência dos sobrantes”. 

Para Antunes (2011), a crise contemporânea do capitalismo, a partir de meados 

dos anos de 1970, acentuou a sua lógica destrutiva o que afetou fortemente o mundo do 

trabalho e a degradação crescente, na relação metabólica entre homem e natureza 
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conduzida pela lógica voltada prioritariamente para a produção de mercadorias que destrói o 

meio ambiente. A crise estrutural do capitalismo trata-se, portanto, de uma aguda 

“destrutividade” como: 

 

(...) destrói-se força humana que trabalha; destroem-se os direitos sociais; 
brutalizam-se enormes contingentes de homens e mulheres que vivem do trabalho; 
torna-se predatória a relação produção / natureza, criando-se uma monumental 
“sociedade do descartável”, que joga fora tudo que serviu como “embalagem” para 
as mercadorias e o seu sistema, mantendo-se, entretanto, o circuito reprodutivo do 
capital (ANTUNES, 2011, p.191). 

 
Desta forma, a análise da gestão do trabalho no SUAS não pode ser 

desvinculada dessa dinâmica macrossocietária, nem pode ser tratada como uma 

responsabilidade individual do trabalhador ou de uma área. Ainda, é importante ressaltar que 

não se trata apenas das questões relacionadas à gestão do trabalho, mas também das 

formas e modos de organização e das condições em que este trabalho se realiza.  

É importante destacar, portanto, o contexto dessa dinâmica macrossocietária 

para se entender as consequências das transformações no mundo do trabalho para a 

Assistência Social. 

A Assistência Social ganhou novas dimensões com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei nº 

8742/1993, alterada pela recente Lei nº 12.435/2011, perfazendo um novo caminho 

histórico, no campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade 

estatal.  

Desta forma, esta pesquisa trata da Política de Assistência Social a partir da 

Constituição Federal de 1988, considerada seu marco, trazendo uma nova concepção para 

a Assistência Social brasileira, sem desconsiderar seu processo histórico de formação: 

“Historicamente, a Política de Assistência Social promovida por agentes públicos e privados 

foi reiteradamente marcada pela ausência de compromisso do Estado, ausência de 

regulação pública, ausência de direito de acesso” (SPOSATI apud CFESS, 2011, p.32). 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742/1993, alterada pela 

Lei nº 12.435/2011, cria uma nova matriz para a política de assistência social, inserindo-a no 

sistema do bem-estar social brasileiro concebido como campo de Seguridade Social, 

configurando o triângulo juntamente com a Saúde e a Previdência Social. Conforme Couto, 

a LOAS inovou ao apresentar novo desenho institucional para a assistência social: 

 

(...) ao afirmar seu caráter de direito não contributivo, (portanto, não vinculado a 
qualquer tipo de contribuição prévia), ao apontar a necessária integração entre o 
econômico e o social, a centralidade do Estado na universalização e garantia de 
direitos e de acessos a serviços e com a participação da população. Inovou também 
ao propor o controle da sociedade na formulação, gestão e execução das políticas 
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assistenciais e indicar caminhos alternativos para a instituição de outros parâmetros 
de negociação de interesses e direitos de seus usuários. Parâmetros que trazem a 
marca do debate ampliado e da deliberação pública, ou seja, da cidadania e da 
democracia (COUTO, 2010, p.34). 
 

No entanto, se por um lado, os avanços constitucionais e regulatórios sinalizam 

para o reconhecimento de direitos e permitem trazer ao campo da esfera pública a questão 

da desigualdade social e da pobreza, bem como da valorização do servidor. Noutro norte, a 

inserção do Estado brasileiro nas políticas econômicas neoliberais possibilita processos de 

desmontagem e retração de investimentos e direitos no campo social. 

Para o neoliberalismo, as políticas sociais restringem a ação do individuo, isto é, 

as pessoas são desestimuladas a buscarem alternativas de renda que supram suas 

necessidades materiais, já que encontram no Estado o amparo para tais necessidades. 

No neoliberalismo, as políticas sociais são concebidas como um conjunto de 

ações por parte do aparelho estatal, que tendem a diminuir as desigualdades sociais, assim, 

elas são pensadas como ações que tem como função principal a correção dos efeitos 

negativos produzidos pela acumulação capitalista. 

