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RESUMO 

 

Esta pesquisa se insere no conjunto de estudos que busca compreender as implicações do 
desenho federativo nas políticas públicas e adota como unidade de análise os sistemas nacionais 
de políticas públicas. Dentre os principais impactos da lógica dos sistemas nacionais de 
políticas públicas, destaca-se o fortalecimento gradativo e continuado das capacidades estatais 
dos governos subnacionais para implementar política. Nesta perspectiva, tanto a qualidade da 
provisão do serviço quanto o resultado das políticas dependeriam de estratégias que buscam 
desenvolver as gestões locais para implementação homogênea de políticas em escala nacional. 
Há diversos trabalhos na literatura que investigam a relação entre os sistemas federalizados e o 
desenvolvimento de capacidades estatais nos governos locais, entretanto pouco se sabe como 
ocorre esta relação no nível intermediário de governo. Nesta perspectiva, esta pesquisa 
investigou como o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) afeta as capacidades dos 
governos estaduais em implementar políticas e, para este fim, analisou o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) nos estados do Maranhão e de São Paulo.  Recorreu a 
noção de arranjos institucionais para explicar como a combinação entre as características 
institucionais do SUAS e as condições (estruturais, institucionais e políticas) presentes nesses 
estados mobilizou ou regulou a produção de capacidades estatais. Os resultados apontam que 
tais condições foram determinantes na mobilização de capacidades e, sobretudo, nos informam 
sobre o papel assumido pelo governo do estado no SUAS.  
 
Palavras-chave: 1. Federalismo. 2. Sistemas de Políticas Públicas. 3. Sistema Único de 
Assistência Social. 4. Capacidades estatais. 5. Governos estaduais. 
 



 

 

ABSTRACT 

 

This research is part of the set of studies that seeks to understand the implications of federative 
design in public policies and adopts, as a unit of analysis, the national public policies systems. 
Among the main impacts of the logic of national public policy systems is the gradual and 
continuous capacity building of subnational governments to implement policies. In this 
perspective, both quality of the service provision and the outcome of the policies would depend 
on strategies that seek to develop local governments for the homogeneous implementation of 
policies at the national level. There are several works in the literature that investigate the 
relationship between federalized systems and the state capacity building in local governments, 
however, little is known of how this relationship occurs at the intermediate level of government. 
In this perspective, this research investigated how the Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) affects the capacity of state governments to implement policies and, to this end, 
analyzed the program of Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) in Maranhão and São Paulo 
states. It uses the notion of institutional arrangements to explain how the combination between 
the institutional characteristics of SUAS and the conditions presented in the states mobilizes or 
regulates the production of state building capacities. The results indicate that those conditions 
were decisive in the mobilization of capacities and, above all, inform us about the role played 
by the state government in SUAS. 
 
Keywords: 1. Federalism. 2. Public Policy Systems. 3. Sistema Único de Assistência Social. 
4. State capacity building. 5. State governments.  
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INTRODUÇÃO 

 
Sabe-se que o federalismo tem implicações nas políticas públicas. No contexto nacional, 

para compreender esta relação é preciso que se analise os elementos que estruturaram o 
processo de descentralização em curso desde 1988 e que afetam as capacidades dos governos 
subnacionais de implementar uma política. A literatura que estuda o tema se apoia em dois 
argumentos complementares, quais sejam: (i) um primeiro aponta para o papel preponderante 
assumido pelo governo federal na regulação das políticas sociais de forma a garantir resultados 
mais homogêneos na sua implementação por entes autônomos (Arretche, 1996, Bichir, 2011, 
2016; Licio, 2012); (ii) e um segundo afirma existir uma relação positiva entre a engenharia 
institucional dos sistemas nacionais de políticas públicas e o desenvolvimento das capacidades 
estatais nos níveis subnacionais de governo (Franzese e Abrucio 2013, Bichir, 2011, 2016, 
GRin, 2016)  

Este trabalho busca investigar como os sistemas nacionais afetam as capacidades 
estatais dos governos estaduais para implementar políticas . Para este fim, selecionou-se, 
especificamente, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a construção de capacidades 
estatais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) nos estados do Maranhão e 
São Paulo. 

A partir da constituição de 1988 um novo arranjo federativo toma corpo no Brasil: a 
transferência de autonomia política para o nível municipal e a redistribuição de recursos do 
nível federal para os níveis estaduais e municipais trouxeram importantes consequências para 
a conformação de um novo arranjo institucional no campo das políticas públicas. Nos primeiros 
anos de descentralização, a ausência de incentivos para o compartilhamento de tarefas por parte 
do governo central conformou um “federalismo compartimentalizado” com grande 
dependência da barganha federativa (Abrucio, 2002) .  

A baixa capacidade institucional e administrativa dos entes subnacionais no contexto de 
1988, reforçou a necessidade da construção de estratégias de indução pelo governo federal, 
capazes de incentivar os governos subnacionais a aderirem às políticas nacionais. Tais 
estratégias, para serem eficientes, deveriam superar os desincentivos gerados pelas regras 
constitucionais que normatizam a oferta de uma dada política, a engenharia institucional de 
cada política e o legado das políticas prévias (Arretche, 1999). 
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Os sistemas nacionais de políticas públicas, alinhado a essa visão, instituíram novos 
arranjos de gestão, como as comissões intergestoras bipartite e tripartites, os conselhos 
nacionais, estaduais e municipais, os fóruns federativos dentre outros mecanismos que 
facilitaram o comportamento cooperativo. Um impacto importante da lógica dos sistemas 
nacionais é o fortalecimento gradativo e continuado das capacidades estatais dos níveis 
subnacionais de governo (Franzese e Abrucio 2013, Bichir, 2011, 2016). Ao transferirem não 
somente recursos vinculados aos programas, mas grande parte da gestão para esses níveis de 
governo, os sistemas criaram condições para o surgimento de uma burocracia local favorecendo 
o fortalecimento subnacional (Franzese e Abrucio, 2013). A engenharia institucional dos 
sistemas de políticas públicas é pensada, portanto, de forma a estimular e apoiar o 
desenvolvimento das capacidades institucionais nos níveis subnacionais de governo e, ao 
mesmo tempo, garantir a qualidade da provisão do serviço e o resultado das políticas de forma 
homogênea.  

A literatura sobre a atuação dos estados na federação é, além de escassa, pouco 
consensual. Souza (2003) argumenta que esta ausência, acentuada após a década de 90, pode 
ser em parte justificada pela importância que o processo de municipalização das políticas 
públicas ocupou nesse período. Entretanto, a questão comum que norteia esses poucos estudos 
é a ideia de que, mesmo em um país marcado por forte homogeneidade das regras 
constitucionais que regulam as políticas públicas, os estados possuem outputs diversos (Souza 
e Neto, 2006).  

 Até meados da década de 90, predominaram os estudos que interpretaram a ação 
estadual como resultado da posição que as elites regionais ocuparam na trajetória de nossa 
federação, tendendo a olhar para as políticas deste ente como dominadas pela lógica clientelista 
e fisiológica e que visam a manutenção do status quo das tradicionais elites regionais (cf. Souza 
e Neto, 2006). Essa visão foi embasada pelos aspectos históricos estruturais que marcaram a 
tensão existente entre o poder central e as elites regionais em mais de um século de federação. 
A própria fundação de um federalismo centrífugo, assimétrico e hierárquico, regido pelo 
domínio das oligarquias, são vistos como resultantes desta disputa (Abrucio, 2002).  

O resultado da estabilização fiscal com o Plano Real em 1994, sobretudo, criou uma 
oportunidade para revisitar o papel dos estados na federação. Os estudos mais recentes nesta 
temática compreendem as políticas estaduais como resultado de lógicas distintas, apontando 
para uma interpretação mais heterogênea em seu comportamento político, podendo ou não 
apresentar maior conexão às políticas públicas implementadas pelos governos federais e 
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municipais (Souza e Neto, 2006). Nessa linha, localizam-se diversos trabalhos que elegeram 
para suas análises o peso das diferentes instituições federativas, como por exemplo, a autoridade 
política desses governos (Arretche e Schlegel, 2014); as reformas das administrações públicas 
estaduais (Abrucio e Gaetani, 2006); a autoridade para arrecadação de impostos (Rezende, 
2013), a influência no legislativo e as coalizões eleitorais (Cheibub, Figueiredo e Limongi, 
2009) entre outros (cf. Souza e Neto, 2006). Independentemente do vetor analítico, estes autores 
chegam a diferentes conclusões quanto ao poder dos governadores e sua influência no sistema 
político ou na elaboração de políticas públicas nacionais. 

No que se refere à política de assistência social, para além do reconhecimento geral de 
que as regras constitucionais delegaram aos governos estaduais um papel complementar e 
residual, pouco se sabe “sobre quem implementa a política de assistência social no estado, 
como a política é implementada, assim como os recursos estaduais nela investidos” (Souza, 
2018, p.271). Os trabalhos de Silva (2015), Pereira (2016) e Souza (2018) são contribuições 
importantes no sentido de elucidar as capacidades estatais dos governos estaduais em 
implementar a política nacional de assistência social. Por meio de categorias analíticas distintas, 
os resultados apontam para a existência de uma elevada heterogeneidade nas capacidades 
estatais dos estados no âmbito do SUAS. Este resultado, por sua vez, relativiza a ideia de que 
os sistemas nacionais produzem efeitos homogêneos nos entes subnacionais (Silva, 2015). Ora, 
se esta interação não é em si homogênea, o que pode explicar as diferenças encontradas? O que 
leva a essa heterogeneidade? O que explica as variações nas capacidades estatais nos estados 
brasileiros?  

Para este fim, essa pesquisa buscou revelar diferentes variáveis existentes no nível 
estadual de governo e que combinadas com as regras, processos e mecanismos institucionais 
do SUAS atuaram como mobilizadoras ou reguladoras de capacidades estatais. A pesquisa 
buscou examinar se este fato é o que tornou a produção de capacidades via SUAS heterogênea 
nos estados. 

Este documento está divido em outras cinco partes, além desta introdução e conclusão. 
O primeiro capítulo apresenta o contexto federativo e como os sistemas nacionais de políticas 
públicas se mostraram como uma alternativa aos dilemas do federalismo brasileiro.  O segundo 
trata do campo de estudo das capacidades estatais de forma a delinear a estratégia analítica 
adotada neste trabalho. O capítulo seguinte apresenta o recorte programático, espacial e 
temporal dessa pesquisa e a metodologia de coleta e analise de dados. O quarto capítulo 
contextualiza a trajetória do SUAS e da política selecionada para esse estudo, destacando os 
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elementos históricos, institucionais e as alterações normativas que potencialmente implicaram 
ou restringiram o desenvolvimento de capacidades estatais nos estados selecionados de forma 
a apoiar a análise empírica apresentada no último capítulo.
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1. O CONTEXTO FEDERATIVO E OS SISTEMAS NACIONAIS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 
O desenho federativo que uma nação adota está dentre os fatores mais estudados na 

literatura que influenciam a produção de políticas públicas (Abrucio e Franzese, 2007). 
Independente da ótica de análise, seja por meio da ideia da descentralização ou da coordenaçãoo 
federativa, a divisão territorial do poder estrutura o processo político e afeta diretamente as 
dinâmicas a ele relacionadas.  

Há na literatura mais recente diversas escolas que buscam explicar o federalismo 
enquanto estrutura político-constitucional. Ainda que estas diferentes correntes distinguem-se 
sob o ponto de vista normativo, ora tratando o federalismo como um sistema que promove 
eficiência econômica ou democrática, ora como instituição que produz competição ou 
cooperação e, do ponto de vista teórico, elegem distintas variáveis para explicar o fenômeno 
(Souza, 2008), todas assumem que o federalismo é uma forma de organização político-
territorial do Estado (Abrucio e Franzese, 2007) em que os diferentes níveis de governo 
adquirem atribuições e possuem autonomia sobre um mesmo território. 

A escola do federalismo cooperativo apresenta-se como a mais importante para a 
compreensão do funcionamento do modelo brasileiro (e, em especial dos sistemas de políticas 
públicas), em que os entes subnacionais possuem autonomia decisória e financeira e 
compartilham suas atribuições com o governo central. Esta escola entende o sistema federativo 
como decorrente de uma aliança entre governos soberanos. Como consequência deste 
“contrato” as regras são ao mesmo tempo próprias de cada unidade e compartilhadas entre elas, 
sendo os arranjos institucionais descentralizados e as relações intergovernamentais essenciais 
para seu entendimento (Souza, 2008; Franzese, 2010). Como sintetiza Elazar (1987) o 
federalismo cooperativo lida com o desafio do self-rule plus shared-rule, isto é, a combinação 
de capacidade de autogoverno (autonomia política, legal, administrativa e financeira) com ação 
simultânea e legítima de mais de um governo na definição e elaboração das políticas públicas 
(Abrucio, 2005). 

Uma dimensão central do federalismo cooperativo trata da cooperação por meio de 
políticas públicas (Grin, 2016). A partilha de políticas públicas requer, sobretudo, o 
desenvolvimento de mecanismos coordenativos capazes de organizar a ação dos entes 
subnacionais em torno dos objetivos nacionais mais amplos. A coordenação federativa ganhou 
destaque dentre as formas de relações governamentais justamente por tentar dar conta da 
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fórmula de Elazar (1987), em outras palavras, por conjugar os princípios de interdependência e 
autonomia em nações federativas (Abrucio, Franzese e Sano, 2013). A necessidade de maior 
coordenação intergovernamental torna-se eminente à medida que, nesses sistemas, a autonomia 
e as competências compartilhadas permite que os entes federados se omitam de determinadas 
responsabilidades. Isto é, “tem-se um processo não transparente e de responsabilização difusa, 
que possibilita que cada esfera de governo culpe a outra pelo problema, sem que nenhuma 
ação efetiva seja tomada” (Abrucio e Franzese, 2007, p. 14). Para além disto, a coordenação 
federativa tem potencial para atacar o problema da oferta de políticas fragmentadas, também 
presentes no desafio de Elazar, ao  articular as ações nos diferentes níveis de governo, evita-se 
a sobreposição de políticas e ganha-se a oportunidade de potencializar recursos (Abrucio e 
Franzese, 2007).  

 Ainda segundo os autores, a coordenação federativa se tornou mais complexa à medida 
que, por um lado, a expansão e reconfiguração do Welfare State em um cenário de maior 
contenção orçamentária passou a exigir maior intervenção do governo federal na criação de 
políticas sociais uniformes e mais eficientes e, por outro lado, as demandas por maior 
autonomia dos governos locais ampliaram, acirrando a disputa contra a uniformização e 
centralização (Abrucio, 2005; Franzese, 2010, Abrucio, Franzese e Sano, 2013). Como 
resumem os autores: 

A questão da coordenação federativa é estratégica para o desenvolvimento do Estado 
brasileiro e tem se tornado mais importante nas últimas décadas, por conta da 
combinação de democratização, descentralização e ampliação das políticas sociais 
(Abrucio, Franzese e Sano, 2013, p.133). 

 

Além da cooperação entre territórios via consorciamento e/ou associativismo, uma 
segunda dimensão da coordenação está associada ao compartilhamento do processo decisório 
no campo das políticas públicas. Os sistemas nacionais de políticas públicas têm sido estudados 
pela literatura como uma importante recurso no sentido de coordenar as diferentes atribuições 
dos vários níveis de governo, resultando na oferta de programas e serviços com alta 
convergência às diretrizes nacionais e uma significativa melhora na provisão desses: 

No caso dos sistemas federais, em que vigora uma soberania compartilhada, 
constituiu- se um processo negociado e extenso de shared decision making, ou seja, 
de compartilhamento de decisões e responsabilidades. A interdependência enfrenta 
aqui o problema da coordenação das ações de níveis de governo autônomos, aspecto-
chave para entender a produção de políticas públicas em uma estrutura federativa 
contemporânea (Abrucio, 2005, p. 44). 
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Para Grin (2016) os sistemas nacionais de políticas públicas são “institucionalidades 
constituídas por arranjos intergovernamentais ao redor de políticas públicas que definem suas 
regras para cooperarem em torno de uma agenda pactuada” (Grin, 2016, p. 180). De forma 
muito parecida, esta pesquisa compreende os sistemas de políticas públicas como um arranjo 
no qual são organizadas as ações dos diferentes níveis de governo sob um regime geral de 
gestão e a partir de uma unidade conceitual. No contexto brasileiro, os sistemas respondem aos 
desafios da implementação de uma agenda nacional de universalização de políticas sociais, ao 
passo que buscam resolver os dilemas das atribuições concorrentes colocados na carta de 1988 
(Franzese, 2010).  

Entretanto, os sistemas de políticas públicas dependeriam da adoção de uma estrutura 
de incentivos à adesão, visto que a decisão dos gestores dos governos subnacionais de se 
enquadrarem às normas federais é decisiva para o seu sucesso. Para Arretche (1999) “a 
existência de uma estratégia de indução eficientemente desenhada e implementada — o que 
supõe que o nível de governo interessado tenha disposição e meios econômicos e 
administrativos para tal — é um elemento central desta estrutura de incentivos” (p.122). 
Cumpre notar que a baixa capacidade institucional e administrativa dos entes subnacionais no 
contexto de 1988, reforçou a necessidade da construção de estratégias de indução pelo governo 
federal capazes tanto de incentivar os governos subnacionais à adesão quanto a garantir padrões 
mínimos de implementação da política.  

Para vencer tais desafios, além da transferência de recursos financeiros e apoio técnico, 
os sistemas de políticas públicas incorporaram em sua engenharia operacional as Normas 
Operacionais Básicas (NOBs). Sobretudo, as NOBs refletiram “um esforço de racionalização 
dos repasses de recursos e dos gastos pelos estados e municípios” (Abrucio, 2005, p.58). Em 
resposta aos dilemas da adesão e das baixas capacidades administrativas locais, foi facultado 
aos municípios a adesão entre modalidades distintas de gestão, com repasses proporcionais a 
oferta de determinados serviços e adicionados critérios de repasses fixos baseado no número de 
habitantes, como observam Abrucio e Franzese (2007) no caso da política de saúde:  

O valor fixo tem o objetivo de reduzir a desigualdade entre a capacidade de 
financiamento dos diferentes municípios (...) Nesse caso, municípios com uma rede 
incipiente, com capacidade de oferta de poucos serviços, passam a contar com algum 
recurso fixo, de fundamental importância para a estruturação de um atendimento 
preventivo de responsabilidade municipal (p.12).  
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Outra inovação importante dos sistemas de políticas públicas foi a instituição de 
mecanismos de compartilhamento e pactuação de decisões que minimizam o dilema das 
“decisões de gabinetes” (Franzese, 2010).  Os sistemas instituíram novos arranjos de gestão, 
como os fundos compartilhados, os conselhos nacionais e municipais, as comissões 
Intergestores Bipartite e Tripartite, os fóruns federativos entre outros mecanismos que 
facilitaram o comportamento cooperativo. Franzese (2010) argumenta que os sistemas 
fortalecem o processo de compartilhamento federativo, engendram maior cooperação e são 
eficazes ao conciliar a “nacionalização de políticas sociais com descentralização e negociação 
federativa” (p.198). Com efeito, os sistemas nacionais de políticas públicas deslocam a 
discussão sobre federalismo, até então focada na questão da centralização versus 
descentralização, para a existência de um regime de cooperação3. 

Um impacto importante da lógica dos sistemas de políticas públicas, em especial para 
este trabalho, é o fortalecimento gradativo e continuado das capacidades estatais dos níveis 
subnacionais de governo (cf. Bichir, 2016; Abrucio, Franzese e Sano, 2013; Franzese e 
Abrucio, 2013). Isto porque a implementação de políticas em escala nacional passa não somente 
pela necessidade de considerar a capacidade de coordenação da União, mas dependem, 
sobretudo, das capacidades institucionais dos governos locais para fazer frente às novas e 
crescentes exigências postas no processo de municipalização (Bichir, 2011). Nesta perspectiva, 
a qualidade da provisão do serviço e o próprio resultado das políticas dependeriam de 
estratégias que buscassem desenvolver as gestões locais com vistas a garantir o compliance as 
regras e a implementação homogênea da política nacional. No Brasil, este ponto é um desafio 
adicional para a implementação de políticas em escala nacional. A dimensão territorial do país, 
as diferenças políticos sociais e as desigualdades socioeconomicas fazem “com que os 
problemas a serem enfrentados pelos governos locais sejam diferentes e que suas capacidades 
fiscal e administrativa para fazer frente a estes sejam bastante desiguais” (Franzese, 2010, p. 
96).  

 Com vistas a esse desafio, além de vincular os recursos a efetiva oferta dos serviços, os 
sistemas de políticas públicas condicionaram os repasses à existência de conselhos, fundos 
compartilhados e planos setoriais nos governos subnacionais. Assim, ao transferirem não 

                                                
3 Cumpre notar que essa visão não é uníssona. Alguns autores compreendem que, como o nosso desenho federativo 
foi pouco eficaz em reduzir as assimetrias regionais, implicou, pelo menos no tocante às políticas sociais, na 
formação de um modelo mais centralizado, com alto poder regulatório do governo federal a fim de garantir 
parâmetros mínimos de execução. Neste sentido, os mecanismos de coordenação estão a serviço da regulação e da 
centralização, permitindo a indução das ações locais em convergência com as diretrizes mais amplas da política 
nacional (Arretche, 1996, Almeida 2005; Bichir, 2011). 



 

 

21 

somente recursos vinculados aos programas, mas grande parte da gestão para esses níveis de 
governo, criaram condições para o surgimento de uma burocracia local favorecendo o 
fortalecimento dos entes subnacionais (Franzese e Abrucio, 2013). Na assistência social, por 
exemplo, a transferência da gestão para o nível local, por meio da instituição da rede de proteção 
básica, tem contribuído para o incremento das capacidades dos governos locais de implementar 
essa política (Bichir, 2016).  

 Não obstante, a engenharia institucional dos sistemas não pode ser vista como a única 
variável para o sucesso da descentralização. Uma estratégia de indução eficiente deve permitir 
superar os desincentivos que as normas constitutivas e o legado das políticas prévias podem 
gerar (Arretche, 1999). Isto implica em reconhecer que as regras constitucionais que 
normatizam a oferta de uma política conferem limites e oportunidades para o desenvolvimento 
das capacidades administrativas e fiscais dos governos subnacionais e, para além disto, o 
aprendizado institucional peculiar a cada política afeta as decisões e disponibilidade dos 
governos na gestão desta. Dito de outro modo, “determinados percursos institucionais podem 
gerar retornos positivos crescentes e criar custos proibitivos para sua alteração” (Licio, 2012, 
p. 54). Políticas com trajetórias marcadas por maior fragilidade institucional, como é o caso da 
assistência social, podem apresentar diferentes desafios às estratégias de indução propostas 
pelos sistemas de políticas públicas, assim como uma trajetória institucional mais consolidada, 
como a da educação, pode não precisar dos mesmos incentivos para o desenvolvimento de suas 
capacidades locais (Grin, 2016) ou ainda apresentar maior resistência à ações centralizadoras, 
a exemplo da força que as instâncias de pactuação federativa possuem nesta política (Franzese, 
2010). Conforme resume Abrucio (2002): 

Problemas de capacidade burocrática constituem elemento que cria uma "falha 
sequencial" na descentralização. O sucesso do processo descentralizador, diante dessa 
realidade, vai depender muito das ações dos níveis superiores de governo e do desenho 
das políticas públicas, os quais devem oferecer auxílio intergovernamental mas 
também incentivos para que as próprias gestões locais alterem sua estrutura. Caso 
contrário, essa "falha seqüencial" criará uma eterna dependência dos municípios em 
relação aos estados e à União (Abrucio, 2002, p. 48). 

 

 Como visto, é razoável assumir que arranjos dos sistemas de políticas públicas 
derivados do sistema federativo brasileiro operam sobre um arcabouço de medidas e normativas 
que buscam, dentre outros objetivos, o desenvolvimento de capacidades estatais nos diferentes 
níveis de governos e a implementação de políticas homogêneas em escala nacional. Antes de 
investigar como as características institucionais do SUAS implicam nas capacidades estatais, 
cabe compreender como a literatura que trata deste conceito pode orientar essa análise. O 
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próximo capítulo se dedica a esta tarefa, apresenta a origem do conceito de capacidades estatais, 
seus níveis constitutivos e discute a sua aplicabilidade.
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2. A LITERATURA SOBRE CAPACIDADES ESTATAIS 

 
A noção de capacidades estatais tem sido utilizada na literatura como estratégia analítica 

para compreender os diferentes resultados políticos do Estado, tais como o crescimento e 
desempenho econômico, industrialização, inovação, níveis de violência, prevenção de guerras 
civis e conflitos, implementação de acordos de paz dentre outros (Cingolani, 2013). Ainda que 
tais estudos tenham crescido nos últimos anos, o termo traz uma pluralidade de significados, 
meios de verificá-los e propósitos na sua aplicação. Esta seção tem como objetivo apresentar 
uma revisão conceitual da utilização do termo, bem como delinear uma definição para a sua 
aplicação nesta pesquisa. 

Em que pese o termo capacidades estatais tenha ganhado recente centralidade no campo 
da Ciência Política e Administração Pública, em especial nas análises sobre a efetividade do 
Estado e governança (Cingolani, 2013), o conceito tem raízes nas teorias sobre a formação e 
função do Estado da Sociologia Política. Mesmo que analiticamente distintas, as funções do 
Estado e suas capacidades de cumprir seus objetivos são noções imbricadas. 

A retomada dos estudos sobre o Estado a partir da metade do século passado, pode ser 
compreendida em duas ondas (Jessop, 2001), sendo a primeira referenciada no debate pluralista 
Norte-Americano e neo-Marxista Europeu dos anos 60 e a segunda, de cunho mais 
institucionalista, interessada em estudar as formas de Estado na promoção do desenvolvimento. 
Seja no debate pluralista ou neo-Marxista, a tese predominante é que a sociedade tem um papel 
decisivo na ação do Estado, sendo este visto ora como uma arena em disputa (no caso dos 
pluralistas), ora como a personificação dos valores do capital (no caso dos neo-Marxistas). Em 
oposição, a corrente estadocêntrica toma por certo o Estado como um ator independente. Para 
Vom Hau (2012) a diferença entre as duas correntes se coloca em termos analíticos: 

Class-analytic approaches to the state have a strong root in the Marxist tradition and 
comprise a variety of often competing lines of work, including class-theoretical, 
capital-theoretical and strategic-relational approaches. Their common denominator is 
the conceptualization on the state as the institutional embodiment of social relations. 
Organization-analytic approaches constitute an equally heterogeneous theoretical 
tradition that includes historical institutionalism, organizational materialism, the 
‘state in society’ perspective and state formation approaches, which are united by 
treating the state as a special kind of formal organization (p.4).  

 

As principais críticas aos teóricos do sociocentrismo repousam ora por limitar a 
competição pelo poder do Estado a grupos de interesses enraizados na sociedade, sem levar em 
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consideração os interesses do próprio corpo burocrático que o constituí, ora sobre a visão 
demasiadamente superestrutural com ênfase na luta de classes (Jessop, 2001). Quanto ao último 
ponto, prevalece a percepção de que esses teóricos buscaram generalizar as características 
compartilhadas por todos os Estados dentro de um único modelo de produção ou fase de 
acumulação capitalista, o que torna dífícil a atribuição de causalidade e variações nas estruturas 
e atividades do Estado entre diferentes nações e períodos de tempo (Skocpol, 1985). Esta 
pesquisa se apoia nos estudos localizados na segunda onda, tratados abaixo, visto que o foco 
privilegiado de análise é a organização administrativa do Estado.  

 Os maiores esforços em precisar o termo capacidades estatais encontram-se nos estudos 
de abordagem estadocêntrica do final dos anos 70 que, conforme explica Skocpol (1985), tem 
origem no reconhecimento de que uma nova e diversa composição de Estados surgiram após a 
onda Keynesiana: “o desmantelamento dos impérios coloniais deu origem a dezenas de ‘novas 
nações’, que, em pouco tempo, revelaram que não recapitulariam os padrões democráticos 
liberais ocidentais em sua organização política ou escolhas políticas” (p.6, tradução nossa). 
Ainda conforme a autora, uma mudança de paradigma envolve fundamentalmente trazer para a 
agenda uma perspectiva na qual o Estado passa a ser pensando não como um espaço de 
acomodação dos interesses de grupos sociais, mas como um ator capaz de formular e perseguir 
objetivos próprios. Não é surpreendente que os autores filiados a corrente estadocêntrica 
retomaram a perspectiva Weberiana, argumentando que a ação do Estado pode ser explicada 
em termos de suas características constitutivas, sendo os fatores sociais “quando não 

considerados totalmente irrelevantes, certamente secundários; e que seus impactos nos 
assuntos do Estado são filtrados pelo sistema político e pelo próprio Estado” (Jessop, 2001, 
p.4, tradução nossa).  

 Em que pese a disputa ideológica em torno das funções do Estado, esses teóricos 
reconhecem que a promoção do desenvolvimento está dentre seus principais atributos e 
preocuparam-se em elucidar a existência de outras variáveis que expliquem a formação e função 
do Estado que não o capital (Lanzara, 2016). Tal reconhecimento implica, acima de tudo, na 
necessidade de conhecer as estruturas organizacionais que influenciam o seu poder de agência. 
Nesta perspectiva, ainda que a noção de capacidades estatais reúna diferentes significados, o 
conceito está invariavelmente relacionado à autonomia dos governos e sua capacidade de 
implementar suas políticas (Skocpol, 1985), servindo como variável explicativa do porque 
alguns governos são mais eficientes e eficazes na provisão de serviços e no alcance de seus 
objetivo.  
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Os estudos pioneiros dessa corrente têm como ponto de partida a formação dos Estados 
no pós-guerra, sendo a guerra a variável independente para a explicação das capacidades do 
Estado de assegurar a extração de receitas de forma centralizada e eficiente4. Entretanto, é na 
clássica obra Bringing the State Back In, de Evans, Rueschemeyer e Skocpol (1985) que 
encontramos a mais importante contribuição no sentido de revelar os mecanismos e os 
regimentos que conferem poder de agência e capacidade de ação autônoma ao Estado. Os 
autores apresentam uma coletânea de artigos que, por meio de diferentes estratégias analíticas, 
colocam o Estado como autor central na formulação e implementação de seus objetivos 
políticos. Os trabalhos dessa linhagem se apoiam na noção weberiana de burocracia, 
compreendendo-a como uma estrutura racionalmente organizada a partir de preferências e 
interesses endógenos aos burocratas. Nesta abordagem, o Estado é o locus de poder, recursos e 
interesses dos burocratas:  

They have shown that state officials sometimes have policy preferences independent 
of those major social and economic groups in society, and these officials can 
sometimes, by virtue of their positions in government, use state power and resources 
to pursue their own ideas and interests. In other words, government policies often 
reflect the interest and economic ideologies of state officials, rather than those of 
domestic or foreign economic elites or powerful organized middle and working class 
groups (Geddes, 1996, p.6). 

  

Para Skocpol (1985) compreender o impacto do Estado no conteúdo e funcionamento 
das políticas, passa por analisar o que determina a sua autonomia e capacidade de ação. Nessa 
perspectiva, a autora define a autonomia do Estado como a possibilidade deste formular e 
perseguir metas que não são meros reflexos das demandas ou interesses de grupos ou classes 
sociais. E por capacidades, compreende-se a habilidade de um governo implementar suas 
políticas frente a oposição de grupos sociais ou circunstâncias socioeconômicas limitantes. 
Certas vertentes da literatura assumem a autonomia burocrática como um componente da 
capacidade estatal (Cingolani et. al., 2015), contudo, essas noções podem ser pensadas em 
termos causais, ou seja, maior autonomia pode implicar em maior capacidade de ação.  

 Independente da distinção analítica, os autores dessa vertente ressaltam que o principal 
fundamento da capacidade de ação autônoma do estado é a existência de uma burocracia 
altamente qualificada. A autonomia do Estado advém do fato de sua burocracia operar de forma 
insulada dos interesses de grupos sociais ou de classes, podendo levar adiante seus objetivos 
políticos, ou seja, ampliando suas capacidades de ação. Como reforçam Rueschemeyer e Evans 

                                                
4 A ideia de que a guerra leva ao Estado desenvolver capacidades centrais para a sua ação, como a extração de 
receitas ou modernização do seu quadro burocrático, é de Charles Tilly (Tilly, 1990 apud Cingolani, 2013, p.04; 
Kjaer, Hansen e Thomsen, 2002, p.09) 
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(1985) a estrutura burocrática racional-legal é a principal chave para explicar a capacidade de 
ação do estado: 

Which feature of the state apparatus make state intervention more effective? The 
classic answer is Max Weber’s: Bureaucratic organization is the most efficient form 
of organizing large-scale administrative activities. The existence of an extensive, 
internally coherent bureaucratic machinery is the first prerequisite for effective state 
action (Rueschemeyer e Evans, 1985, p.50). 

 

 A interpretação desse fundamento é indiscutível dentre os teóricos filiados a corrente 
estatista e tem servido como um potente recurso analítico para os estudos sobre capacidades 
estatais. Importa lembrar que para Weber a administração burocrática moderna é uma 
consequência lógica do capitalismo, que necessita uma administração estável, rigorosa e 
intensiva para persistir com o seu modo de produção. Aqui a racionalidade administrativa é 
personificada num corpo burocrático neutro e impessoal, selecionado via recrutamento 
meritocrático e com uma estrutura de carreira de longo prazo, com benefícios e incentivos 
interessantes para manter tais profissionais unidos a objetivos coletivos mais abrangentes. O 
formalismo, a impessoalidade e a profissionalização - atributos característicos desse tipo de 
administração - de forma combinada, contribuem para tornar a organização burocrática 
previsível, afastando os perigos do patrimonialismo e respondendo satisfatoriamente às 
questões de precisão e eficiência. Em suma, internamente tais características promovem a 
racionalidade instrumental e externamente engendram a “corporate cohesion of 
the organization, differentiation and insulation from its social environment, unambiguous 
location of decision making and channelsof authority” (Rueschemeyer e Evans, 1985, p.50), 
atributos essenciais para a efetividade da ação estatal. 

 Uma importante observação decorrente dessa noção, como destacado por Skocpol 
(1985), é que a autonomia não é um atributo estrutural fixo de nenhum sistema de governo. Ou 
seja, depende do ambiente político-institucional circundante: podendo variar à medida que as 
instituições burocráticas passam por transformações, seja internamente ou em suas relações 
com grupos sociais ou partes representativas do governo. Assim, a autonomia do Estado é 
determinada pela combinação de como estão organizadas as normas, atribuições e as funções 
da administração pública e a captura desses aparatos pelos interesses autônomos dos burocratas. 
As capacidades estatais, por estarem diretamente relacionadas à formação de uma burocracia 
qualificada, também variam em diferentes áreas de política.  

 A ideia de que a capacidade estatal é um processo pode ser bem observada no clássico 
estudo de Skocpol e Finegold (1982). Os autores explicam o sucesso e o fracasso de diferentes 
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políticas de intervenção econômica tomando o legado político disponível historicamente como 
variável explicativa para o contraste nos resultados. No contexto do New Deal, o sucesso da 
política de intervenção na agricultura pôde ser explicado pelo aprendizado institucional 
acumulado previamente, o que permitiu mobilizar uma burocracia altamente treinada para 
acomodar os desafios de coordenação de uma gama dispersa de stakeholders e viabilizar a 
aprovação de uma nova legislação para a área em tempo recorde. Destarte, o processo de 
aprendizado político das instituições agrícolas, iniciado bastante antes da grande depressão, 
lançaram as bases para uma “vontade administrativa” de intervir na economia.  

 De forma oposta, o caso da política de intervenção industrial, apesar de contar com as 
mesmas prerrogativas e autoridade executiva da política agrícola, foi incapaz de estabelecer as 
bases para sua institucionalização devido a ausência de um aprendizado político o que, diante 
do desafio da recuperação econômica “(…) lacked the 'administrative resources of information, 
analysis, and expertise for new policy lessons and appropriate conclusions' on the 'increasingly 
complex issues' presented by the challenge of industrial planning” (Skocpol e Finegold, 1982, 
p.278). Nesta perspectiva, a capacidade do Estado está relacionada a possibilidade dos governos 
de “mobilizar rapidamente, conhecimento, instituições e organizações capazes de implementar 
políticas” (Souza, 2017, p.31) o que, por sua vez, depende do aprendizado político previamente 
adquirido.  

 Não por acaso, o fundamento burocrático é o ponto de partida para os diversos estudos 
que buscaram comprovar os efeitos das capacidades estatais no desenvolvimento econômico 
ou outros resultados sociais. Evans e Rauch (1999), por exemplo, analisaram comparativamente 
aspectos weberianos da burocracia, como o recrutamento meritocrático e a evolução de 
carreiras, de 35 países e seu efeito no crescimento econômico. Ainda que só tenham analisado 
as estruturas burocráticas de agências econômicas, o estudo concluiu a existência de uma 
correlação positiva nos diferentes continentes analisados: “burocracias estatais caracterizadas 
pelo recrutamento meritocrático e por carreiras previsíveis e gratificantes estão associadas a 
maiores taxas de crescimento” (p.428), o que explicaria o elevado crescimento do Leste 
Asiático e, de forma oposta, dos resultados encontrados para os países africanos.  

 Rueschemeyer e Evans (1985), de forma similar, argumentam que a capacidade de 
agência e autonomia do Estado para promover uma transformação econômica depende da 
coesão interna de sua burocracia para coordenar intercâmbios econômicos cada vez mais 
complexos. O argumento é levado adiante por Evans (1993, 1995): a coerência corporativa 
garante o insulamento burocrático que torna o Estado menos propenso a se corromper quando 
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em relação com os diferentes grupos de mercado, o que implica em assumir que certo grau de 
inserção na sociedade é inevitável. A novidade do estudo é justamente o reconhecimento de 
que o Estado está inserido em uma rede concreta de laços externos que o vincula à sociedade e 
cria canais institucionalizados de negociação de metas e políticas. Assim, somado à coerência 
burocrática, está a noção de “autonomia inserida” do Estado. A inserção autônoma é a 
capacidade do Estado de se inserir ou se manter insulado sem perder a autonomia nas trocas 
estabelecias com os diferentes setores sociais: 

A ênfase na "inserção" enquanto complemento necessário à autonomia não apenas 
contradiz a noção de que a insulação é a característica mais importante da capacidade, 
como também deriva de uma perspectiva weberiana. A inserção representa uma 
solução diferente à carência de capacidade. A inserção é necessária porque as políticas 
[de transformação industrial] devem responder aos problemas detectados nos atores 
privados e dependem no final destes atores para a sua implementação. (…) Ela amplia 
a inteligência do Estado e aumenta a expectativa de que as políticas serão 
implementadas (Evans, 1993, p.13). 

  

Nesta perspectiva, “coerência burocrática” e a “inserção autônoma” (Evans, 1993) são 
características que determinam a capacidade do Estado de implementar uma política. A 
combinação entre insulamento burocrático weberiano e inserção intensa na estrutura social 
circundante, ainda que aparentemente contraditória, é explicável em termos de suas vantagens 
resultantes: por um lado, os laços entre a burocracia e o capital privado permite que o Estado 
construa consenso em torno de seus projetos econômicos implementados, muitas vezes, pelos 
agentes privados; por outro, o setor privado ganha com as garantias que o Estado pode prover 
por meio de políticas afetas a seus interesses.  

  Como os demais autores da vertente estadocêntrica, Geddes (1996) não ignora a 
centralidade do aparato burocrático como variável explicativa das capacidades estatais. 
Contudo, caminha para uma análise parcialmente diferente daquelas acima citadas, alertando 
para o fato de que a "racionalidade superior das ações estatais" merece uma atenção, talvez, 
mais cuidadosa do que àquela até então dada pelos fundadores dessa corrente. Para a autora, a 
premissa de que “todas as ações estatais autônomas será o reforço das prerrogativas das 
coletividades de funcionários do Estado” (Skocpol, 1985, p.15, tradução nossa) está sujeita a 
um engano:  

Although these characteristics may be necessary to state capacity, they are not in 
themselves sufficient (...). Political leaders may genuinely support some shared set of 
national goals but still find that the exigencies of political survival cause them to 
behave in ways that undermine these goals (Geddes, 1996, p.19).  
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Geddes (1996) leva adiante o seu ponto propondo uma abordagem baseada em um 
modelo de “racionalidade interessada”, enfatizando que uma burocracia eficiente não é aquela 
autônoma em relação aos interesses de classes ou grupos sociais, mas aquela que não é afetada 
por interesses políticos particulares (Cingolani, 2013). Argumenta que as diversas teorias que 
buscaram explicar a ação do Estado se basearam em análises das macros condições que levaram 
à formação de uma burocracia coesa, limitando as possibilidades de captura do aparato estatal 
por atores externos. Entretanto, são incapazes de explicar os diferentes níveis de autonomia 
observados nos países “em desenvolvimento”. Nesta perspectiva, propõe uma abordagem que 
conduza a “identificação das condições políticas que fazem com que a capacidade burocrática 
se desenvolva e floresça, por um lado, ou estagne, por outro” (Geddes, 1996, p.14, tradução 
nossa). 

 Em seu estudo do caso brasileiro no período de 1930 a 1964, Geddes (1996) analisa em 
quais momentos e por que as reformas do aparato estatal falharam, mesmo tendo o apoio dos 
presidentes eleitos. Seu argumento reside no fato de que, por um lado, esses líderes precisavam 
de uma burocracia mais qualificada para levar ao cabo suas promessas eleitorais, mas por outro 
era necessário trocar apoio político por cargos dentro da estrutura pública. Diante deste 
conflituoso sistema de incentivos, tais líderes reagiram de forma a implementar reformas em 
agências estratégicas para o alcance de seus objetivos de governo, deixando o resto das 
nomeações à sua disposição para eventuais apoios eleitorais. Tal jogo, contudo, não esteve 
presente nos governos ditatoriais, visto a desnecessidade de manter as práticas de barganha 
eleitoral, o que acabou por facilitar a implementação das reformas administrativas mais amplas.  