Segundo Gentile (1995), se analisarmos com precisão as políticas neoliberais, 

concluiremos que elas foram e são fundamentalmente políticas de exclusão social. Mesmo 

nos casos em que este modelo obteve êxito, trata-se de políticas frágeis. 

Conforme Martins (1997), as transformações ocorridas na era da mundialização 

têm gerado uma nova desigualdade que alguns a denominam como exclusão social. Para o 

citado autor, a exclusão é basicamente produto de um equívoco, de uma fetichização 

conceitual, como se fosse uma palavra mágica que explicaria tudo. 

Para Martins (1997), não existe exclusão, existe contradição, existem vítimas de 

processos sociais, econômicos e políticos excludentes, que faz parte da lógica da sociedade 

capitalista que exclui todos, para incluir segundo suas próprias regras e sua própria lógica. 

Nesta perspectiva, o neoliberalismo é uma ameaça à democracia, seja do ponto 

de vista social como do político, dada à desigualdade que gera e agrava. Portanto, as 

transformações ocorridas no mundo do trabalho não podem ser analisadas separadas deste 

contexto geral, marcado pela centralidade do capital na sociedade e das políticas 

neoliberais. 

A somatória de perdas dos trabalhadores nos anos de 1990 descaracterizam 

direitos conquistados a partir da década de 1950 e desmontam a universalidade das 

políticas sociais. É importante ressaltar, conforme Couto (2010), que essas ações emergem 

no país num contexto de profundas transformações societárias, que interferem tanto na 

questão social, que assume novas configurações, como nas Políticas Sociais voltadas ao 

seu enfrentamento. Couto (2010, p. 37). ainda infere que “na raiz dessas modificações está 
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a indagação sobre a compatibilidade (ou não) entre direitos, políticas sociais e as relações 

que se estabelecem entre Estado, sociedade e mercado nos novos marcos da acumulação 

capitalista”. Também colabora com esta assertiva Raichelis: 

 
A implantação do SUAS e sua rápida expansão por todo o território nacional vem 
ampliando consideravelmente o mercado de trabalho para os assistentes sociais e 
demais profissionais atuantes nessa área. Ao mesmo tempo e no mesmo processo, 
contraditoriamente, aprofundam a precarização das condições em que este trabalho 
se realiza, considerando o estatuto de trabalhador assalariado do assistente social, 
subordinado a processos de alienação, restrição de sua autonomia técnica e 
intensificação do trabalho a que estão sujeitos os trabalhadores assalariados em seu 
conjunto (RAICHELIS, 2010, p. 751). 
 

Portanto, a forma de conceber e gerir a Política de Assistência Social, após 

1988, passou a exigir alterações no processo de trabalho dos trabalhadores desta área, de 

modo que a prática profissional esteja em consonância com os avanços das legislações 

vigentes da assistência social e do contexto social, político e econômico. Exige-se, assim, 

novos modos de organização e gestão do trabalho. 

Conforme Couto (2010), a questão dos recursos humanos é um desafio para 

toda a administração pública, porém na assistência social, assume características 

específicas pela sua tradição de não-política, sustentada em estruturas institucionais 

inadequadas e reduzido investimento na formação de equipes profissionais permanentes e 

qualificadas para romper com a subalternidade que historicamente marcou o trabalho dessa 

área. 

Soma-se a isso o fato que a maioria dos municípios brasileiros contar com 

frágeis estruturas institucionais de gestão, rotinas técnicas e administrativas incipientes e 

recursos humanos reduzidos e pouco qualificados, cultura política local marcada pelo 

clientelismo e pela filantropia, que muitas vezes se confronta com o exercício técnico dos 

profissionais. 

Quanto à formação dos quadros profissionais da assistência social, apresenta 

uma diversidade de áreas de formação e de vínculos de trabalho.  Couto (2010) destaca 

ainda que tais quadros se disseminam com grande discrepância pela realidade heterogênea 

de estados e municípios, sendo frequente a existência de poucos profissionais, atendendo 

simultaneamente a vários municípios e a diferentes políticas e programas. A autora 

acrescenta que: 

 

A implantação do SUAS exige novas formas de regulação e gestão do trabalho e, 
certamente, a ampliação do número de trabalhadores com estabilidade funcional é 
condição essencial, ao lado de processos continuados de formação e qualificação, a 
partir do ingresso via concurso público, definição de carreiras e de progressão, 
caracterização de perfis das equipes e dos serviços, além de remuneração 
compatível e segurança no trabalho (COUTO, 2010, p.58). 
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Nestes termos, conforme Couto, a Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS (2006) representou um 

esforço político significativo da pactuação federativa nos espaços intergestores municipais, 

estaduais e federal, consideradas as resistências e dificuldades políticas que tiveram que 

ser aparadas para viabilizar sua aprovação. “Nesse sentido, pode-se afirmar que a NOB-RH 

não é a definição ideal e acabada frente as necessidades de recursos humanos para o 

funcionamento adequado do SUAS, mas é resultado do viável histórico, dentro da 

correlação de forças políticas que participaram do processo de negociação” (COUTO, 2010, 

p.58). 

Como analisa Sposati (2006, p.104): “Recursos Humanos na gestão da 

assistência social é matéria prima e processo de trabalho fundamental. A assistência social 

não opera por tecnologias substitutivas do trabalho humano”. 

Na Assistência Social, assim como em outras áreas, a exemplo, a Saúde, 

pesquisas revelam a importância do trabalho humano de investigação, avaliação e decisão. 

Colabora com essa assertiva Pires (1998, p.241) ao afirmar que: “Não substitui os cuidados, 

bem como a utilização de qualquer equipamento é preciso decisão humana, programação 

para funcionamento, definição de parâmetros e avaliação constante das informações 

fornecidas pelos equipamentos”. 

Conforme publicação Brasil/CapacitaSUAS, volume 1 (2008), estudos realizados 

por Passos Nogueira (2006) sobre a gestão e regulação do trabalho no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS apresentam um quadro grave de desregulamentação das relações 

de trabalho no setor público, agravado pela incapacidade do Estado em fazer cumprir os 

requisitos constitucionais do concurso público e de aplicação universal de um regime jurídico 

único do trabalho. Segundo este autor: 

 

Esta tendência desviante em relação ao fundamento legal do trabalho na 
administração pública afetou não só aos estados e municípios, como também ao 
próprio governo federal. Proliferaram desde então, diversos tipos de contratos de 
trabalho espúrio, alguns deles mediados por cooperativas, fundações privadas, 
ONGs. (NOGUEIRA, 2006, p. 151). 

 
Neste contexto, a implantação e implementação das novas diretrizes da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS ficam na dependência de um forte investimento na 

política de pessoal, a qual deve constituir um eixo estruturante do SUAS. Assim, o 

financiamento da Política de Assistência Social deverá ser assegurado no orçamento do 

ente, seja Município ou Estado, independente do cofinaciamento federal, com previsão além 

dos custos salariais, despesas com capacitação permanente, carreira do servidor, bem 

como com melhorias das condições de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
Verificamos que a gestão do trabalho do SUAS sofre rebatimentos das 

transformações no mundo do trabalho e das condições atuais do capitalismo 

contemporâneo. Conforme Raichelis (2010, p.759), as transformações no mundo do 

trabalho atingem diretamente a classe trabalhadora, conduzindo mudanças materiais e 

subjetivas. A face do capitalismo contemporâneo, diante da financeirização da economia, 

configura um contexto histórico com processos “continuados de informalização e 

flexibilização expressos por trabalhos terceirizados, subcontratados, temporários, 

domésticos, em tempo parcial ou por projeto”.  

Constatamos que o SUAS propõe o estabelecimento de novas relações entre 

gestores, trabalhadores, usuários e conselheiros de todas as esferas de governo. Essas 

novas relações exigirão, além do compromisso da Assistência Social como política pública, 

qualificação e maior capacidade de gestão dos atores desta política, de forma sistemática, 

continuada e permanente. 

Verificamos que mesmo com a implantação do SUAS e com o aporte das 

legislações e normatizações da assistência social, percebemos que o processo de 

implementação desta política, depara-se com avanços, mas também os obstáculos, 

possibilitando progressos ou mesmo retrocessos, devido à conjuntura adversa e paradoxal, 

própria do neoliberalismo. 