 A título de exemplo, a autora descreve como as primeiras tentativas de reformas 
propostas por Vargas ao longo do regime democrático (1930-1937) foram obstinadamente 
barradas pelo Ministro da Fazenda ou mesmo pelo Congresso, mas tornaram-se factíveis sob a 
figura do DASP ao longo do Estado Novo. Exemplifica também como os presidentes 
privilegiaram as reformas parciais de algumas agências descentralizadas como estratégia para 
evitar as pressões enfrentadas com as tentativas de reformas mais amplas. Apesar dos esforços 
empenhados para garantir certo grau de insulamento destas burocracias, como pode ser notado 
no caso do BNDE  (atual BNDES) e outros “bolsões de eficiência”,  tais tentativas se tornaram 
cada vez menos exitosas, seja ao confrontarem-se com as práticas clientelistas no momento do 
retorno à política competitiva ou devido a dependência do suporte dos líderes do executivo, no 
momento da saída destes. Nesta perspectiva, as capacidades estatais dependem não somente de 
uma burocracia insulada, mas também da capacidade dos líderes políticos de moldar os 
incentivos frente aos atores privados (Geddes, 1996). 
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 Ainda que para os estudiosos filiados a corrente estadocêntrica a organização 
administrativa do Estado é a unidade explicativa para os resultados econômicos, tais autores 
reconhecem a importância de examinar o Estado em relação ao ambiente socioeconômico e 
político, levando em consideração os interesses e recursos de outros atores (Skocpol, 1985). As 
capacidades estatais como atributos estruturais que possuem algum grau de relação com atores 
e suas disputas é clara nos estudos de Evans (1993, 1995) e Geddes (1996) mencionados acima. 
Tais autores não deixam de considerar os aspectos das relações externas às estruturas do Estado 
como variáveis importantes para possibilitar ou constranger sua capacidade de ação, porém, a 
qualidade do aparato burocrático continua sendo o foco analítico privilegiado.  

 O entendimento de que a estrutura do Estado é uma variável explicativa válida para o 
alcance de seus objetivos, ainda que insuficiente, é levado adiante por Mann (1984, 1993) e 
Migdal (1988). Mann advoga por uma teoria da autonomia do Estado, nem estritamente 
institucional, nem apenas funcional (1984, p.187), compreendendo o Estado tanto como um 
espaço que responde às pressões de grupos capitalistas, dos atores políticos e das necessidades 
mais gerais da sociedade: 

Actors located primarily within states have a certain space and privacy in which to 
operate - the degree varying according to the ability of civil society actors to organize 
themselves centrally through representative assemblies, formal political parties, court 
factions, and so forth. They can alternatively withhold powers from central politics 
(discussed later) or undercut state powers by strengthening transnational relations 
abroad (Mann, 1993, p. 59).  

 

Nesta linha, o autor interpreta as capacidades estatais em relação a sua autonomia, 
distinguindo o poder despótico do poder infraestrutural do Estado. O primeiro refere-se ao rol 
de ações que as elites estatais têm poder de empreender sem envolver uma negociação (ou 
institucionalização) com demais grupos da sociedade e, o segundo, refere-se a capacidade do 
estado de “penetrar na sociedade civil e implementar, logisticamente, suas decisões políticas.” 
(1984, p.189, tradução nossa). A medida que os Estados evoluem, ganham poder infraestrutural 
em detrimento do poder despótico, o que pode ser interpretado como um ganho de capacidade 
(Kjaer, Hansen e Thomsen, 2002).  

 Enquanto o poder despótico é unidirecional (poder do Estado sobre a sociedade), o 
segundo revela o poder de penetrar e coordenar suas atividades no seio da sociedade a partir 
de sua própria infraestrutura. A capacidade de tributar, de armazenar e coletar informações 
sobre os cidadãos (e.g. Censo Demográfico), de influenciar a economia global ou mesmo de 
prover bem-estar (como pensão, aposentadoria e serviços sociais), são exemplos de capacidades 
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infraestruturais (Mann, 1984, p.189).  Ao passo que o poder despótico deriva das técnicas e 
recursos do próprio Estado, o poder infraestrutural deriva da organização territorial. O território 
é o lócus no qual a capacidade de penetrar e coordenar as atividades da sociedade civil se 
concretizam: “territorial-centralization provides the state with a potentially independent basis 
of power mobilization being necessary to social development and uniquely in the possession of 
the state itself.” (Mann, 1984, p.200). 

 De perspectiva semelhante, o argumento de Migdal (1988) repousa na ideia que tanto o 
Estado como a sociedade competem pelo controle social, sendo o controle social entendido 
como poder infraestrutural nos termos propostos por Mann. Para o autor, as capacidades estatais 
incluem a capacidade de “penetrar na sociedade, regular as relações sociais, extrair recursos 
e apropriar-se ou usar recursos de maneiras determinadas” (p.4-5, tradução nossa). À luz 
dessa definição, os “Estados fortes” seriam aqueles capazes de realizar essas atividades com 
algum sucesso. Por sua vez, os “Estados fracos”, típicos do então chamado “terceiro mundo”, 
são impedidos de realizar tais atividades pois repousam sobre uma estrutura social 
descentralizada, composta por uma rede de unidades sociais autônomas e múltiplo lócus de 
criação de normas, cujo exercício do controle social é disperso5. Para o autor, o Estado é parte 
constitutiva da sociedade sendo que essas duas instituições continuamente competem pelo 
controle social. 

 A perspectiva territorial inaugurada nas teorias de Mann e Migdal toma como ponto de 
partida que o poder do Estado é essencialmente espacial. Da noção de poder infraestrutural 

desdobra-se uma dimensão das capacidades estatais até então pouco explorada pelos estudiosos 
da área, qual seja, a capacidade institucional de exercer controle e implementar escolhas 
políticas dentro do território que governam (Vom Hau e Soifer, 2008). Importa notar que a 
assunção dessa dimensão implica em uma relação continua entre burocracia e instituições 
sociais e, de forma especial nos contextos federativos,  está vinculada a capacidade de 
coordenação intergovernamental. Como explicam Soifer e Vom Hau:  

In studying this aspect of the state, Mann’s conceptual framework has two significant 
advantages in that it highlights the spatial dimension of the state and the relational 
nature of its power. The ability of states to carry out their projects is territorially 
organized and crucially shaped by the organizational networks that they coordinate, 
control, and construct (Soifer e Vom Hau, 2008, p. 222).  

                                                
5 Para Midgal (1988) as unidades sociais autônomas são lideradas por “chiefs, landlords, bosses, rich peasants, 
clan leaders (…) (for convenience, strongman's) through their various social organizations” que oferecem 
resistência ao Estado (p.41). Por fim, denomina a estrutura social do “terceiro mundo” como “web-like societies”: 
“web-like societies host a mélange of fairly autonomous social organizations” (p. 37-39) em contraposição as 
sociedades europeias de estrutura piramidal.  
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A abordagem relacional foi melhor elaborada na virada deste século de forma a 
considerar as capacidades dos Estados contemporâneos para implementar políticas públicas nos 
contextos da democratização e globalização (Gomide, Pereira e Machado, 2018) e lançaram as 
bases para a discussão mais recente sobre governança. Tais estudos incorporaram a perspectiva 
burocrática-weberiana à perspectiva relacional apresentando-se, em muitos casos, como uma 
estratégia analítica proveitosa para explicar os diferentes arranjos de políticas públicas que se 
formaram nas últimas décadas.  

Esta seção buscou abordar as interpretações na qual se insere o debate sobre capacidades 
estatais e os efeitos destas no desenvolvimento e crescimento econômico. Os primeiros teóricos 
aqui abordados privilegiam a formação histórica do Estado, o legado das conjunturas críticas, 
a geografia e a transformação capitalista como determinantes das capacidades estatais (Von 
Hau, 2012).  A virada do século impulsionou novos e diversos focos analíticos, que passaram 
a olhar para os arranjos políticos internos como determinantes das capacidades de ação dos 
governos. Como visto, ainda que de forma genérica, é possível extrair que a maior parte dos 
autores mobiliza a noção de capacidades estatais para endereçar as capacidades de um governo 
de implementar suas políticas ou seus objetivos políticos. Embora haja algum consenso na 
literatura sobre esse tratamento teórico, a definição das dimensões constitutivas e de possíveis 
variáveis operativas deste conceito é bem menos consensual (Bowman e Kearney, 1988; 
Cingolani, 2013; Grin, 2012; Gomide, Pereira e Machado, 2018). As duas próximas seções 
buscam dar conta desta discussão de forma a explorar os diferentes aspectos deste conceito 
tendo como referência os estudos empíricos de capacidades estatais na produção de políticas 
públicas no caso brasileiro. 

 

2.1. Variáveis analíticas das capacidades estatais 

 
 Esta seção busca debater as diferentes aplicações do conceito de capacidade 

estatal extraído da literatura mais recente sobre o tema e que será utilizada para fins desta 
pesquisa. Para tanto está organizada a partir da estrutura conceitual proposta por Goertz (2006, 
apud Grin, 2012) que privilegia três níveis de análise, quais sejam: o básico, secundário e o 
operacional. O debate colocado na seção anterior retratou a discussão sobre o nível básico do 
conceito, isto é, buscou abordar os aspectos mais gerais do termo ou sua ontologia. Esta seção, 
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por sua vez, busca identificar as dimensões constitutivas do termo (capacidades para quê?) e os 
indicadores que viabilizam sua mensuração (nível operacional).  

A respeito deste último nível, parte da literatura recomenda limitar as variáveis 
observadas àquelas que causam as capacidades estatais, isto é, às estruturas que hipoteticamente 
produzem os resultados e não aos resultados das políticas per se (Geddes, 1996; Hanson e 
Sigman, 2013). Neste enfoque a “capacidade estatal é a resultante da combinação de uma série 
de atributos ou fatores que devem ser observados empiricamente, por meio da decomposição 
do conceito em suas partes constitutivas e da especificação de indicadores” (Gomide, Pereira 
e Machado, 2018, p.93). Essa ressalva minimiza o risco de tomar o resultado como indicador 
de capacidade. 

Em complemento, os autores alertam que a simples existência de tais atributos no 
interior do Estado não pode ser interpretada como sinônimo de capacidades. Isto porque tais 
recursos e competências podem não ser mobilizados na prática e/ou transformados em ação. 
Com efeito, os atributos estruturais de um Estado devem ser analisados dentro do contexto 
específico no qual são mobilizados:  

Outro desafio comum no campo é superar a produção de análises estáticas, associando 
as capacidades estatais às variáveis de estoque no interior do Estado (...) Neste sentido, 
é necessário esclarecer como tais recursos e competências são mobilizados e 
transformados em atuação estatal efetiva, ou seja, captando a dinâmica de 
funcionamento das capacidades no interior do Estado e em sua relação com os 
instrumentos e a sociedade (Gomide, Pereira e Machado, 2018, p.101, grifo nosso). 

 

Cingolani (2013), em excelente revisão da aplicação empírica do termo, aponta para a 
combinação de sete dimensões, quais sejam: (i) coercitiva-militar que trata do uso do 
monopólio legítimo do poder; (ii) fiscal ou capacidades extrativas; (iii) administrativas/ 
implementação, associadas a burocracia weberiana e demais recursos disponíveis para a 
execução das políticas - e.g financeiros, institucional etc.; (iv) transformadora ou industrial, que 
trata da habilidade do estado de intervir no sistema produtivo e modelar a economia; (v) a 
cobertura territorial-relacional, versando sobre a ideia de poder infraestrutural nos termos de 
Mann (1984); (vi) política, que se ocupa da habilidade do sistema representativo impor 
prioridades políticas e (vii) legal que evidência a existência de arcabouço normativo-legal 
limitador da intervenção estatal na economia. Ainda que sob diferentes rótulos, de forma geral 
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é possível localizar as dimensões destacadas por Cingolani (2013) em todos os autores aqui 
estudados6. 

A partir da elaboração de Skocpol (1985) as capacidades estatais servem ao propósito 
de implementar os objetivos do estado de forma autônoma. Assim, capacidades burocráticas, 
financeiras e coercitivas são pré-condições para o cumprimento deste propósito. Nos termos da 
autora, a capacidade burocrática refere-se a presença de um quadro confiável e profissional de 
burocratas; a capacidade coercitiva diz respeito a soberania e controle administrativo-militar do 
estado sob um determinado território e a financeira trata da autoridade do estado em cobrar 
impostos, tomar empréstimos, investir, conduzir alterações tributárias e determinar o uso de 
suas receitas.  

Kjaer, Hansen e Thomsen (2002) também elegem as capacidades fiscais, 
administrativas e coercitivas como um conjunto de capacidades centrais a qualquer aparato 
estatal. Capacidades fiscais são a base da capacidade do estado: a capacidade de gerar receitas 
é vital para a manutenção das capacidades administrativas, como a contratação de um corpo 
técnico e profissional e a prestação de serviços e é igualmente afetada pela capacidade do 
governo de controlar o tesouro nacional. As capacidades administrativas, podem ser 
compreendidas pela presença de um corpo burocrático nos termos weberianos e pela existência 
de instituições administrativas com claras divisões do trabalho, como o judiciário e fazendário.  
E, por fim, a capacidade coercitiva diz respeito a orientação da força militar (quando orientada 
para dentro, a capacidade militar do estado é diminuída posto o objetivo de resolver a desordem 
civil) e da existência de judiciário efetivo capaz de evitar comportamentos disruptivos e prover 
maior autonomia ao estado.  

De forma muito similar, Hanson e Sigman (2013) desagregam o conceito em suas 
dimensões fiscais, administrativa e coercitivas e destacam que, apesar de analiticamente 
distintas, essas dimensões estão inter-relacionadas e se apoiam mutuamente. A capacidade de 
tributar também é destacada como pré-requisito central das demais capacidades, uma vez que 

                                                
6 Em alguns autores, a dimensão fiscal é trabalhada como proxy de capacidade administrativa (e.g Grindle, 1996). 
Por vezes autores tratam os componentes “capacidade extrativista” e “uso da receita” sob o  mesmo rótulo, qual 
seja, fiscal (e.g Skocpol, 1985). Outros autores tratam separadamente estes dois componentes, sendo o primeiro 
associado à dimensão fiscal e o segundo à administrativa (e.g Cingolani, 2013). Em Cingolani (2013) a dimensão 
industrial-transformadora trata da habilidade do estado de intervir no sistema produtivo e modelar a economia, 
enquanto em Grindle (1996) esta habilidade refere-se a dimensão institucional. Os autores analisados expandem a 
concepção de capacidades políticas restritas ao sistema representativo na análise de Cingolani (2013) (e.g Grindle, 
1996; Gomide e Pires, 2014). A dimensão legal, por sua vez, não foi referenciada pelos autores aqui estudados. 
Nos estudos empíricos analisados o componente legal aparece dissociado da intervenção estatal na economia e é 
tratado de forma mais genérica como referência às “regras jurídicas que regulam o comportamento dos atores e 
das instituições” (Souza, 2017, p.31).  



 

 

35 

“os estados devem possuir meios para alcançar suas populações, coletar e gerenciar 
informações, possuir agentes confiáveis para gerenciar a receita e assegurar a conformidade 
popular com a política tributária” (Hanson e Sigman, 2013, p.4, tradução nossa). Tais 
capacidades podem ser mensuradas por meio da operação das séries históricas de receitas fiscais 
de governos em relação ao PIB e podem servir como parâmetro para a mensuração das 
capacidades administrativas (e.g quanto maior a proporção de receita tributária proveniente do 
imposto de renda, maior o nível esperado de capacidade administrativa).  

Também para os autores, as capacidades administrativas são aquelas relacionadas a 
capacidade de produzir e fornecer bens e serviços públicos e de regular a atividade comercial, 
estando diretamente ligadas a presença de atributos weberianos na administração, mensuradas 
por diferentes índices que auferem a qualidade burocrática de um país, ou ainda pelo alcance 
efetivo de sua ação em todo o território, mensurados por meio de Censos demográficos (visto 
que a realização de censos indicam capacidade de coletar informações e efetividade do alcance 
territorial, portanto é uma proxy de capacidades administrativas). A capacidade coercitiva versa 
com o monopólio do uso legitimo da força, também de tradição weberiana, e retrata a 
capacidade do estado de sobreviver e implementar políticas. Pode ser mensurada por meio do 
gasto com força militares, escalas que auferem o terrorismo político (ou violência praticada 
pelo estado) ou ainda indicadores que capturam o nível geral de institucionalização política do 
estado ou a presença deste no território (Hanson e Sigman, 2013).  

De veio similar, Grindle (1996) sugere que os estados devem possuir algumas 
capacidades centrais para garantir a eficiência na administração das tarefas de desenvolvimento 
econômico e político, quais sejam: capacidades institucionais, técnicas, administrativas e 
políticas. As capacidades institucionais referem-se às habilidades do estado de aplicarem 
continuamente regras que regem as interações econômicas, como por exemplo, a “capacidade 
de afirmar a primazia das políticas nacionais, convenções legais e normas de comportamento 
social e político sobre as de outros grupos” (p.8, tradução nossa). As capacidades técnicas 
tratam da habilidade dos governos de gerir políticas macroeconômicas, e, portanto, associam-
se à profissionalização burocrática de áreas chaves do governo. Já as administrativas tratam das 
capacidades de garantir serviços de bem-estar e infraestrutura, bem como desempenhar as 
funções administrativas com eficiência, o que inclui a capacidade de regular a economia, o 
sistema fazendário e gerenciar informação. Por fim, a dimensão política retrata a “eficácia das 
interações cotidianas entre governo e cidadãos, e não as regras mais amplas do jogo que 
compreendem a capacidade institucional” (p. 10, tradução nossa) o que inclui a relação da 
burocracia com o sistema participativo. 
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O modelo proposto por Pires e Gomide (2014) divide as capacidades estatais em duas 
dimensões: técnico-administrativas, relacionadas a burocracia estatal e normativa; e político-
relacionais, relacionadas a envergadura do Estado em promover constante articulação e 
capilarização de seus interesses de forma sinérgica a de outros atores. A primeira dimensão 
deriva “do conceito weberiano de burocracia, contemplando as competências dos agentes do 
Estado para levar a efeito suas políticas, produzindo ações coordenadas e orientadas para a 
produção de resultados” (2014, p.20) e busca  capturar como as “relações entre as burocracias 
do Poder Executivo, com atores dos sistemas representativo, participativo e de controles em 
cada setor específico” (Gomide e Pires, 2014 p.21) conformam as capacidades do Estado de 
implementar políticas. As capacidades técnico-administrativas possuem três níveis indicativos: 
(i) indicadores que se referem à disponibilidade e adequação dos recursos estatais (recursos 
humanos, financeiros e tecnológicos); (ii) instrumentos de coordenação intra e 
intergovernamentais e as (iii) estratégias de monitoramento e avaliação das ações. A dimensão 
político-relacional, por sua vez, contém outros três níveis indicativos que, conforme explicado 
abaixo, estão fora do escopo desta pesquisa.  

A disseminação de estudos empíricos que mobilizam as capacidades estatais em 
diferentes áreas de políticas é diversa. No caso brasileiro, o foco privilegiado tem sido sobre as 
capacidades administrativas-burocráticas, ainda que muitos estudos recorram a análise das 
capacidades político-relacionais como complemento. Alguns autores sugerem que o próprio 
desafio de se desenvolver um corpo de conhecimento empírico em torno das capacidades 
relacionais, caracterizou os programas de pesquisa baseados na autonomia e burocracia do 
Estado (Soifer e Vom Hau, 2008). Outros  autores  reforçam que justamente pelo fato do 
contexto democrático requerer a ampliação das capacidades de articulação e interlocução do 
Estado, é ainda mais imprescindível o desenvolvimento das capacidades técnico-
administrativas (e.g Skocpol e Finegold, 1982;  Kjaer, Hansen e Thomsen, 2002; Grin, 2012, 
2016), como explica Grin: “(…) se enfoques de governança buscam serem alternativas de 
relação com a sociedade, ainda mais se requer que os governos sejam dotados de capacidades 
institucionais” (2012, p.160). 

Este trabalho não fugirá a maioria: tratará com maior ênfase as capacidades técnico-
administrativas, pelas mesmas razões mencionadas acima. Para dar conta desta dimensão 
fundamental das capacidades estatais se apoiará, notadamente, nos estudos de  Skockpol (1985), 
Gomide e Pires (2014) e Grindle (1996). A análise de Grindle é relevante para esta pesquisa 
pois busca apreender as capacidades estatais a partir de elementos estritamente contextuais. Sua 
obra trata da forma como os Estados respondem à determinadas situações, no caso, a 
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austeridade imposta pelas políticas de credores e doadores nos anos 80, e ajuda-nos a 
compreender como as capacidades estatais podem ser reformuladas a partir de determinadas 
conjunturas ou eventos críticos.  

De forma a sistematizar as capacidades estatais a serem verificadas empiricamente, esta 
pesquisa trabalhará no nível indicativo com 8 variáveis indicativas de capacidades técnico-
administrativas subdivididas em três blocos, conforme expõe a próxima seção. 

 

2.1.1. Capacidades técnico-administrativas: uma abordagem sobre os recursos 
burocráticos e instrumentos de ação 

Esta dimensão das capacidades estatais trata essencialmente da existência de 
organizações com instrumentos disponíveis e profissionais competentes para coordenar as 
ações na esfera governamental e para esta pesquisa foram agrupadas em três blocos: (i) 
variáveis que se referem à disponibilidade e adequação dos recursos organizacionais (recursos 
humanos, financeiros e tecnológicos); (ii) existência de estratégias de articulação e gestão e (iii) 
estratégias de monitoramento e avaliação das ações (Pires e Gomide, 2014). 

 

(i) Recursos organizacionais 
 

Como visto, a qualidade burocrática é consensualmente associada a ampliação da 
capacidade de ação dos Estados para viabilizar seus objetivos e é analisada sob a ótica racional 
weberiana. Nesta perspetiva, são indicativos de uma burocracia qualificada o recrutamento 
meritocrático, a estrutura de carreira de longo prazo, a qualificação técnica dentre outros 
atributos capazes de determinar um quadro de profissionais confiável (Skocpol, 1985). 

Grindle (1996) em sua análise sobre a forma como alguns estados latino-americanos e 
Africanos responderam aos desafios da crise econômica dos anos 80 e 90, associa a qualidade 
burocrática à habilidade dos governos de gerir políticas macroeconômicas e, portanto, está 
relacionada à profissionalização burocrática de áreas chaves do governo. A autora identificou 
que o aumento da capacidade técnica nos governos analisados foi uma resposta às pressões da 
crise econômica e à necessidade destes governos de negociar mais efetivamente com as 
agências financeiras internacionais durante os anos de crise (i.e. o aumento da capacidade 
técnica observado pela autora foi uma resposta à necessidade de projetar programas de 
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estabilização aos ajustes estruturais insistidos pelo FMI, Banco Mundial e outras instituições 
financeiras internacionais como condições para empréstimos). Nos contextos analisados, para 
atender a estas pressões, as equipes consultivas econômicas e altos cargos ministeriais foram 
cada vez mais recrutados de universidades, grupos de reflexão, agências internacionais e do 
setor privado, e não entre partidários ou laços pessoais.  

A autora identifica ainda que a influência dos tecnocratas na formulação de políticas, 
no planejamento e na gestão são indicativos de maior capacidade técnica. Nos exemplos dos 
governos latino-americanos analisados, tecnocratas foram colocados em posições de autoridade 
extensa e as unidades de análise técnica tornaram-se centrais para a formulação das políticas 
macroeconômicas. Nestes países, tecnocratas assumiram posições de nível ministerial e 
tornaram-se mais importantes na formulação de políticas nacionais, muitas vezes em detrimento 
de gabinetes, instituições legislativas, líderes partidários, grupos de lobby e ministérios 
tradicionais. Os tecnocratas também aumentaram em números e se tornaram referência nas 
arenas de definições de política. 

Não obstante, os ministérios das finanças, os bancos centrais e os institutos nacionais 
de planejamento tornaram-se frequentemente atores mais poderosos na definição de políticas 
econômicas e na negociação de acordos com agências multilaterais e grupos econômicos 
domésticos, garantido a necessária centralidade da agenda de reformas estruturais sobre os 
interesses domésticos opostos à mudança de política.  

Em regra, os estudiosos das capacidades estatais destacam ao lado da qualidade 
burocrática, a capacidade financeira. Como visto, a capacidade financeira trata da autoridade 
do estado em obter receita e controlar a aplicação do gasto público. Este componente é 
destacado por diferentes autores como parâmetro para a mensuração das capacidades técnico-
administrativas (e.g quanto maior a proporção de receita tributária proveniente do imposto de 
renda, maior o nível esperado de capacidade administrativa) (Skocpol, 1985; Kajaer, Hansen e 
Thomsen, 2002;  Hanson e Sigman, 2013). Para Skocpol (1985), a presença destas capacidades 
“fornecem a melhor visão geral sobre a alavancagem direta e indireta que um Estado 
provavelmente terá para realizar qualquer meta que possa perseguir” (p. 17, tradução nossa). 

Outra variável importante que diz respeito às capacidades técnico-administrativas, trata 
da habilidade do Estado de mobilizar instituições e aproveitar burocracias já existentes no nível 
local de governo para a implementação das ações, isto é, mobilizar a infraestrutura existente 
em favor da provisão de serviços universalizados (extensão dos recursos organizacionais). Para 
além disto, a habilidade do Estado de implementar “logisticamente suas decisões”, nos termos 
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de Mann (1984), significa “a existência de técnicas e recursos que permitam ao Estado 
penetrar na sociedade e exercer o seu poder, reforçando a capacidade de formulação e de 
execução de políticas” (Diniz, 2013, p. 16). Ainda, é possível assumir que quanto maior o 
alcance territorial, mais desenvolvidas são as capacidades técnicas de um Estado (e.g 
coordenação e gestão). 

 

(ii) Estratégias de Coordenação e Gestão 
 

As variáveis estudadas neste bloco estão associadas as capacidades da burocracia de 
articular interesses e engajar atores de forma sinérgica para a implementação de suas ações 
(coordenação) como tratam também das capacidades processuais-organizacionais (gestão). A 
análise destas variáveis nos permite compreender como se efetiva a gestão, a governança, a 
tomada de decisão e os diferentes graus de autonomia entre as diversas burocracias implicadas 
no arranjo de uma política (Lotta e Favareto, 2016).  

A coordenação intra governo e entre os entes governamentais ganha destaque em 
contextos de políticas federalizadas e, portanto, são de extrema relevância para esta pesquisa. 
A coordenação intragovernamental trata da capacidade de articular diferentes setores para a 
realização de ações conjuntas e complementares, isto é, implica não só na conexão ou 
associação de setores, mas principalmente em uma remodelagem das estruturas organizacionais 
e políticas que favoreçam a execução conjunta de políticas (Bronzo, 2007). Segundo Lotta e 
Favaretto (2016), a coordenação horizontal “pode se concretizar em graus diferentes nas 
políticas, variando em que medida de fato os temas estão articulados e como se concretizam, 
ou seja, se existe uma efetiva integração ou apenas justaposição de políticas” (p.54). Já a 
coordenação intragovernamental, como visto anteriormente, trata da forma na qual se 
concretiza as relações intergovernamentais. Arretche (2012) destaca que para analisar as 
relações federativas é importante distinguir quem tem autoridade e responsabilidade pela 
política (policy-making) de quem tem autoridade decisória sobre essa mesma política (policy-
decision-making).  

Importa notar que as capacidades de coordenação e gestão são compreendidas aqui 
como parte de um mesmo componente. Esta observação é relevante na análise dos arranjos 
institucionais de políticas-públicas em contextos federativos pois assume-se que as atividades 
voltadas para a gestão de uma política envolvem também o relacionamento com diferentes entes 
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federados, outros poderes e setores da administração pública (isto é, extrapolam as atividades 
administrativas de rotina).  

As capacidades de coordenação e gestão podem ser observadas por meio do aparato 
técnico-administrativo que dá sustentação a uma política (Pedroti, 2014), isto é, por meio da 
operação de instrumentos e ferramentas de apoio à implementação das ações (instrumentos 
institucionais) – ainda que esta não seja a única maneira de auferi-las. Existem ao menos dois 
tipos de instrumentos institucionais 7 , quais sejam: os instrumentos de coordenação e os 
instrumentos de gestão. 

Os instrumentos de coordenação são ferramentas com as quais uma burocracia conta 
para incentivar os níveis subnacionais (ou engajar demais órgãos de governo) a seguir os 
objetivos mais gerais da política (Bichir, 2011, 2016). Assim, os instrumentos de coordenação 
favorecem a articulação de interesses, formação de coalizões e geram incentivos para a 
implementação das ações de forma territoralizada. Exemplos de instrumentos coordenativos 
são os índices de gestão descentralizada, instrumentos de pactuação entre gestores, cadastro 
para focalização de políticas, ou ainda as estratégias de indução ao desempenho administrativo 
(pisos de financiamento, por exemplo).  

Os instrumentos coordenativos são constitutivos da própria engenharia institucional dos 
sistemas de políticas públicas. A necessidade de garantir a implementação homogênea de uma 
política em escala nacional implica necessariamente no desenvolvimento de mecanismos de 
coordenação capazes de promover a regulação e induzir as ações locais em convergência com 
as diretrizes nacionais, de acordo com parâmetros mínimos de execução da política (Licio, 
2012; Bichir, 2014, 2016). Os instrumentos de coordenação mais estudados na assistência social 
nos termos aqui tratados são o Índice de Gestão Descentralizada e o próprio CadÚnico:  

(...) a adoção de um Índice de Gestão Descentralizada (IGD), que permitiu que o 
governo federal repassasse aos municípios recursos para a administração do PBF, de 
modo que esses mesmos pudessem investir no aprimoramento dos órgãos 
responsáveis pela gestão do Programa no seu âmbito local, enquanto o segundo foi a 
atribuição de inserir as famílias no CadÚnico, tornando o ente local o responsável 
pelas informações prestadas, o que fez com que os municípios de fato investissem no 
aprimoramento da capacidade institucional local do Programa (Pereira, 2016, p.18). 

 

                                                
7 Para Pedroti (2014) os processos de planejamento, controle e gestão e instrumentos de coordenação horizontal 
fazem parte de um mesmo componente. Nesta pesquisa o componente processual-organizacional (incluindo os 
instrumentos para a sua viabilização) foram tratados separadamente dos mecanismos de coordenação. Esta divisão 
foi elaborada a fim de dar maior ênfase a este último, tendo em vista o destaque que os instrumentos de gestão 
recebem na literatura sobre o SUAS (Bichir, 2011).  
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Como anunciado, os instrumentos de gestão podem também ser compreendidos sobre o 
registro coordenativo (Pedroti, 2014). Isto é, a elaboração de planos de políticas setorializadas 
(e.g Plano Municipal da Assistência Social), protocolos de gestão, pactos de aprimoramento, 
mecanismos de prestação de contas dentre outros instrumentos que visam apoiar a 
implementação da política, invariavelmente envolvem a participação de distintas burocracias e 
a negociação de interesses na sua elaboração e, portanto, ademais de sua finalidade cumprir aos 
objetivos de gestão, envolvem estratégias de coordenação.  

Outra variável indicativa de capacidades de coordenação e gestão trata da necessidade 
de negociar com organismos internacionais (Grindle, 1996). Compreende-se que arranjos 
institucionais de políticas públicas que demandam uma maior negociação e interlocução com 
organismos internacionais, seja para a pactuação de acordos e metas conjuntas ou para a 
formulação da política, são mais propensos a promover capacidades técnica-administrativas. 
Como visto, no contexto analisado por Grindle (1996) o aumento da capacidade técnica foi uma 
resposta à necessidade destes países de projetar programas de estabilização e de ajuste estrutural 
insistidos pelas agências internacionais. Nesta perspectiva, as condições para empréstimos 
impostas por essas instituições atuaram como um fator de pressão e constrangimento externo, 
fazendo com que tais governos aprimorassem os meios de fazer cumprir os contratos, controlar 
a corrupção ou mesmo desenvolvessem um consenso sobre a direção geral da política 
econômica nacional.  

Por fim, capacidades de coordenação e gestão pode entrever a necessidade de se 
construir uma visão de futuro (mensagem) sobre os ganhos da política de modo a articular e 
compatibilizar interesses diversos em torno de plataformas comuns. A habilidade de gerar e 
comunicar uma visão clara sobre a política indica maiores capacidades de coordenar e garantir 
o reforço das ações nos diferentes níveis de governo (ou setores) em consonância com os 
compromissos mais gerais de uma política. Nos países estudados por Grindle (1996) constatou-
se que as capacidades técnicas para a formulação e implementação da política econômica foram 
ampliadas nos governos que souberam comunicar uma visão clara dos ganhos da agenda de 
reformas econômicas, de forma a contornar as controvérsias sobre os efeitos mais imediatos 
destas reformas.  
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(iii) Estratégias de Monitoramento e Avaliação  
 

As variáveis selecionadas para compor este bloco tratam das capacidades técnico-
administrativas impulsionadas pela existência de mecanismos associados a produção de 
informação e exigência de desempenho (Pires e Gomide, 2014). É possível pensar neste 
componente como um atributo de gestão, entretanto, para esta pesquisa, optou-se por separa-
las visto que as habilidades organizacionais-processuais serão aqui analisadas sobre outro 
registro (coordenação).  

A análise dos mecanismos vinculados a exigência de desempenho visa explorar como 
as estratégias de monitoramento e avaliação promovem capacidades. Compreende-se que 
estratégias de monitoramento e avaliação podem apontar para a criação de novos mecanismos 
institucionais que permitam, por exemplo, reduzir gargalos ou entraves administrativos, 
forjando capacidades técnicas. Ainda, em muitos casos, responder à exigência de desempenho 
tem dotado as burocracias de maior capacidade de coordenação, visto que muitas das soluções 
aos problemas diagnosticados não estão necessariamente na governabilidade de um único 
órgão. Este é o caso do Programa Minha Casa Minha Vida, no qual a criação de mecanismos 
de monitoramento para atender aos problemas de desempenho da política, como as Salas de 
Situação e Comitês Gestores, acabaram por envolver diferentes atores, ampliando a capacidade 
de articulação da burocracia federal (Loureiro, Teixeira e Ferreira, 2014). Estratégias de 
monitoramento e avaliação cumprem, portanto, um papel regulador, isto é, geram 
constrangimentos capazes de coagir a ação da burocracia em favor da ampliação de suas 
capacidades técnicas-administrativas. 

Ainda, a produção e acesso aos dados são de extrema relevância para a condução de 
processos de monitoramento e avaliação. Pode indicar a autonomia relativa dos tecnocratas na 
definição e condução da política e, conforme Grindle (1996), tem potencial para ampliar a 
qualidade burocrática. Nos países analisados pela autora, muitas vezes tecnocratas utilizaram o 
seu acesso a dados e análises para aumentar o seu poder vis-à-vis os interesses econômicos 
domésticos opostos à agenda de mudança estrutural a qual advogavam. 
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Tabela 1 - Sistematização das variáveis de identificação de capacidades técnico-administrativa8 

Autor Variável Descritivo Indicador 
(i) Recursos Organizacionais 

Skocpol, 1985 

Grindle, 1996 

Gomide e Pires, 2014 

Disponibilidade de recursos 

humanos 

Burocracia qualificada: presença de 

burocracia com características 

weberianas  

Grau de weberianiedade da burocracia: tipo de vínculo; 

existência de plano de carreira; modelo de recrutamento 

meritocrático; qualificação profissional de acordo com a 

Nob-Rh e profissionalização burocrática (domínio 

técnico e de gestão) 

Grindle, 1996 
Tecnocratas em posição de 

autoridade 

Influência dos tecnocratas na formulação 

de políticas, no planejamento e na 

gestão. 

Principais funções desenvolvidas pelos técnicos; 

Tomada de decisão centralizada e concentrada em torno 

da equipe técnica;  

Visibilidade / referência dos tecnocratas nas arenas de 

tomada de decisão. 

Grindle, 1996 

Gomide e Pires, 2014 

Disponibilidade de recursos 

financeiros 

Capacidade de obtenção de receita e 

controle da aplicação do gasto público 

Estabilidade do financiamento da política; 

Recursos próprios investido no programa; 

Taxa de execução (proporção do total gasto pelo 

programa em relação ao total de recursos repassados 

pelo MDS para a execução do programa); 

Grindle, 1996 
Centralidade da agenda na 

estrutura organizacional 

O quanto prioritária é a agenda para que 

seja favorecida a alocação de recursos 

humanos, financeiros e tecnológicos. 

Qualidade burocrática; 

Recursos próprios investidos no programa; 

(Indicadores são proxies) 

Mann, 1984 
Alcance territorial e 

capilaridade da ação 

Capacidade de mobilizar instituições e 

aproveitar burocracias já existentes no 

nível local de governo para 

implementação das ações 

Cobertura territorial das ações; 

Reforço burocrático/ instituições envolvidas na 

implementação; 

(ii) Estratégias de Coordenação e Gestão 

Gomide e Pires, 2014 

Existência e operação de 

mecanismos de Coordenação 

inter e intragovernamental 

Presença de burocracia com alta 

capacidade de articular interesses e 

engajar atores para a implementação das 

ações  

Coalizões articuladas em torno das metas definidas; 

Presença de múltiplas organizações e distintas 

burocracias implicadas no arranjo da política; 

Existência de instrumentos de coordenação; 

                                                
8 Os indicadores mencionados na tabela foram elaborados pela autora. São, portanto, uma abstração da referência teórica. 
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Pedroti, 2014 
Processos de planejamento, 

controle e gestão 

Trata-se das soluções desenvolvidas no 

escopo do programa que visam apoiar a 

gestão e controle 

Existência de instrumentos de gestão (protocolos de 

gestão, pactos de aprimoramento etc); 

(iii) Estratégias de Monitoramento e Avaliação 

Gomide e Pires, 2014 

Grindle, 1996 
Exigências de desempenho 

Produção e gerenciamento de 

informações e influência dos 

mecanismos associados a exigência de 

desempenho 

Produção de informações técnicas para a tomada de 

decisão; 

Existência de estrutura específica de coleta e tratamento 

de dados para o programa; 

Existência de processo de monitoramento e avaliação 

das ações; 

Fonte: Elaboração própria com base nos autores
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2.2. Estudos aplicados de capacidades estatais 

 
A disseminação de estudos empíricos que mobilizam as capacidades estatais em 

diferentes áreas de políticas é diversa. Esta seção se dedica a analisar alguns estudos empíricos 

relevantes para este trabalho. O primeiro conjunto de artigos foi agrupado por retratarem 

especificamente a dimensão técnico-administrativa. O segundo conjunto de artigos explora 

tanto esta dimensão como acrescentam alguns importantes insights sobre a aplicabilidade do 

termo na área social. 

Souza (2017) apresenta uma análise da capacidade burocrática do governo federal em 

administrar as demandas das distintas coalizões governativas e implementar políticas no 

contexto federativo elegendo a qualidade da burocracia nos diferentes governos e regimes 

políticos como variável analítica relevante. O ponto de partida do estudo é o reconhecimento 

de que a formação e distribuição de uma burocracia profissional no Brasil é heterogênea: 

inicialmente concentrada em poucas agências descentralizadas (como foi o caso do modelo do 

Itamaraty e das Forças Armadas na República Velha e nos órgãos vinculados ao projeto 

desenvolvimentista - DASP, BNDES e Banco Central), permanecendo desigual após as 

reformas administrativas que privilegiaram as carreiras típicas de estado. Embora a contratação 

por meio de concursos públicos tenha aumentado quantitativamente a partir de 1995 e se 

expandido para as diferentes áreas de políticas no advento da coalizão petista, os planos de 

carreira e incentivos continuaram desiguais.  

 Esse é o caso destacado no trabalho das carreiras de Desenvolvimento de Políticas 

Sociais e de Analista de Infraestrutura de Transporte, cujos salários iniciais estão bastante 

aquém das carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGGs) 

e funções de controle lotadas no Planejamento e na Controladoria Geral da União (CGU). A 

autora constata que, embora essas duas burocracias partilharem de certa incompletude, é 

possível verificar relativo sucesso nos resultados das políticas sociais e baixo sucesso nas 

políticas de infraestrutura. A conclusão é no sentido de que a possibilidade de mobilizar uma 

burocracia já existente para outras funções é a variável explicativa para o relativo sucesso das 

políticas sociais, como exemplificado pela autora no caso da mobilização da rede de agências 

da Caixa Econômica Federal e lotéricas para a implementação do PBF. O “reforço da 
burocracia concursada para outras funções” (p. 41), ainda no caso das políticas sociais, 

também pode ser exemplificado pelo apoio que essas burocracias recebem dos EPPGGs, 
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medido em termos de especialistas alocados no MDS, MS e MEC, em contraposição ao número 

pouco expressivo destes especialistas no Ministério dos Transportes.  

 Souza (2018), em contexto muito similar a esse trabalho, analisa as reformas realizadas 

no âmbito dos governos estaduais nas duas últimas décadas na política de assistência social, 

focalizando a capacidade burocrática e financeira destes governos na implementação dessa 

política. A pesquisa avalia a evolução dos gastos realizados por trezes estados no período de 

2002-2009 e os recursos burocráticos disponíveis nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de 

Janeiro como proxy da capacidade das burocracias estaduais de implementar os programas de 

assistência social. Com argumento semelhante àquele descrito na introdução desse trabalho, 

qual seja, a atuação do governo estadual nesta política ocorre dentro de um quadro de restrições 

normativas consubstanciadas pelo desenho federativo e pela engenharia institucional do SUAS, 

a pesquisa buscou compreender o por que tais burocracias têm papel coadjuvante nesta política.  