De acordo com o objetivo desta pesquisa este trabalho tem por objetivo analisar 

como as transformações no mundo do trabalho afetam a Gestão do Trabalho do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS. Desta forma, percebemos que a qualidade dos 

serviços socioassistenciais disponibilizados à sociedade depende da estruturação do 

trabalho, da qualificação e valorização dos trabalhadores atuantes no SUAS e não está 

desassociada da dinâmica macrossocietária. Para tanto, faz necessário que a Gestão do 

Trabalho contribua nos seguintes aspectos, dentre outros: 

 Participação dos trabalhadores nas discussões, buscando melhorias nas condições 

de trabalho e nos serviços prestados a população; 

 Manutenção de quadro de pessoal qualificado (tecnicamente e politicamente) e na 

quantidade necessária; 

 Implementação do Plano de Capacitação, fundado nos princípios de educação 

permanente; 

 Incentivo a produção e publicação de artigos, monografias e outras produções pelos 

trabalhadores da Assistência Social sobre a Política de Assistência Social, bem como a 
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disseminação deste conteúdo para conhecimento e usufruto coletivo; 

 Padronização de processos e definição de fluxos; 

 Identificação de perfis (a pessoa certa, no lugar certo); 

 Melhoria dos canais de comunicação interna; 

Consideramos que através da qualidade dos serviços socioassistenciais 

disponibilizados à sociedade, que a mesma seja fortalecida e torne-se conhecedora dos 

seus direitos nesta política, fortalecendo a própria política de assistência social, contribuindo 

para o seu processo de consolidação. 

Temos a convicção que achar a receita ideal para: contribuir com processo de 

consolidação da Política Pública de Assistência Social, é um desafio que não pretendemos 

esgotar neste estudo, porém as respostas obtidas com esta pesquisa são norteadoras para 

seguir um caminho de alcance de tal feito. Desta forma, ousamos destacar:  

 A participação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

com as normatizações, regulamentações e discussões, que orientam o planejamento e a 

execução da política pública de assistência social;  

 A atuação do Conselho Nacional e Municipal de Assistência Social na formulação e 

no controle da política de assistência social;  

 O exercício profissional do quadro de servidores efetivos e demais servidores, a 

qualificação técnica dos servidores e gestores, ressaltando a importância do saber;  

 A maior conscientização dos administradores públicos e dos agentes políticos sobre 

a importância da política de assistência social;  

 A importância da conscientização dos usuários e da participação deles no intuito de 

fortalecer a política de assistência social. 

Identificamos, através da observação e dos depoimentos desta pesquisa, a 

compreensão dos gestores sobre a Gestão do Trabalho, desta forma: a Gestão do Trabalho 

(o que é?) é uma área mediadora entre (a quem se destina?) as necessidades dos 

trabalhadores e aos interesses e possibilidades da administração pública, (a que se 

destina?) em prol das melhorias das condições de trabalho, da valorização do trabalhador e 

da qualificação do serviço prestado à sociedade.  

Conforme NOB/SUAS (2012) compreende-se por ações relativas à valorização 

do trabalhador, na perspectiva da desprecarização da relação e das condições de trabalho, 

dentre outras: a realização de concurso público; a instituição de avaliação de desempenho; 

a instituição e implementação de Plano de Capacitação e Educação Permanente com 

certificação; a adequação dos perfis profissionais às necessidades do SUAS; a instituição 

das Mesas de Negociação; a instituição de planos de cargos, carreira e salários (PCCS); a 

garantia de ambiente de trabalho saudável e seguro, em consonância às normativas de 
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segurança e saúde dos trabalhadores; a instituição de observatórios de práticas 

profissionais. 

Portanto, a análise da gestão do trabalho no SUAS está vinculada a essa 

dinâmica macrossocietária, com rebatimentos das transformações no mundo do trabalho, 

portanto não pode ser tratada como responsabilidade individual do trabalhador ou de uma 

área específica,  devendo ser estruturada como política pública que garanta os meios de 

valorização dos servidores. 
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