 Os dados financeiros desagregados confirmam a hipótese inicial de que os estados 

contam com recursos financeiros reduzidos se comparados com o governo federal e para além 

disso, possuem relativa discricionariedade para a aplicação dos recursos e para coletar fundos 

para financiar a política, o que “torna a política de assistência social nessa esfera errática e 
sujeita aos ciclos eleitorais” (p.272). Quanto a capacidade burocrática não foi encontrada 

grandes distorções dentre os estados analisados, tampouco apresentou sinais de uma burocracia 

capturada por interesses eleitoreiros, tratando-se de uma burocracia profissionalizada nos 

termos de Evans (1993, 1995) e Evans e Rauch (1999), mas também “invisível pelo escasso 

papel que desempenha” (p.291).  

 Tais resultados corroboram a dificuldade dos estados-membro de assumirem um papel 

integrado ao desenho do SUAS e abandonar a execução direta de serviços que tem maior crédito 

pelos seus resultados, entretanto aponta que os burocratas estaduais, reconhecendo a ausência 

de capacidades institucionalizadas na esfera local “passaram a ser não agentes do governo 
federal nas políticas sociais, como afirmam alguns, mas coadjuvantes dos municípios” 
buscando construir “alternativas para que os municípios deem conta de suas funções na 
política de assistência social” (p.291, grifo nosso).  

 Ponto semelhante é tratado em Silva (2015, 2015b) que analisa as capacidades 

financeira, administrativa, política e cooperativa dos 26 governos brasileiros para implementar 

a política de assistência social no contexto normativo do SUAS. A partir da elaboração de um 

índice sintético da Capacidade Institucional na Assistência Social (ICAS) o estudo revela que 

há uma forte heterogeneidade de atuação dos governos estaduais mesmo no interior de um 
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sistema nacional. Assim como Souza (2018), observou-se alta margem de manobra na provisão 

dos recursos financeiros e baixa correlação dos investimentos, quando comparado à demanda 

potencial por serviços socioassistenciais; apontando que as legislações do SUAS não 

estabelecem valores mínimos ou mesmo especificam quais serviços, programas e projetos para 

os quais os recursos estaduais devem ser direcionados. Na dimensão administrativa verificou-

se também uma heterogeneidade na composição dos quadros dessa pasta (em relação ao número 

de funcionários) e nenhuma relação direta deste indicador com o número de famílias de baixa 

renda. Em relação ao aspecto político, foi observada fragilidades na capacidade de influência 

das instâncias de controle sobre o executivo estadual e na dimensão cooperativa, que constatou 

alta disparidade de atuação dos estados no cumprimento da cooperação técnica e financeira. 

Por fim, o autor demonstra que a engenharia institucional do SUAS implica em uma elevada 

diversidade na capacidade estatais dos governos estaduais, contestando a ideia de que os 

sistemas nacionais de políticas públicas atuam de forma a fortalecer as capacidades dos 

governos subnacionais, como comumente sustentado pela literatura (cf. Bichir, 2016; Abrucio, 

Franzese e Sano, 2013; Franzese e Abrucio 2013). 

 Conclusão semelhante pode ser encontrada em Sátyro, Cunha e Campos (2016) que 

analisam a capacidade da burocracia da assistência social para implementar esta política em 

todos os municípios brasileiros. Os autores analisam a qualidade burocrática municipal (e.g alto 

grau de profissionalização e estabilidade advinda de planos de carreira) por meio do tipo de 

vínculos empregatícios e ocupação, visto que a predominância de profissionais estatutários e 

assistentes sociais favorecem a boa execução da política. Em complemento, os autores analisam 

a capacidade de execução financeira dos municípios como proxy de capacidade de 

implementação e gestão da política, entendendo que municípios com maior taxa de execução, 
isto é, percentual gasto pelo município em relação ao total de recursos transferidos pelo MDS 

para a execução dos serviços, possuem maior capacidade de implementar esta política. Quanto 

a qualidade da burocracia os autores concluem que, apesar do vínculo estatutário ser 

predominante entre os assistentes sociais, há grande variação de vínculos empregatícios e 

ocupações entre estados e regiões. Nos municípios do Norte e Nordeste, por exemplo, há 

predominância de trabalhadores temporários e agentes sociais em comparação àqueles do Sul 

e Sudeste, o que indica uma baixa capacidade burocrática. Entretanto, o estudo não encontra 

uma correspondência positiva entre a burocracia instalada e a capacidade de execução 

financeira, ou seja, os recursos são executados independentemente da qualidade da burocracia 

municipal, o que é comprovado pela alta taxa de execução financeira no Nordeste, por exemplo. 

Para os autores “a implementação da política e a maior utilização dos recursos federais estão 
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mais diretamente relacionadas às demandas por proteção social do que à capacidade 
burocrática propriamente dita” (p.313). 

 O estudo de Pereira (2016) corrobora a existência de diversidade nas capacidades 

estatais dos governos subnacionais na implementação da política da assistência social. A autora 

analisou a coordenação dos 26 governos Estaduais no PBF por meio do Índice de Capacidade 

Administrativa das Coordenações Estaduais (ICA-CE)9, composto por duas dimensões, quais 

sejam, institucional e instrumentos de gestão. Em que pese as atribuições dos governos 

estaduais serem, em geral, melhor circunscritas no PBF do que nos demais programas e serviços 

da assistência social, o estudo revelou que há grandes variações na capacidade administrativa 

desta coordenadoria, sendo que sete estados apresentaram baixo ICA-CE, outros treze médio e 

apenas cinco estados apresentaram alto índice. Para, além disso, o estudo revelou que metade 

dos estados brasileiros possuem incompatibilidade entre os indicadores do ICA-CE em 

comparação ao IGD-E, sugerindo que a capacidade burocrática instalada não é pré-requisito 

para a obtenção de boas taxas de acompanhamento das condicionalidades e de atualização 

cadastral. Sobre este ponto a autora conclui que “há indicativos de que as estratégias e 
mecanismos atualmente existentes na legislação do PBF não induzem a participação 
qualificada das coordenações estaduais do PBF” (p. 178).  

 Grin e Abrucio (2017, no prelo) e Grin (2016), por sua vez, exploram o tema das 

capacidades estatais técnico-administrativa, escolhendo como variável independente o contexto 

federativo. Os autores discutem se os sistemas de políticas públicas pensados como lócus de 

cooperação federativa, têm impacto nas capacidades estatais dos municípios. Para tanto, 

estudam a política de assistência social comparada a de educação, que não possui um sistema 

institucionalizado (ausência de definição legal sobre o regime de colaboração previsto na 

CF/88). Para este fim comparam a evolução de três dimensões vinculadas à complexidade 

organizacional, sendo seus principais componentes a existência de um Plano Municipal, a 

administração dos recursos por meio de um Fundo Municipal e secretaria própria, 

respectivamente, indicadores proxies de capacidades institucionais subjacentes à variável 

sistemas de política pública. Entretanto, como compreendem que os efeitos dos legados prévios 

dessas duas políticas podem também influir nas capacidades locais, adicionalmente, testam a 

                                                
9 Índice elaborado pela autora baseado em metodologia do MDS e com informações coletadas em questionário 
aplicado aos coordenadores estaduais nos anos de 2014 e 2015 durante o Encontro Nacional dos Coordenadores 
Estaduais (ENCE), organizado anualmente pela SENARC. 
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associatividade dessas variáveis, sob a premissa de que se historicamente uma política se mostra 

mais “gerencialmente organizada” a associação entre essas variáveis será mais forte.  

 Os dados revelam que há uma correlação positiva dos sistemas na construção das 

capacidades locais como, por exemplo, a existência de Planos Municipais e exclusividade de 

comando na gestão de recursos pelo FMAS assegurando, de forma integrada, o 

desenvolvimento institucional das SMASs. Entretanto a associação dessas variáveis não é 

estatisticamente relevante, o que indica uma influência pouco potente para garantir a 

modernização gerencial das SMASs frente a sua trajetória marcada por fraquezas 

administrativas. Ou seja, no caso da assistência social, cuja trajetória é marcada por fragilidades 

institucionais, o SUAS não é condição suficiente para modernização da gestão municipal. 

Alternativamente na educação, a ausência de um regimento normativo federalizado fragiliza as 

ações de “comando”, mas o resultado da associação destas variáveis é mais relevante e efetivas: 

“a resposta para isso não está em um sistema de políticas nacionais, mas sim na trajetória da 
área, porque anteriormente mantinha capacidades estatais mais elevadas nas SMEs” (p.26, 
tradução nossa). Tal comprovação reafirma as considerações de Skocpol e Finegold (1982) 

referente ao aprendizado político.  

 Em se tratando de políticas sociais, Coutinho (2013, 2014) percorre caminho 

semelhante, avaliando como se estruturam e relacionam as capacidades técnicas e políticas no 

PBF. Sua conclusão é no sentido de que tais capacidades estiveram presentes de forma 

complementar na trajetória de consolidação do PBF e, mais amplamente, do SUAS. Os 

instrumentos mobilizados pelo programa, como o CadÚnico e o IGD, fortaleceram a 

capacidade de coordenação da União, aumentando as chances de sua efetivação nos níveis 

subnacionais por meio de incentivos à gestão. Já a criação de Instâncias de Controle Social no 

plano local, vinculadas às capacidades políticas ou de legitimação, por sua vez, fortaleceram a 

focalização da política e a gestão das condicionalidades estimulando a integração do programa 

com as políticas de educação e saúde.  Como conclui o autor:  

[o PBF] é um caso no qual, mais do que tensões e rivalidade [entre capacidades 
técnicas e políticas], o que se enxerga é uma dinâmica pela qual o impulso inicial de 
insulamento para a construção – mediada por pactuação intraburocrática – de suas 
capacidades técnicas tem sido, em momentos posteriores de implementação, utilizado, 
ainda que não de forma intencional, para contribuir com a construção e a 
institucionalização de capacidades políticas por meio da utilização de estruturas da 
assistência social (Coutinho, 2013, p.38). 

 

 Alguns dos pontos tratados por Coutinho são aprimorados e detalhados por Bichir 

(2011, 2014, 2015, 2016). De forma pioneira, a autora mobiliza o referencial de capacidades 
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estatais e instrumentos de políticas públicas para examinar os processos de articulação entre 

transferência de renda e a política mais ampla da assistência social10. Identificar os mecanismos 

pelos quais o governo federal fortalece sua capacidade coordenativa para garantir 

homogeneidade na implementação do PBF no plano municipal é o foco privilegiado de sua 

análise. A autora parte do reconhecimento de que no contexto federativo brasileiro, programas 

nacionais dependem tanto da “capacidade de coordenação da União e dos instrumentos 
institucionais com que esta conta para incentivar os níveis subnacionais seguir seus objetivos 
gerais e de políticas” quanto das “capacidades institucionais locais” (2014, p.2) para a 

implementação da política. A partir de uma análise integrada das trajetórias de 

institucionalização do PBF e do SUAS, a autora aponta para uma recente aproximação dessas 

agendas, reforçada mutuamente pelos mecanismos institucionais e instrumentos de política 

pública empregados por essas políticas. Se, por um lado, o PBF “utiliza-se de capacidades 
constituídas no âmbito da política da assistência” (2016, p.133), como a infraestrutural, 
possibilitada pela rede de equipamentos públicos nos territórios mais vulneráveis, o SUAS se 

beneficia pelo ganho de legitimidade adquirido pela escala e institucionalização do PBF. Para 

além disto, “o PBF tem conquistado ao longo dos anos uma importante institucionalidade, 
garantida por instrumentos como o Cadastro Único e o IGD” (Bichir, 2016, p 127). Conforme 

explica a autora: 

(...) esses instrumentos têm funcionado como mecanismos de coordenação federativa: 
enquanto o primeiro normatiza quem pode e quem não pode participar dos programas, 
reduzindo espaço para discricionariedade no plano local, o segundo regula os repasses 
de recursos federais para os níveis subnacionais a partir de indicadores de qualidade 
da gestão municipal. Esses instrumentos permitem ao governo federal induzir ações 
municipais cada vez mais coerentes com as diretrizes nacionais para o programa, 
produzindo resultados mais convergentes no plano municipal (p.127). 

 

O quadro a seguir apresenta um resumo da estrutura conceitual do termo capacidade 

estatal abordada pelos estudos empíricos analisados nesta seção.  

 

                                                
10 Bichir (2015), apesar de abordar a mesma questão de pesquisa dos demais autores analisa as políticas de 
transferência de renda e os arranjos de proteção social de forma comparada na Argentina e Africa do Sul, além do 
Brasil. 
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Tabela 2 - Estrutura conceitual do termo capacidades estatais segundo estudos empíricos 

 

 

Capacidades para quê? Dimensões

Souza, 2017

Administrar as demandas 
das distintas coalizões 
governativas e implementar 
políticas.

Políticas-públicas 
Qualidade burocrática medida em termos do universalismo de procedimentos, da profissionalização e dos planos de 
carreira
Reforço burocrático medido pela existência de instrumentos para penetrar no território;

Financeira
Capacidade de arrecadação dos Fundos Estaduais de Pobreza e autonomia para alterações tributárias (e.g vinculação
de produtos)

Financeira Gastos estaduais com a política de assistência social;

Burocrática 

Formação, qualificação e profissionalização da burocracia mensurado pela quantidade e tipo de vínculo dos
servidores, média de tempo trabalhado na pasta, plano de cargos e salários, accountability, papel da burocracia na
formulação da política, autonomia burocrática (captura por interesses clientelistas, partidários ou de grupos
provados)

Financeira Despesas liquidadas total e na assistência social e valor gasto por família de baixa renda

Administrativa

Capacidade técnica mensurada a partir do perfil do funcionalismo; 
Estrutura organizacional medida pela presença de órgão gestor exclusivo, órgãos de monitoramento e prestação
direta de serviços; 
Existência de instrumentos de gestão inerentes à política de assistência social medida pela existência de Plano
Estadual da pasta.

Política

Capacidade participativa mensurada pela existência de recursos do orçamento para manutenção do conselho,
existência de fiscalização pelo conselho na rede pública e conveniada, existência de canal de denúncia, deliberação
orçamentária do conselho, participação do conselho na elaboração de instrumentos de planejamento (PPA, LDO e
LOA)

Cooperativa
Cooperação técnica vertical mensurada por meio da constituição de consórcios públicos (Munic) 
Cooperação financeira mensurada por tipo de serviço ofertado (básico, média e alta complexidade) e por
investimentos nos equipamentos socioassistenciais (reforma, construção, adequação e ampliação dos equipamentos)

Silva, 2015

Nível operacional-indicativo

Implementar e cofinanciar a 
política de assistência social 
[governos estaduais] 

Implementar e cofinanciar a 
política de assistência social 
[governos estaduais] 

Souza, 2018

Autor
Nível secundário 
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Fonte: Elaboração própria com base nos autores

Burocrática
Qualidade burocrática mensurada por meio dos vínculos empregatícios e ocupação (Rais/2013; Munic/ 2012 e
Senso SUAS)

Financeira

Capacidade de executar os recursos disponíveis para a assistência social é utilizada como proxy da capacidade de
implementação e gestão da política. Mensurada por meio da taxa de execução (proporção do total gasto pelo
município em relação ao total de recursos reptados pelo MDS para a execução do serviço) e, em complemento, pelo
IGD-Suas e o ID-Cras

Institucional

Qualidade da articulação intersetorial da instância gestora com os demais atores do PBF mensurada por meio do
número de pastas que os Estados articulam, além da saúde e educação e pela frequência das reuniões entre essas áreas
Qualidade dos recursos humanos da coordenação estadual do programa mensurada pelo grau de escolaridade do
coordenador e da equipe, tipo de vínculo da equipe e quantidade de servidores na equipe 

Instrumentos de Gestão

Ações desenvolvidas pela gestão estadual como estratégia de acesso à documentação civil ou cadastramento de 
populações específicas
Sistemas do MDS utilizados pela gestão estadual
Capacitações promovidas pela gestão estadual

Grin e Abrucio, 
2017, no prelo e 

Grin, 2016

Modernizar a gestão municipal 
[governos federais para municipal] 

Organizacional

Evolução organizacional mensurada por meio da ampliação do comando único (existência órgão gestor exclusivo e
habilitação ao nível de gestão, quando pertinente); 
Existência do Plano Municipal da pasta 
Gestão dos recursos via Fundo Municipal da pasta. 

Técnica-Administrativa
Capacidade coordenativa e instrumentos institucionais de gestão de políticas públicas (Cadastro Único Índice de 
Gestão Descentralizada)
Reforço burocrático (rede de equipamentos públicos nos territórios mais vulneraveis)

Política-relacional Criação de instancias de controle social com foco na gestão de condicionantes

Coutinho, 2014
Bichir, 2016

Coordenar o programa Bolsa 
Família em seus municípios 
[governos estaduais]

Pereira, 2016

Sátyro, Cunha e Campos
2016

[burocracia federal] implementar  
a política da assistência social

Implementar e gerir a política de 
assistência social
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3. RECORTE E CONDUÇÃO DA PESQUISA 

 
3.1. Casos selecionados 

 
Esta pesquisa busca investigar como o SUAS afeta as capacidades estatais dos 

governos estaduais em implementar a política de assistência social. A fim de tornar o objeto 
factível, optou-se por realizar um recorte programático e temporal. 

Recorreu-se a programas específicos e que passaram recentemente por mudança 
significativas no seu escopo, podendo assim analisar a construção de capacidades a partir de 
um marco claro. A hipótese aqui aventada é que o “evento crítico” permite verificar como se 
deu o processo de construção de capacidade nos diferentes contextos antes e após o evento, 
além de tornar evidente as configurações de implementação que levaram ou não ao aumento 
das capacidades estatais no nível intermediário de governo. O Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI) foi selecionado como o recorte programático desta pesquisa por quatro 
razões: 

(i) O PETI passou recentemente por um redesenho e sua implementação possui alguma 
participação do governo estadual, diferentemente do BPC, que também passou por 
uma reformulação programática recentemente, mas é quase que inteiramente 
executado pela burocracia do INSS. 

(ii) O PETI é conduzido, de maneira geral, com poucos recursos humanos e financeiros. 
Isso faz com as capacidades disponíveis e o processo de criação delas sejam 
elementos importantes. 

(iii) Assim como outros programas do SUAS, o PETI também está integrado ao 
Cadúnico e ao Bolsa Família, fato que do ponto de vista da Assistência Social ele 
expressa a lógica de funcionamento deste sistema. 

O PETI foi instituído em 1996 pelo Governo Federal no Estado do Mato Grosso do Sul 
e, em 2001, ampliado para os demais estados. É um programa intersetorial integrante da PNAS 
e da LOAS e que compreende três componentes, a saber: (i) transferência de renda; (ii) oferta 
de serviços socioeducativos às crianças e adolescentes em situação de trabalho  e (iii) apoio às 
famílias. Possui abrangência nacional e suas ações são implementadas de forma 
descentralizadas respeitando as atribuições de cada ente federado.  
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Em 2005 o programa foi integrado ao SUAS passando a se apoiar nos mecanismos de 
gestão administrativa, financeira e instâncias de articulação e pactuação em desenvolvimento 
no âmbito deste sistema. Nesta data o componente transferência de renda foi integrado ao PBF 
já em 2013 o componente socioeducativo foi incorporado ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e o apoio às famílias passaram a ser realizados pelos 
demais serviços socioassistenciais (i.e PAIF e PAEF).  

Em 2014, em resposta ao novo cenário do trabalho infantil apontado pelo Censo 2010 
(IBGE), o programa passou por um processo de redesenho que propôs o desenvolvimento de 
ações estratégicas (AEPETI) para potencializar o enfrentamento do trabalho infantil por meio 
da articulação dos serviços socioassistenciais, das ações intersetoriais e da interlocução com o 
sistema de justiça, órgãos de controle e sociedade civil. O próximo capítulo apresenta um 
tratamento mais detalhado da formação da agenda do combate ao trabalho infantil e do PETI. 
Neste momento, importa reter que o redesenho do PETI propôs o aperfeiçoamento do modelo 
de gestão do programa e se apresenta como um marco factível para a observância de como as 
capacidades estatais foram mobilizadas pré e pós redesenho. 

Desta maneira, esta pesquisa observou de que forma se deu o processo de construção de 
capacidades estatais no caso do PETI a partir  da integração ao PBF até o reordenamento (2005 
a 2013) e do redesenho até o momento atual (2014 a 2018). 

Os estados foram selecionados pela sua relevância teórica, ou seja, foram escolhidos 
por possuírem atributos de importante exploração e não de representatividade (Eisenhardt, 
1989). Foram três os critérios utilizados para a seleção dos estados, sendo que o 
desenvolvimento ou estágio de implementação da política foi um critério aleatório. 

Primeiro, foi privilegiada a escolha de estados do tipo polares, visto que as situações 
extremas têm maior potencial de revelar os padrões contrastantes e, portanto, ajudarão a 
identificar o que explica as variações nas capacidades estatais nos diferentes contextos. Como 
visto, os estudos empíricos que buscaram analisar as capacidades estatais dos governos 
estaduais após a implementação do SUAS põe em questão a ideia de que os sistemas nacionais 
produzem efeitos homogêneos nos entes subnacionais (cf. Silva, 2015a, 2015b, Pereira, 2016 e 
Souza, 2018). Desta forma, buscou-se agrupar os estados que demonstram, por um lado, possuir 
maiores capacidades estatais para a implementação do SUAS e, de outro, estados com baixa 
capacidades estatais para a implementação. Por hipótese, os estados com maiores capacidades 
técnico-administrativas, nos termos explicados no capítulo anterior, tenderiam a ser mais 
capazes de executar a política de assistência social.  
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Esta seleção foi realizada com base nos estudos de Silva (2015) o qual apresenta o Índice 
da Capacidade Institucional na Assistência Social (ICAS), que tem por objetivo analisar as 
capacidades estatais dos governos estaduais para a implementação do SUAS (Apêndice I). Este 
índice é composto em sua maioria por dados coletados da Pesquisa de Informações Básicas 
Estaduais (Estadic-IBGE/2012). Foram descartados da análise o Índice de Gestão 
Descentralizada do SUAS (IGD-E), que avalia qualidade da gestão descentralizada e a 
articulação intersetorial do SUAS, visto que os valores obtidos para os estados em 2014 são 
muito próximos, como também foi dispensado o Índice de Capacidade Administrativa das 
Coordenações Estaduais (ICA-CE), que analisa a capacidade coordenativa dos estados apenas 
no Programa Bolsa Família (Pereira, 2016).  

Em complemento, foram adicionados outros critérios de seleção a fim de reforçar a 
polaridade. O primeiro deles é a escolha de estados em regiões dispares, a presença de 
indicadores socieconomicos de valores opostos e percentual de incidência de trabalho infantil 
distintos.  Conforme visto em Sátyro, Cunha e Campos (2016) a capacidade de implementação 
da política de assistência social pode ser influenciada pela alta demanda de serviços, indicativo 
de que há fatores exógenos ao sistema que mobilizam as capacidades.  

E, terceiro, foram avaliados os partidos governistas no recorte temporal desta pesquisa, 
(pós integração do PETI com o SUAS, passando pelo marco do redesenho), de forma a isolar 
os possíveis efeitos da agenda partidária na política da assistência social. Estudos anteriores 
(Souza, 2017 e 2018) demonstram que os partidos têm preferências em relação às políticas 
sociais, refletindo nas capacidades financeiras e burocráticas dos entes subnacionais. Buscou-
se selecionar estados com orientações partidárias distintas.  

Por facilidade logística o estado de São Paulo foi selecionado e, em oposição, foi 
escolhido o estado do Maranhão.  
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Tabela 3 - Critérios de seleção dos estados 

 
Fonte: elaboração própria 

 
3.2. Metodologia 

Esta pesquisa parte do pressuposto de que não é suficiente que o SUAS possua uma 
norma constitucional e uma engenharia operacional única para todos os estados brasileiros, pois 
a sua implementação poderá variar de acordo com a presença ou ausência de diferentes 
variáveis no interior cada estado (e, portanto, a capacidade de implementar a política também 
poderá variar).  

Assim, um aspecto fundamental desta investigaçao é a revelação de diferentes variáveis 
existentes no nível estadual de governo e que combinadas com as regras, processos e 
mecanismos institucionais do SUAS podem ter atuado como mobilizadores ou reguladores de 
capacidades estatais. A pesquisa buscou examinar se este fato é o que tornou a produção de 
capacidades via SUAS heterogênea nos estados. 

 À esta configuração convencionou-se chamar de “arranjo institucional do SUAS”. Dito 
de outro modo, o arranjo institucional trata, sobretudo, da forma com a qual as características 

São Paulo Maranhão

ICAS (Silva, 2015) 0,59 0,49

Demanda PETI 5,76% 7,80%

nº mucípios prioritários 76 71

nº Total de Munípios no PETI 645 217

Cobertura do PETI 12% 33%

Índice de Vulnerabilidade Social (IPEA, 2010) 0,297 0,521

Posição 9º 27º

IDH-M  (PNUD, 2010) 0,783 0,639

Posição 2º 26º

IDH-M Renda  (PNUD, 2010)

% de extremamente pobres 1,16 22,47

% de pobres 4,66 39,53

% de vulneráveis à pobreza 16,13 63,58

PIB 2016 (R$ 1.000) 2.038.005.000,00 85.286.000,00

Posição 2º 17º

Orientação Partidária  2007, 2011, 2015 PSDB, PSDB, PSDB PMDB, PMDB, PCdoB



 
 

 

57 

institucionais de uma política, ao entrar em contato com as variáveis presentes na estrutura do 
Estado são processadas e transformadas em ação efetiva.  

 Para este fim, foram observadas a presença de 8 avariáveis e como estas se organizaram 
em contato com as regras, mecanismos e processos constituídos pelo SUAS de forma a facilitar 
ou constranger a construção de capacidades (isto é, se atuaram como barreiras, catalisadores ou 
reguladores na mobilização de capacidades estatais).  

Este tratamento permitiu compreender a capacidade estatal como resultante da 
combinação de diversos fatores observados empiricamente e possibilitou também apreender 
como a presença de uma determinada variável foi transformada em ação efetiva, possibilitando 
a produção de capacidades (Gomide, Pereira e Machado, 2018). A título de exemplo, foi 
analisado em cada estado a presença de uma “burocracia qualificada” e como esta variável em 
contato com as normativas do PETI foi “acionada na prática e traduzida em ação efetiva” 
(p.101)  possibilitando a formação de capacidades estatais.  

Cabe observar que as análises elaboradas não tiveram intenção de verificar relações de 
causalidade entre as capacidades mobilizadas pela combinação acima explicada e os resultados 
da política em cada estado. 

No nível teórico esta pesquisa se apoia na definição de capacidades estatais propostas 
pela maior parte dos atores discutidos no capítulo anterior, assim define como capacidade 
estatal a habilidade dos governos estaduais de implementar e gerir os serviços 

socioassistenciais. No nível secundário, como destacado na seção anterior, trabalha com a 
dimensão das capacidades técnico-administrativas e no nível indicativo elege 8 variáveis 
observadas por meio de indicadores qualitativos (vide tabela 1).  

Tendo em vista o papel que os elementos contextuais possuem nessa pesquisa, essa 
análise se apoiou em métodos qualitativos de coleta e análise de dados e recorreu ao método de 
múltiplos estudos de casos, conforme proposto por Eisenhardt (1989). Segundo a autora, o 
estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que busca compreender a dinâmica presente dentro 
de contextos específicos e serve como base para a criação de proposições para desenvolver 
teorias. Convém sublinhar que essa pesquisa traz luz ao impacto dos sistemas na construção de 
capacidades estatais no nível intermendiário de governo. Essa opção se apoia na constatação, 
como visto anteriormente, que há uma lacuna de trabalhos que estudam esta relação. Os poucos 
trabalhos existentes comprovam que há uma relação positiva, entretanto ela não é 
necessariamente homogênea como seria de se esperar sob condições institucionais similares. 
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A opção por utilizar múltiplos casos fundamenta-se na própria questão de pesquisa, uma 
vez que busca identificar quais elementos explicam as variações nas capacidades estatais nos 
diferentes estados. Assim, recorrer a múltiplos casos permitirá fazer comparações, bem como 
identificar as diferentes variáveis que interferem nesta relação.  

Essa pesquisa se apoiou em distintas fontes de coleta de dados e ocorreu em duas etapas 
conforme descrito abaixo:  

(i) A primeira consistiu na elaboração de uma narrativa analítica da trajetória do SUAS 
e do PETI com destaque para a evolução normativa. Além da evolução normativa, 
foram destacadas as condições contextuais que impulsionaram a implementação do 
programa. Os documentos analisados compõem o arcabouço jurídico-normativo do 
programa, os atos infraconstitucionais, instruções operacionais e os três volumes 
dos Planos Nacionais de Erradicação do Trabalho Infantil.  

(ii) A segunda etapa consistiu na condução de entrevistas em profundidade e 
semiestruturadas com atores envolvidos na gestão e técnicos dos estados 
selecionados. As entrevistas buscaram identificar quais variáveis estavam presentes  
antes e após o redesenho e como estas foram transformadas ou não em capacidades. 
Nessa etapa foram investigados os indicadores qualitativos propostos na tabela 1.   

Os respondentes foram selecionados de acordo com a posição e atribuições que realizam 
(ou realizavam) no programa. Em alguns casos foram realizadas reuniões com gestores e 
técnicos municipais ou representantes de outras burocracias que possuem interface com o 
programa. Os dados obtidos por meio dessa pesquisa não serão divulgados em nível individual, 
visto que o papel que os entrevistados ocupam nas instituições possui maior relevância do que 
a sua identidade. Não foram estimados números exatos de gestores e técnicos a serem 
entrevistados sendo a etapa das entrevistas finalizada a partir do momento que foi atingida a 
saturação das informações. 
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Tabela 4 - Descritivo das Entrevistas 

 
 
Fonte: elaboração própria 
   

As entrevistas foram gravadas, transcritas e codificadas por meio do método Miles e 
Huberman (1994) e posteriormente foi verificado a correspondência de padrões.  A codificação 
proposta pelos autores consiste na redução em fragmentos dos dados coletados em unidades 
que tenham sentido próprio, para tanto, e como primeiro passo do processo de codificação, as 
falas dos respondentes foram reduzidas em trechos menores e mais sintéticos, preservando as 
palavras originais dos entrevistados (In vivo codes) e, posteriormente, os segmentos que 
representam a mesma ideia foram agrupados por temas. Ainda como recomendam os autores, 
essa pesquisa partiu de uma lista pré-definida de códigos extraída dedutivamente do quadro 
conceitual e das variáveis principais levantadas nas etapas anteriores a coleta de dados, 
entretanto, novos códigos foram incorporados ou excluídos ao longo da coleta de dados (Miles 
e Huberman, 2014). 

# UF Organização Nnível Federativo Grupo do entrevistado

1 São Paulo CDS - SEDS Estado Ex-Gestor

2 São Paulo CDS - SEDS Estado Técnico

3 São Paulo CDS - SEDS Estado Técnico

4 São Paulo CDS - SEDS Estado Técnico

5 São Paulo CAS - SEDS Estado Técnico

6 São Paulo Fórum Estadual Estado Técnico

7 Maranhão SAAS - SEDES Estado Gestor

8 Maranhão SAAS - SEDES Estado Gestor

9 Maranhão SAAS - SEDES Estado Gestor

10 Maranhão SAAS - SEDES Estado Técnico

11 Maranhão SAAS - SEDES Estado Técnico

12 Maranhão Fórum Estadual Estado Técnico

13 Maranhão Fórum Estadual Estado Técnico

14 Maranhão Órgão Gestor Município Técnico

15 Maranhão Órgão Gestor Município Técnico

16 Maranhão Órgão Gestor Município Técnico



 
 

 

60 

4. TRAJETÓRIAS ENTRECRUZADAS: O PETI E O SUAS 

 
Este capítulo apresenta a trajetória da Assistência Social e, em seguida, do PETI 

destacando os elementos históricos, legais e as alterações normativas que potencialmente 
implicaram ou constrangeram o desenvolvimento de capacidades estatais. No tocante ao PETI, 
buscou-se contextualizar o desencadeamento dos fatores que geraram a necessidade de 
mudança do programa.  São três as seções que fazem parte deste capítulo: a primeira e a segunda 
elucidam a trajetória da Assistência Social e do PETI respectivamente, já a terceira apresenta 
as características gerais das burocracias da Assistência Social nos estados estudados - elementos 
importantes para a compreensão da análise dos resultados apresentada no capítulo seguinte.   

 

4.1. A trajetória da Assistência Social e seu legado para a implementação do SUAS 

 
A Assistência Social é, comumente, associada a uma trajetória de fragilidades 

institucionais e políticas (Draibe, 1994, Bichir, 2011; Licio, 2012; Abrucio e Grin, 2015; Grin, 
2016). Até 1930 o setor era caracterizado por ações pontuais, emergenciais e fragmentadas, 
realizada por meio de instituições de caridade vinculadas, sobretudo, a igreja católica. No 
decorrer das duas décadas seguintes a intervenção estatal na área trabalhista ganha corpo e a 
previdência é deslocada da esfera privada para a organização baseada nas categorias 
profissionais. Em virtude do foco no fortalecimento das forças produtivas, não houve grandes 
avanços na promoção de um sistema de provisão social mais amplo no período supracitado, 
entretanto, a área da assistência social assistiu a criação da Legião Brasileira da Assistência 
(LBA) e do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS),  que formataram “de um lado, a 

influência das elites políticas no campo da assistência social” ao mesmo tempo que 
asseguraram “a contribuição financeira do Estado às obras e entidades assistenciais” 

(Cardoso e Jaccoud, 2009, p. 190).  

O período ditatorial, ainda que controverso, avançou na instituição de alguns 
mecanismos de expansão da previdência e reordenou outros equipamentos de provisão social 
como o Banco Nacional de Habitação (BNH), embora tenha equiparado a segurança social em 
níveis qualitativos bastante baixos e excludentes. Segundo Draibe (1994), no que toca a 
assistência social, o modelo organizacional e programático levado a cabo, em especial, pela 
LBV:  
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(...) deu dimensões e densidade inusitadas à área de política de assistência social, 
envolvendo recursos financeiros, burocráticos e administrativos de algum significado, 
principalmente a partir da segunda metade da década de 70, embora os analistas 
sempre chamassem atenção para a fragmentação institucional, a superposição de 
competências, a descontinuidade de programas e sua utilização políticas (1994: 287). 

 

Como observado por Licio (2012) o modelo capitaneado pela LBA contribuiu para a 
fragmentação institucional descrita por Draibe (1994) visto que sua operação era realizada de 
forma indistinta por estados, municípios e entidades filantrópicas por meio de transferência de 
recursos e apoio técnico. Isto é, os escritórios regionais da LBA, muitas vezes “implementavam 

suas ações diretamente ou mediante parcerias com a iniciativa privada, de forma independente 

das ações estaduais e municipais” (2012, p. 149). Na mesma direção, Abrucio e Grin (2015) 
ressalvam que, ainda que a institucionalização da assistência social tenha ocorrido no governo 
central, o modelo operado pela LBA não foi capaz de difundi-la para os estados e, 
particularmente, para os municípios. A operação de um modelo descentralizado sem qualquer 
regulação ou mesmo coordenação pelo governo federal possibilitou o abuso de práticas 
clientelistas – característica que marcou a área até os anos mais recentes.  

O fim da Nova República com a promulgação da constituinte de 1988 marca no plano 
legal a incorporação de um modelo de proteção social ancorado na noção de direitos e 
incentivado, em última instância, pela necessidade de melhoria da eficácia de suas políticas. 
Desta forma consagra-se o comprometimento do Estado como principal provedor do sistema 
de proteção social (CF, art. 203 e 204). A década seguinte a constituinte foi marcada por 
reformas parciais no sistema de proteção social, apresentando após a estabilidade econômica, 
algumas inovações no que tange a consolidação dos sistemas de políticas públicas, como o 
Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993). 	

Em que pese a LOAS tenha representado um marco na trajetória da assistência social, 
afirmando-se como política pública de direito e distanciando-se da tradicional noção 
assistencialista até então associada (Bichir, 2016; Franzese, 2010), a ausência de “bases 

organizacionais, gerenciais, financeiras e técnicas que dispusessem de recursos necessários 

para seguir o caminho da área da Saúde” (Grin, 2016, p. 186) se colocaram como obstáculos 
a sua implementação. Apesar da própria legislação já apontar para a organização das ações na 
área da assistência sob a forma de um sistema descentralizado, a instituição do SUAS ocorrerá 
apenas 11 anos depois por meio da NOB/SUAS (2005) que teve como objetivo regulamentar a 
LOAS.  
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O legado de fragmentação e desarticulação que marcou a trajetória da assistência social 
nas décadas anteriores, não obstante, é reconhecido por especialistas como um dos maiores 
obstáculos à consolidação do setor como política pública. Como observam Pallotti e Costa 
(2011): 

De um lado, os grandes aparatos institucionais que cuidavam da política de assistência 
social – particularmente a LBA – insurgiram-se como obstáculos conservadores a 
reformas que diminuíssem a centralidade do governo federal como executor de ações 
assistenciais, recurso importante de patronagem e troca política. Por outro lado, e não 
dissociado da razão anterior, a política de assistência não se consolidou como um 
lócus institucional próprio de decisão e comando, tanto no âmbito federal, como local, 
de estados e municípios (p.215). 

 

É a partir dos ciclos de reforma no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) que a 
implementação da política de assistência social ganha corpo. Além da extinção da LBA nos 
primeiros anos de mandato, foram estabelecidas as instituições e os órgãos do novo sistema, 
quais sejam, o Conselho Nacional da Assistência Social (Conanda), Fundo Nacional da 
Assistência Social e os conselhos e fundos nos níveis subnacionais (Draibe, 2003). O segundo 
mandato FHC, em especial, enfatizou a renda como principal estratégia para a superação da 
pobreza, destacando a importância das transferências monetárias para famílias pobres na 
garantia da equidade. As políticas de enfrentamento da pobreza, baseadas na transferência 
direta de renda, encontraram apoio no programa Rede Brasileira de Proteção Social, que 
organizou um conjunto de transferências monetárias às pessoas em situação de privações, se 
tornando ainda mais centrais no primeiro governo Lula - incialmente, disputando espaço com 
a própria implantação do SUAS.  

A aprovação da Política Nacional da Assistência Social (PNAS) em 2004 e 
posteriormente da NOB/SUAS (2005) marcaram os primeiros passos para a implantação do 
sistema e, sobretudo, apresentou-se como a possibilidade concreta de alterar o quadro de 
fragilidade característico da área. A NOB disciplinou a operação da gestão da política de 
assistência social, instituindo atribuições aos três níveis de governo na provisão de serviços 
socioassistenciais, consolidando a gestão compartilhada da política e instituindo as bases para 
o seu cofinanciamento.   

O sistema foi organizado em dois tipos de proteção social, conjugando a oferta de 
serviços, programas e projetos de forma a garantir a “segurança de sobrevivência (de 

rendimento e de autonomia); de acolhida; e, convívio ou vivência familiar” (Brasil, 2004, 
p.31). A Proteção Social Básica (PSB) atua na oferta de serviços e programas que visam 
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fortalecimento de vínculos familiares e comunitários (prevenção de situações de risco) e sua 
oferta de serviços é organizada por meio do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), unidade pública estatal situada em territórios de alta vulnerabilidade, e por meio da 
rede socioassistencial. Já a Proteção Social Especial (PSE), promove a atenção a indivíduos e 
famílias em situação de risco pessoal e social, visando a restauração de vínculos familiares, a 
defesa de direitos e o fortalecimento desses para o enfrentamento das situações de violação de 
direitos. Está dividida em serviços de média e alta complexidade, a primeira destinada a 
indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas em situações cujos os laços familiares e 
sociais são resguardados, e a segunda cujos laços foram rompidos. Os serviços, programas e 
projetos ofertados pela PSE são organizados pelo Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social (CREAS), também localizados em territórios de alto risco e vulnerabilidade 
social.  

A NOB/SUAS de 2005 por fim instituiu os três níveis de gestão da política, previstos 
nas regulamentações anteriores e que auxiliam o processo de descentralização dos serviços, 
quais sejam, gestão inicial, básica e plena. Nos diferentes níveis de governo os municípios 
assumem a gestão e oferta de um determinado escopo de ação e responsabilidades, tendo como 
contrapartida incentivos financeiros do governo federal. Todas as ações são financiadas por 
meio de um Piso Básico Fixo, complementado por um Piso de Transição ou Variável, e 
operacionalizado por transferências diretas via Fundo a Fundo (Brasil, 2005). Essa engenharia 
institucional, nascida a semelhança do Sus, é um dos principais instrumentos de coordenação 
federativa do sistema.   

Ainda à semelhança do SUS, o sistema instituiu instâncias intergovernamentais de 
negociação e pactuação de decisões em torno da operacionalização da política, como as 
Comissões Intergestores Tripartite (CIT) e Bipartite (CIB) que congregam gestores federais, 
estaduais e municipais, fortalecendo o compartilhamento e a tomada de decisão conjunta 
(Brasil, 2005). Em que pese esses fóruns sejam predominantemente compostos pelo Executivo, 
os sistemas de Conferências e Conselhos nas três esferas de governo e a frequente 
constitucionalização da própria política contribuiu para amenizar o insulamento decisório, 
incorporando atores da sociedade civil e do legislativo neste processo (Franzese, 2010). 

Apesar dos impactos importantes na consolidação da política nacional de assistência, o 
SUAS enfrenta inúmeros desafios. De maneira mais geral, independente do nível de governo, 
as NOBs trouxeram a exigência de uma nova cultura institucional que, em última instância, se 
choca com o histórico corporativista e marcado por interesses particulares dessa área. A 
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instituição do SUAS requeriu um novo reordenamento dos órgãos gestores que vão além de 
mudanças administrativas e funcionais: 

Os novos conceitos, as novas ideias devem sofrer um processo de assimilação e 
incorporação por todos os envolvidos, devendo se entrelaçar com as alterações 
estruturais e com as medidas legais, para que ganhem significação e consistência (...). 
O Estado, em suas várias esferas, como base operacional deste novo sistema, 
necessita, portanto, se instituir como o locus principal de negociação e entendimentos 
que viabilizem novos acordos e coalizões (...). Precisa no seu sistema de gestão, 
priorizar a agregação de conhecimentos técnicos, dominar informações, buscar novos 
procedimentos, trabalhando, ao mesmo tempo, resistências e conflitos, construindo 
consensos e adesões, criando alianças e pactos (Brasil, 2008, p.14-15) 

 

Para além da necessidade de construir uma identidade mais clara que ajude o sistema a 
se firmar como uma política de Estado, o SUAS enfrenta o desafio de trazer os governos 
estaduais “para dentro” do sistema (Abrucio, 2002, 2006; Franzese, 2010; Lotta, Gonçalves e 
Bitelman, 2014). Em geral, os sistemas de políticas públicas delegaram ao ente estadual um 
papel centrado no desempenho de atividades não-finalísticas, como a coordenação das relações 
no nível subnacional e o financiamento suplementar de políticas federais. 

A LOAS definiu atribuições e competências para os três níveis de governo, cabendo a 
regulamentação e normatização à esfera federal e a execução por parte dos municípios. Não 
obstante, coube aos Estados funções de caráter complementar. Além do co-financiamento da 
política, os governos estaduais são responsáveis por prestar apoio técnico aos municípios, 
monitorar e avaliar a política e, quando houver necessidade, prestar serviços regionalizados. 
Essa configuração, se não errática, torna a atuação dos governos estaduais residual e pouco 
atrativa (Franzese, 2010; Costa e Palloti, 2013; Silva, 2015, Bichir, 2011, 2016b, Souza, 2018).  

Sob o signo genérico de “co-financiar a proteção social básica, mediante aporte de 

recursos para o sistema de informação, monitoramento, avaliação, capacitação, apoio técnico 

e outras ações pactuadas progressivamente” (Brasil, 2005, p.32), a NOB não estabeleceu 
valores mínimos ou mesmo especificou para quais serviços, programas e projetos os recursos 
devem ser direcionados (Franzese, 2010; Silva, 2015; Souza, 2018). Para além disto, não há na 
assistência social vinculação orçamentaria constitucional, o que, segundo Franzese (2010) “traz 

uma maior indefinição no que se refere ao financiamento, principalmente o montante referente 

aos governos estaduais, que não respondem necessariamente pelo custeio dos CRAS” (p.134).   

Silva (2015) observa ainda que, de forma bastante diferente do que ocorre no nível 
municipal, os incentivos, em especial os financeiros, postos aos estados no SUAS são 
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insuficientes para promover uma cooperação mais permanente, se restringindo a poucos 
incentivos vinculados a gestão (como o Índice de Gestão Descentralizado – IGD-SUAS) ou 
para a construção das unidades de média e alta complexidade. Como bem sintetiza o autor: 

Em contraste aos incentivos concedidos ao ente municipal, o SUAS não 
estabeleceu o formato de pisos de proteção social para transferência de recursos 
aos estados. (...) Ademais, não fora definido também os parâmetros de 
distribuição de recursos para os governos estaduais (...) (2015, p.52). 

 

Tampouco são claras as especificações acerca das atribuições de monitoramento e 
avaliação, em especial no que concerne ao acompanhamento da rede conveniada e das ações 
socioassistenciais regionais e estaduais.  O texto da NOB/SUAS indica que os estados devem 
“instalar e coordenar o sistema estadual de monitoramento e avaliação das ações da 

Assistência Social, de âmbito estadual e regional” (Brasil, 2005, p.33), deixando suspeitas se 
os entes estaduais devem monitorar apenas as ações regionais e estaduais de sua autoria ou se 
esta função se estende à rede conveniada de serviços e ações socioassistenciais desenvolvidas 
pelos municípios (Silva, 2015).   

E, por fim, a prestação direta de serviços regionalizados por parte do ente estadual, mais 
uma vez, traz indefinições quanto ao papel deste no SUAS. Nesse ponto, as normativas não 
especificam parâmetros para a atuação estadual 11 e tampouco estabelecem quaisquer 
mecanismos de enforcement, concedendo autonomia a este ente para atuar da forma que melhor 
lhe convir.  Conforme aponta Silva (2015), a responsabilização dos estados por serviços da 
proteção social especial, como a oferta de equipamentos regionais, pode ser entendida como 
uma sobreposição àquela função já estabelecida ao município. Cabe salientar que os esforços 
para atuar na coordenação e indução de ações regionalizadas juntos aos municípios são 
dificilmente reconhecidos e os ganhos nem sempre compensam o ônus político (Abrucio, 
Franzese e Sano, 2013).  

                                                
11 O texto da NOB/SUAS de 2005 determina que os serviços prestados diretamente pelos entes estaduais devem 
ocorrer “ a) nos casos em que a demanda do município não justifique a disponibilização, em seu âmbito, de serviços 
continuados nos referidos níveis de proteção social; b) nos casos em que o município, devido ao seu porte ou nível 
de gestão, não tenha condições de gestão individual de um serviço em seu território. (Brasil, 2005, p.97) 
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4.2. Institucionalidades e dissemelhanças: a trajetória do PETI 

 
Em primeiro lugar, para compreender a trajetória do PETI no SUAS é preciso situar o 

surgimento da agenda do trabalho infantil no Brasil. A temática, nada nova ao nascer do SUAS, 
tem como marca o envolvimento de uma trama de atores, com destaque para o sistema de 
justiça, cuja atuação tem sido impulsionada pela a criação e expansão de agências multilaterais 
dedicadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente e da regulamentação do trabalho.   

Em que pese a Constituição de 88 já versasse sobre o princípio da proteção integral à 
criança (como expresso nos artigos 226 a 230), o tema ganha evidência com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) (Brasil, 1990). Responsável por regulamentar os artigos 
constitucionais supracitados, o ECA instituiu as bases para a implementação do Sistema de 
Garantia de Direitos e de Proteção da Criança e do Adolescente (2006) e estabeleceu um sistema 
de denúncias responsável por garantir o cumprimento dos direitos preconizados pela legislação:   

O ECA também normatizou a atuação do Poder Judiciário na defesa dos direitos, 
atribuiu ao Ministério Público e aos Conselhos Tutelares a promoção e a 
fiscalização dos mesmos direitos e aos Conselho Nacional, Estadual e Municipal 
a atribuição de formularem as políticas nacional, estadual e municipal para a 
criança e o adolescente (Antão de Carvalho et al., 2003, p.72). 

 

O ECA não somente normatizou os preceitos constitucionais detalhando as 
responsabilidades do Estado, mas, ao destacar o caráter universal dos direitos conferidos às 
crianças e adolescente, rompeu com o paradigma da menoridade - ao qual cabia ao Estado 
tutelar, muitas vezes, por meio de aparelhos repressivos: 

Essa prática alternativa, aliada à luta pela universalização e prevalência dos 
direitos humanos, entrou em oposição com a prática assistencialista-repressora e 
seu discurso ideológico justificador: a “doutrina da situação irregular”, na qual se 
embasava o então vigente Código de Menores (1979) (Filho et al., 2007). 

 

Essa distinção discursiva foi de grande importância para sensibilizar os próprios agentes 
jurídicos e estatais, mas não suficiente para reorganizar a atuação do Estado frente ao tema. As 
ações executadas pelos entes federados foram, sobretudo neste início, descoordenadas e 
desarticuladas, contudo, a ratificação brasileira de acordos internacionais, ajudou a impulsionar 
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uma agenda intergovernamental e intersetorial mais sinérgica por meio do estabelecimento de 
compromissos para que o governo assegurasse a erradicação do trabalho infantil no país:  

(...) o que se constatou foi que, em primeiro lugar, não se consolidou uma tradição de 
interações eficazes entre o Estado e a sociedade; em segundo lugar, enquanto em nível 
estadual e municipal se registravam experiências inovadoras, embora ainda de caráter 
emergencial e compensatório, em nível Federal o Estado permaneceu omisso e 
ineficiente. Sendo assim, no início dos anos 90 o Brasil carecia de uma forca capaz 
de servir como catalisador de esforços fragmentados, tímidos, inconstantes e 
escassos, que realizavam aqui e ali diversas iniciativas e atividades sociais dentro 
e fora do Estado (OIT, 2003, p. 44 grifo nosso).  

 

 O Brasil é signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1990 
(ONU), cujo artigo 32 do decreto que a promulga (n º 99.710/1990) dispõe contra a exploração 
econômica e contra o desempenho de qualquer forma de trabalho infantil e da Convenção nº 
182 da OIT (1999) ratificada pelo Brasil no ano seguinte, por meio do decreto nº 3597/2000. A 
Convenção nº 182 regulamenta as piores formas de trabalho infantil e acata a Recomendação 
190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), dispondo sobre a proibição das piores 
formas de trabalho infantil. O novo acordo é um complemento da Convenção nº138 OIT 
(1973)12  e estipula que os estados-membros devem elaborar e implementar, em caráter de 
urgência, programas de ação para eliminar as piores formas de trabalho infantil e assumem a 
responsabilidade de prestação de contas perante a comunidade internacional. Desde 1992, por 
meio da cooperação técnica desenvolvida pelo seu Programa Internacional para a Eliminação 
do Trabalho Infantil (IPEC), a OIT tem dinamizado o cumprimento dos acordos promovendo 
medidas de adequação da legislação nacional aos postulados dessas convenções e estabelecendo 
compromissos locais com os governos dos Estados e Distrito Federal. 13  

A formação desta agenda observou diversos avanços no quadro-político institucional ao 
longo dos anos 90 conglomerando multiatores em torno da causa, com destaque para o 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil, criado em 1994 (FNPETI).  

Ao longo dos anos 90, o MTE criou as comissões de combate ao trabalho infantil nas 
Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs, atuais Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego), propiciando ações de fiscalização que resultaram na elaboração do primeiro 

                                                
12 A Convenção nº 138 da OIT (1973) estabeleceu a idade mínima para o trabalho.  
13 A  OIT, por meio do IPEC, “contempla a execução de atividades direcionadas para o desenvolvimento de 
metodologias de incorporação das questões do trabalho infantil no planejamento e orçamento federal, estaduais 
e municipais” (Filho et al., 2007, prefácio), destacando, além do Plano Nacional, os Planos Estaduais como 
ferramenta estratégica para a cumprimento dos compromissos locais firmados no âmbito da cooperação técnica. 
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diagnóstico do trabalho infantil em 1995 e que “forneceram a base operacional para as ações 

vindouras neste campo e estimulou a criação dos Fóruns Estaduais” (Brasil, 2004, p.28). Para 
além disto, as comissões no âmbito das DRTs  investigam as condições de saúde das crianças 
e adolescentes em  situação de trabalho infantil e coordenam as ações de fiscalização realizando 
o encaminhamento para programas específicos do sistema de proteção social e/ou instâncias do 
sistema de garantia de direito.  

Além de responsável por apresentar as propostas de ratificação das Convenções nº 138 
e 182 da OIT ao Congresso Nacional (dentre diversos outros procedimentos que implicaram no 
aperfeiçoamento do ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema), em 2002, o MTE criou a 
Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), responsável por aplicar 
as disposições das convenções, dentre elas viabilizar a elaboração e acompanhamento dos 
Planos Nacionais de Erradicação do Trabalho Infantil. Os planos nacionais, atualmente em sua 
terceira edição, tem servido como instrumento importante no fortalecimento das capacidades 
das instituições envolvidas nesta agenda, contribuindo para a sistematização, monitoramento e 
avaliação das políticas públicas voltadas ao combate do trabalho infantil. 

Por sua vez, o FNPETI, financiado pela OIT e UNICEF e coordenado pelo MTE, bem 
como suas manifestações estaduais, tem atuado desde então como instâncias articuladoras dos 
diferentes agentes institucionais em torno desta temática, constituindo-se como espaço 
institucional privilegiado para o desenvolvimento de políticas públicas no combate ao TI.   
Ainda, tradicionais organizações da sociedade civil foram peças chaves na promoção desta 
agenda ao longo dos anos 90, em particular devido a sua alta capilaridade de ação local. À 
época, ganha destaque também a atuação das centrais sindicais que favoreceram a “mobilização 

de comunidades e municipalidades em torno da erradicação do trabalho infantil e as 

negociações com empregadores, ao conseguir a inclusão de elementos de defesa dos direitos 

das crianças nos acordos trabalhistas” (OIT, 2003, p. 45) – rompendo com décadas de omissão 
nesta temática.  

A atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) também ganhou relevo ao longo 
dos anos 90, em especial após a edição da Lei Complementar nº 75/1993, atuando tanto 
judicialmente como extrajudicialmente na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes 
em situação de trabalho infantil (Brasil, 2004b). Na área administrativa, as Procuradorias 
Estaduais e Municipais têm exercido importante papel na fiscalização e coação das ações do 
poder executivo, instaurando inquéritos civis e outros procedimentos corretivos. Desde 1999, 
o órgão tem em sua agenda a erradicação do trabalho infantil como área prioritária, tendo 
desenvolvido ações nos campos da prevenção, repressão e conscientização por meio de da 
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Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente 
(Coordinfância), criada em 2000. Para além disto, o MPT tem promovido a articulação entre os 
diversos setores envolvidos com o tema, com participação ativa na sustentação dos Fóruns 
Estaduais (Brasil, 2004b). 

Em geral, a virada do século experimentou um maior engajamento dos diferentes órgãos 
do judiciário e demais instituições ligadas ao Sistema de Justiça com foco no aprimoramento 
jurisdicional e a promoção de articulação com os demais atores intra governamentais. Em 2009, 
por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou a criação de das 
Coordenadorias da Infância e Juventude no dos Tribunais de Justiça dos Estados e DF 
(Resolução CNJ nº 94/2009). As coordenadorias assumem importante papel na implementação 
das ações de Planos Nacionais que versam sobre o tema (e.g Atendimento Socioeducativo, 
Convivência Familiar e Comunitária, Enfrentamento à violência sexual de crianças e 
adolescentes dentre outros) por meio da celebração de parcerias, desenvolvimento de ações de 
sensibilização e capacitação de magistrados. Ainda, em 2016, o CNJ instituiu o Fórum Nacional 
da Infância e Juventude (Resolução CNJ nº 231/2016) com o objetivo de articular as inciativas 
que compõem o sistema de justiça, em especial, garantir que o esforço coercitivo seja 
acompanhado de ações socioassistenciais de base (proteção das vítimas, por exemplo). No 
âmbito da Justiça do Trabalho, em 2011, foi criada a Comissão pela Erradicação do Trabalho 
Infantil e dois anos mais tarde instituído o Programa de Combate ao Trabalho Infantil com 
vistas a “colaborar na implementação de políticas públicas de prevenção, combate, segurança, 

saúde e erradicação do trabalho infantil”, dentre outros objetivos (CSTJ Ato nº 419/2013, art. 
2º).  

A necessidade da elaboração de uma política de atendimento dos direitos da criança e 
adolescentes preconizada nos artigos 87 e 90 do ECA, impeliu o maior engajamento do 
executivo nesta agenda. É na década de 90, ainda que de forma tímida e desarticulada, que os 
primeiros programas e serviços específicos de proteção a crianças em situação de trabalho 
infantil despontam. Como desdobramento das articulações do FNPETI, em 1996, com o apoio 
da OIT, o então Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) cria o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). O programa surge como uma operação piloto no Mato 
Grosso do Sul para atender 2.500 crianças trabalhando na produção de carvão vegetal se 
estendendo em 1997 para a zona canavieira dos estados da Bahia e Pernambuco e iniciando o 
atendimento no Amazonas e Goiás. Em 1998 foi estendido para a região citrícola de Sergipe, 
para áreas de garimpo em Rondônia e canaviais no litoral do Rio de Janeiro. A partir de 1999 
o PETI se expande progressivamente para os demais estados.  
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Seu desenho inicial contemplava três eixos de ação, quais sejam, complementação de 
renda, oferta da Jornada Ampliada e apoio às famílias. A Bolsa Criança Cidadã consistia em 
uma transferência mensal às famílias, por meio da intermediação das prefeituras, no valor de 
R$ 25,00 por criança nas áreas rurais e de R$ 40,00 nas áreas urbanas às famílias com renda 
per capita de até meio salário mínimo e com crianças de 7 a 14 anos em situação de trabalho. 
A transferência era condicionada à frequência na escola e à “Jornada Ampliada”, que consistia 
na oferta de atividades complementares à escola. Os municípios, responsáveis por implementar 
a Jornada Ampliada, recebiam também do governo federal R$ 20,00 por criança em 
atendimento. O terceiro eixo consistia em proporcionar apoio e orientação às famílias 
beneficiadas (Brasil, 2018).  

Em 2001, por meio da Portaria nº 458/2001 14  o programa passou a priorizar a 
erradicação do trabalho infantil nas atividades perigosas, insalubres, penosas ou degradantes 
nas zonas urbana e rural perdendo o seu caráter preventivo (Carvalho, 2004). Foi estabelecido 
um prazo máximo de permanência no programa e incorporado ações de promoção da geração 
de trabalho e renda para as famílias participantes. A portaria estabeleceu ainda novos 
mecanismos de coordenação e gestão como a obrigatoriedade de instituir Comissões Estaduais 
e Municipais de Erradicação do Trabalho Infantil, a elaboração de Planos de Ação, mecanismo 
único de cadastro das famílias e a celebração de Pactos contra o trabalho infantil (instrumento 
pelo qual seus signatários deveriam assumir o compromisso de intervir na erradicação do 
trabalho infantil). A partir desta reconfiguração os municípios passaram a apresentar a demanda 
de trabalho infantil para aprovação das Comissões Estaduais e posterior pactuação na CIB e os 
estados passaram a cofinanciar os recursos para a concessão da Bolsa e para o custeio da 
Jornada Ampliada. Dentre as atribuições dos estados, destacam-se:  

IV - constituir e apoiar os trabalhos da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho 
Infantil; 
V - encaminhar à SEAS a relação consolidada das atividades laborais priorizadas e o 
número de crianças e adolescentes a serem atendidos por município, negociada no 
âmbito da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil; 
VI - validar, em conjunto com a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho 
Infantil, os cadastros das famílias a serem beneficiadas pelo PETI nos municípios;  
VII - promover a celebração ou implementação do Pacto Estadual contra o trabalho 
infantil; 
IX - elaborar, em parceria com a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho 
Infantil, o Plano Estadual de Ações Integradas; 
XI - cofinanciar, em parceria com o Governo Federal e os municípios, os recursos 
para a concessão da Bolsa Criança Cidadã ̃e para o custeio da Jornada Ampliada; 

                                                
14 Em julho de 2001 o MTE e MDS estabeleceram um termo de cooperação com o objetivo de atuação em parceria 
na implementação, acompanhamento, supervisão e avaliação das ações voltadas para a erradicação do trabalho 
infantil. A cooperação é realizada no âmbito dos Grupos Especiais de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao 
Trabalhador Adolescente  (GECTIPAs), vinculadas às Delegacia Regional do Trabalho, que identificam foco de 
trabalho infantil e encaminham para o PETI (Brasil, 2004b). 
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XIII - executar ou subsidiar a operacionalização do pagamento da Bolsa Criança 
Cidadã;̃ 
XIV - considerar os municípios do PETI como áreas prioritárias para a alocação dos 
recursos destinados aos programas e projetos de qualificação profissional e de geração 
de trabalho e renda; 
XVI - monitorar, orientar e supervisionar a execução do Programa no âmbito 
municipal;  
XVII - promover encontros intermunicipais, para a discussão e troca de experiências; 
XX - estabelecer mecanismos de identificação do público-alvo com idade de 15 anos 
a ser atendido, de acordo com os critérios e exigências estabelecidas; 
(Portaria nº 458/2001) 

 

A despeito da inegável contribuição do programa na diminuição do trabalho infantil nos 
municípios participantes, da melhora nas condições de nutrição e desempenho escolar e da 
redução da evasão escolar, também são mencionados por alguns autores (Brasil, 2002; Soares 
e Pianto, 2003), uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União em 2002 (TC 
013.002/2001-0) apontou diversos ajustes a serem realizados quanto a eficácia do programa, 
dentre eles pode-se citar os critérios de seleção e a metodologia de identificação das famílias, 
o atraso no repasse dos recursos, a inadequação da relação entre o número de crianças e 
monitores na Jornada Ampliada, ausência de capacitação dos monitores e a deficiência da 
atuação das comissões de erradicação do trabalho infantil (Brasil, 2002). Dois anos mais tarde 
a UNICEF realizou uma avaliação específica sobre as Jornadas Ampliadas, que também não 
passaram ilesas de críticas. A prioridade de inclusão das famílias participantes do PETI no 
Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda em Áreas de Pobreza (Ministério do 
Interior), que visava dar conta do eixo de geração de trabalho e renda, tão pouco chegou a ser 
viabilizada em sua integralidade (Carvalho, 2004).  

Com o advento do novo governo em 2003 chegou a ser anunciado um corte de 80% no 
orçamento do programa e a incorporação da modalidade bolsa ao Bolsa Família (PBF), decisão 
revogada após pressão da rede de atores envolvidos historicamente nesta agenda, em especial 
OIT e UNICEF (Carvalho, 2004). Contudo, tais reivindicações não foram suficientemente 
capazes de evitar a integração do PETI com o PBF, ocorrida dois anos mais tarde por meio da 
Portaria MDS nº 666/2005. No plano institucional a reorganização a qual passou a área de 
assistência social no início do governo Lula com a criação do MDS em 2004, evidenciou a 
necessidade da articulação das diferentes políticas de proteção social - direito à renda, à 
assistência social e à segurança alimentar. No plano discursivo, o reordenamento da gestão da 
assistência social iniciado com a implementação da PNAS e do SUAS materializavam o 
princípio da integralidade da oferta já preconizado na LOAS (1993), com vistas a evitar a 
fragmentação do atendimento: “a partir de então, os serviços, programas, projetos e benefícios 
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de Assistência Social, incluindo o PETI, passaram a ser regulados e organizados com base na 

estrutura do SUAS” (Brasil, 2018, p.25). 

No plano operacional, a integração se justificou como forma de racionalizar e aprimorar 
os processos de gestão de ambos programas, bem como ampliar a cobertura de atendimento 
para demais municípios e estender a faixa etária para crianças e adolescentes com até 16 anos. 
Houve a ampliação da cobertura do atendimento para todas as formas de trabalho infantil e a 
universalização do acesso ao programa. Os pagamentos passaram a ser feitos diretamente à 
família via cartão da Caixa Federal como ocorria no PBF e pela inclusão de todas as famílias 
no CadÚnico, gerando maior transparência no processo de seleção. Já a oferta da Jornada 
Ampliada foi substituída por ações socioeducativas realizadas em núcleos de atendimento local 
e estendida às crianças e famílias em situação de trabalho infantil do PBF.  

A transferência dos recursos para os níveis subnacionais era condicionada ao 
recebimento dos instrumentais de Acompanhamento Físico (instrumentos de prestação de 
contas elaborado pelos municípios e estados) até o advento do SISPETI - sistema de 
monitoramento das ações socioeducativas e de convivência no âmbito do PETI implementado 
em 2007 e que permitiu o acompanhamento da frequência mínima de 85% nas atividades. Em 
2011 alterações foram realizadas no campo cadastral do Cadúnico referente ao trabalho infantil 
minimizando as sub omissões. A NOB/SUAS (Brasil, 2005), no entanto, excetuou os serviços 
do PETI de serem operado por piso, permanecendo a lógica per capita. Apenas em 2008 este 
posicionamento foi revisto e definido que o cofinanciamento federal para os serviços do PETI 
seria repassado pelo Piso Variável de Média Complexidade (serviço socioeducativo do PETI) 
e não mais por per capita (Resolução CNAS nº 81/2008).  

A principal crítica ao novo modelo é que a integração acabou por substituir o critério 
do trabalho infantil pelo da renda, “reduzindo esse programa às ações socioeducativas e de 

convivência e àquelas que, sob a condução do MTE, orientavam-se para a fiscalização do 

trabalho infantil” (Rua, 2007, p. 437). Ainda que nos anos seguintes à integração 
aprimoramentos no Cadúnico e no modelo de monitoramento do serviço socioeducativo tenham 
sido implementados, a avaliação geral é de que as atividades socioeducativas e de convivência 
do programa foram preteridas:  

Os dados das auditorias mostram que, na realidade, essas ações não eram oferecidas, 
e isso era possível porque a prestação de contas não era transparente. Como não havia 
controle, os municípios usavam o dinheiro e não realizavam as ações. (Rua, 2007, p. 
435)  
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Outra constatação, não obstante a universalização do acesso tenha ocorrido a partir da 
integração, é que o programa era ainda limitado no que diz respeito à articulação entre setores 
e esferas de governo:  

Em alguns estados e municípios, crianças encontradas em situação de trabalho pela 
Fiscalização do MTE, pelo Ministério Público do Trabalho e pelos Conselhos 
Tutelares não são atendidas a contento pelo PETI‐Bolsa Família. Há até mesmo casos 
em que crianças de famílias beneficiárias de transferência de renda permanecem ou 
retornam à situação de trabalho infantil (Brasil, 201o, p. 20). 

 

Em 2011 o PETI passou a integrar legalmente o SUAS sendo introduzido na LOAS, 
“ratificando o caráter intersetorial, integrante da PNAS” (Brasil, 2018, p.27).  

Embora as necessidades de ajustes no programa à época fossem necessárias, o balanço 
de duas décadas de enfrentamento do trabalho infantil no país foi positivo, sendo o PETI 
comumente associado a este resultado. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(PNAD), anualmente realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos exercendo algum tipo de trabalho baixou 
de 8,42 milhões em 1992, ano em que a PNAD passou a mensurar o fenômeno para 6,49 
milhões em 1999 e para 4,25 milhões em 2009. A diminuição do trabalho infantil também está 
associada ao aumento da frequência escolar, entre 1993 e 2009, o percentual de crianças entre 
10 e 14 anos que frequentavam a escola passou de 88,3% para 97,7%.  
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Figura 1 - Número de Crianças e Adolescentes de 5 a 17 anos Ocupados 1992 a 2015, Brasil (em 
milhões) 

 
Fonte: Plano Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente de São Paulo, 
2018 com base na IBGE – PNAD (dados entre 1992 e 2009) e do Observatório da Criança e do Adolescente (dados 
de 2011 a 2015).  
Os dados dos anos de 1994, 1996, 1997 e 2000 não estão contemplados neste gráfico por não haver dados 
estatísticos da PNAD sobre o trabalho infantil relativo a este corte de faixa etária nestes anos. 

 

Comparando os dois últimos Censos do IBGE nota-se uma redução em 13,4% de 
crianças e adolescentes entre 10 a 17, o aumento da frequência entre 10 a 13 anos em 1,5% e 
redução do ritmo de diminuição segundo as PNADs. Foi verificado também uma redução 
expressiva no Nordeste, ampliação no Norte e Centro-Oeste e maior concentração no Sul e 
Sudeste.  
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Tabela 5 - Trabalho Infantil faixa 10 a 17 anos Censo Demográfico 2000 e 2010 

 

Fonte: Miranda (2013) com base no Censo Demográfico - IBGE  

 

O Censo de 2010 revelou um detalhamento mais preciso sobre a realidade dos 
municípios e atividades predominantes apontando para a redução significativa do trabalho 
infantil na economia formal e a persistência nos empreendimentos informais, na agricultura 
familiar, no aliciamento pelo tráfico, na exploração sexual, no trabalho doméstico e em 
atividades produtivas familiares (Brasil, 2014). Conforme ressalta o segundo Plano Nacional 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador 
(Brasil, 2010): “as pesquisas da PNAD revelam a persistência de um ‘núcleo duro’ no trabalho 

infantil, composto por crianças e adolescentes no trabalho familiar não remunerado na 

agricultura e nas atividades informais urbanas” (p. 13). O Censo apontou ainda que 40% das 
crianças em situação de trabalho infantil não estão relacionadas diretamente à subsistência 
familiar (isto é, suas famílias não se enquadram no perfil de renda do Programa Bolsa Família) 
e que cerca de 1.913 municípios concentravam aproximadamente 80% do trabalho infantil.  

10 – 15 16-17 10 – 15 16-17
Brasil 1.791.478 2.144.054 1.598.569 1.807.945
Norte 197.257 168.975 216.210 162.784
Nordeste 716.475 613.015 561.175 458.680
Sudeste 476.123 823.946 432.596 674.875
Sul 282.684 374.224 264.225 353.498
Centro-Oeste 118.939 163.894 124.362 158.108

Censo 2000 Censo 2010

*Censo Demográfico não capta informações de trabalho para crianças de 5 a 9 anos.
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Figura 2 - Distribuição das crianças e adolescentes que trabalham informalmente nas áreas urbana e 
rural do Brasil 

 

Fonte: SEDS -SP com base no Censo Demográfico IBGE 2010	
 

Fato é que os pontos revelados pelo Censo 2010 traz desafios de maior envergadura no 
combate ao trabalho infantil devido à dificuldade de fiscalização, já que são consideradas 
formas naturalizadas ou mesmo invisíveis que “muitas vezes sequer são percebidas como 

trabalho infantil pela sociedade ou até́ mesmo por gestores públicos.” (Brasil, 2014, p. 9). Em 
específico, o alto percentual de crianças em situação de trabalho não relacionadas à subsistência 
da família (40%), traz enormes desafios para o campo da assistência social, visto que a oferta 
de grande parte dos programas e serviços socioassistenciais é focalizada na vulnerabilidade de 
renda. 

Em decorrência deste cenário o PETI passou por um processo de redesenho em 2013 
que objetivou o fortalecimento do papel de gestão, de articulação e de integração da rede de 
proteção por meio da realização das ações estratégicas voltadas ao enfrentamento das novas 
configurações do trabalho infantil no Brasil (AEPETI). O redesenho, que teve participação ativa 
do CONAETI, busca atender os compromissos assumidos pelo MDS no segundo Plano de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, em 
especial no que trata a implantação de ações para aprimorar a gestão dos cadastros e fortalecer 
a interlocução com os Conselhos de Direitos e Tutelares. Ainda, de acordo com a Resolução 
CIT nº 5 de 2013 que dispõe sobre as ações estratégicas, o novo formato do PETI está em 
consonância com Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, entre as quais objetiva desenvolver ações conjuntas de erradicação 
do trabalho infantil.  
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Em paralelo ao redesenho do PETI ocorreu o reordenamento do SCFV (Resolução 
CNAS nº 01/2013) que alterou  a lógica do cofinanciamento repassado pelo governo federal, 
proporcionando a unificação dos recursos dos pisos que cofinanciam programas específicos, 
dentre eles o PETI. Com esta alteração o serviço socioeducativo do PETI é extinto e o 
atendimento passa a ser realizado juntamente com outros 11 públicos prioritários em situação 
de vulnerabilidade pelo SCFV15 e acompanhado por meio do SISC, sistema de informações 
desse serviço implementado pelo MDS em 2013. Embora não esteja determinado nos atos 
normativos, o reordenamento do SCFV também estabelece que todas as violações de direito 
devem ser acompanhadas no âmbito do PAEFI ou PAIF.  Assim, na nova configuração do 
programa a gestão ganha um papel central de articular as ações socioassistenciais, das ações 
intersetoriais e da articulação com o sistema de justiça e demais órgão de defesa de direitos da 
criança e do adolescente:  

Considerando esse contexto, é necessário criar novas estratégias que visem à mudança 
nos valores que fundamentam a permanência de situações de trabalho infantil, por 
meio da sensibilização da sociedade, com o aprimoramento da identificação e do 
cadastramento das crianças e adolescentes em situação de trabalho, bem como à 
consolidação da rede de proteção com ações intersetoriais. Para tanto, é indispensável 
o desenvolvimento de ações focalizadas e particularizadas de acordo com a 
caracterização do trabalho infantil de cada território (...) (Brasil, 2014, p. 6). 

 

As Resoluções CNAS nº 8/2013 e 10/2014, que instituiram as ações estratégicas do 
PETI no SUAS, estruturou-as em cinco eixos (art. 2º): I. Informação e Mobilização; II. 
Identificação de Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil, III. Proteção Social 
para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho e suas Famílias; IV. Apoio e 
Acompanhamento das Ações de Defesa e Responsabilização e V. Monitoramento das Ações 
do PETI. O primeiro eixo vincula ações que visam esclarecer a sociedade de modo geral sobre 
a importância de combater o fenômeno, tornando-o mais “visível”. O segundo, empenha 
esforços na identificação de focos de trabalho infantil e na articulação com os sistemas de 
denúncia e garantia de direitos. O terceiro eixo consiste na articulação com os serviços de 
proteção social instituídos no SUAS bem como demais ações de outros órgãos (ex. inclusão 
produtiva, aprendizagem etc). Já o quarto eixo inova ao estabelecer como prioritário a 
articulação com os órgãos de defesa e responsabilização e destes com os serviços ofertados pela 
proteção social. O quinto eixo trata do monitoramento das ações e deve contemplar o 

                                                
15 O SCFV é articulado ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e ao Serviço de Proteção 
e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Como o PETI trata de situações de violação de 
direitos o acompanhamento das famílias deve ser realizado pelo PAEFI ou encaminhadas ao PAIF se a equipe 
entender necessário. As famílias podem ainda ser encaminhadas para o Programa Nacional de Promoção e Acesso 
ao Trabalho e/ou outros programas de inclusão produtiva (MDS, 2018). O reordenamento criou ainda um piso 
básico único todos os serviços ofertados, sendo extinto o Piso Variável de Média Complexidade  
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estabelecimento de fluxos e informações e do atendimento das crianças e adolescentes e suas 
famílias nos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, tendo como 
prerrogativa o envolvimento da vigilância social (art. 5º ao 10º, resolução CNAS nº 10/2014). 
As ações específicas a serem realizadas pelos estados e municípios, bem como os instrumentos 
de gestão não constam em atos normativos e são apenas sugeridas como proposta metodológica 
nos cadernos de instrução técnicas (vide tabela 7)  

Cumpre notar que somente em 2016, por meio da Portaria Ministerial nº 318, foi lançado 
o Sistema de Monitoramento das Ações Estratégicas (SIMPETI). Os demais atos normativos 
que regulamentam o programa não tratam da obrigatoriedade de elaboração de qualquer 
instrumento de gestão ou coordenação por parte dos entes cofinanciados, atribuição que fica 
apenas sugerida nos cadernos de orientação técnica. Segundo a redação dada pela Resolução  
CNAS nº 10/2014 compete ao ente estadual: 

I - adesão ao PETI e o cumprimento das ações estratégicas; 
II - coordenação do PETI em seu âmbito 
III - realização de ações de vigilância socioassistencial voltadas à elaboração de 
estudos e diagnósticos sobre o trabalho infantil para apoiar os Municípios com repasse 
periódico de informações;  
IV - realização de ações de divulgação para sensibilização e mobilização; 
V - realização de capacitação, apoio técnico e monitoramento aos Municípios; 
VI - definição de técnicos de referência da Proteção Social Especial - PSE para 
monitoramento e acompanhamento do PETI nos Municípios; 
VII - estabelecimento de corresponsabilidade com órgãos de Estado que desenvolvam 
ações de erradicação do trabalho infantil; 
VIII - mobilização e realização das audiências públicas com os Municípios; 
IX - acompanhamento do registro do trabalho infantil no Cadastro Único e 
preenchimento de sistema pertinentes ao PETI pelos municípios; 
X - acompanhamento das ações estratégicas de erradicação do trabalho infantil nos 
Municípios e Distrito Federal; 
XI - articulação com as regiões metropolitanas e aglomerados urbanos na erradicação 
do  trabalho infantil; 
XII - veiculação das campanhas nacionais e realização de campanhas estaduais; e 
XIII - desenvolvimento de ações intersetoriais para garantir a inserção da criança, 
adolescente e suas famílias nos serviços socioassistenciais e demais políticas públicas. 
(CNAS, 10/2014 art. 13).  

 

Ainda que os incisos VII e XIII, por exemplo, possuam certo grau de imprecisão 
concedendo suficiente autonomia ao ente estadual quanto a definição da forma de operação, os 
cadernos de orientação técnica elaborados posteriormente sugerem como facultativo o 
desenvolvimento de um plano de enfrentamento ao trabalho infantil no âmbito estadual ou 
mesmo a constituição de comissão ou grupo de trabalho intersetorial com vistas a planejar, 
acompanhar e monitorar as ações do programa. Tais cadernos sugerem ainda que o estado 
realize o assessoramento às equipes gestoras municipais na operacionalização do programa, 
conforme ocorre nos demais programas do SUAS. 
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As ações estratégicas do PETI foram ofertadas aos municípios com alta incidência de 
trabalho infantil, isto é, municípios que possuíam mais de 400 casos de trabalho infantil 
segundo o Censo 2010 ou que tiveram um aumento de 200 casos entre os dois últimos censos, 
conforme Resoluções CNAS nº 08/2013 e nº 10/2014. Cumpre notar que a Resolução de nº 10 
afrouxa os mecanismos de monitoramento do programa vinculados ao cumprimento de metas 
de atendimento do público prioritário e que tinham como parâmetro a relação do número de 
registros de trabalho infantil no Cadastro Único e a quantidade de crianças e adolescentes em 
situação de trabalho identificadas pelo Censo 2010. O cofinanciamento fica, portanto, 
vinculado apenas à realização de “ações estratégicas”; e a identificação e cadastramento de 
crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil vinculadas ao cumprimento das metas 
do Pacto de Aprimoramento do quadriênio 2014-201716. Esta alteração não é surpreendente 
visto os diversos problemas decorrentes das sub omissões de situação de trabalho infantil no 
CadÚnico e a elevada disparidade do número apresentado pelo Censo em relação ao cadastro 
do MDS. A referida resolução, entretanto, acrescenta que os estados são responsáveis por 
mobilizar e realizar audiências públicas com a participação destes.  

 

Tabela 6 - Critérios de elegibilidade aos recursos das Ações Estratégicas do PETI 

 

Fonte: Brasil, 2014	

 

                                                
16 Segundo as prioridades e metas de gestão previstas para o quadriênio 2014-2017 foram aprovadas na 124ª 
reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartites no âmbito da proteção social especial: atingir no mínimo 
70% de cadastro até fim de 2016 nos Municípios com alta incidência que aderiram ao cofinancimento das ações 
estratégicas do PETI em 2013. Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de 2017 nos Municípios com alta 
incidência que aderiram ao cofinancimento das ações estratégicas do PETI em 2014. Atingir 50% de identificação 
e o cadastro do trabalho infantil para os demais municípios (Brasil, 2013). 
 

Nº de Municípios com maiores 
índices de Trabalho Infantil

Critérios de elegibilidade
Incidência sobre o 
total de trabalho 
infantil no País.

Cofinanciamento 

1.032

Acima de 400 de Trabalho Infantil.

Crescimento de 200 casos entre o Censo 2000 e 

2010 IBGE.

64% 2014

881
Entre 250 e 399 casos de Trabalho Infantil.

Taxa de 25% de Trabalho Infantil no município*
14,55% a partir de 2015** 

1.913 - 78,64% -

* Considerando a parcela de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em relação à população total nessa faixa etária.

** Expectativa de cofinanciamento nos termos do Pacto de Aprimoramento do SUAS quanto às prioridades de identificação e cadastramento de crianças e 
adolescentes em situação de Trabalho Infantil.
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O cofinanciamento federal do programa destina-se à estruturação da gestão do PETI e 
às atividades previstas nos eixos que compõem as ações estratégicas (Portaria nº 63/2014). O 
valor mensal repassado aos municípios foi estabelecido de acordo com o porte no SUAS17 e os 
valores repassados aos estados foram calculados a partir do número de municípios que aderiram 
às ações estratégicas, sendo o valor mínimo de R$ 12.000,00 e máximo R$ 50.000,00 mensais 
(até vinte municípios o cofinanciamento federal é de R$ 1.000,00 por município e a partir de 
vinte e um municípios o cofinanciamento federal é de R$ 500,00 por município). Os estados 
devem acrescentar como contrapartida, no mínimo, 30% ao cofinanciamento federal para o 
desenvolvimento de ações próprias. Os recursos das Ações Estratégicas do PETI devem ser 
utilizados de acordo com as regras de financiamento do SUAS, as quais preveem 
reprogramação anual. 

O cofinanciamento das ações estratégicas foi previsto até o final de 2017, sendo 
pactuada a continuidade para o ano de 2018 para os estados e municípios cujo saldo de recursos 
financeiros e das parcelas a receber fosse inferior ao valor correspondente a 12 parcelas do 
cofinanciamento federal (Resolução CIT nº 5/2018). Esta mesma resolução delibera que:  

Sobrevindo aprovação do III Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção ao Adolescente Trabalhador pela Comissão Nacional de Erradicação do 
Trabalho Infantil - CONAETI, será desencadeado processo de redesenho das ações 
estratégicas do PETI e do seu cofinanciamento federal (§2º).  

 

O Plano, lançado em novembro de 2018, reforça o compromisso assumido pelo Brasil 
com a agenda 203018 de eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2025. Com base na 
PNAD 2015 e PNAD Contínua 2016, o documento reitera a progressiva redução do trabalho 
infantil, mas aponta a permanência de 2,39 milhões de crianças no mercado. Esta versão do 
documento traz especial atenção aos indicadores quantitativos e, no que toca ao MDS, quase 
30% das ações apontadas como de responsabilidade exclusiva deste órgão enfatiza a 
necessidade de intensificação das ações de identificação e marcação de trabalho infantil no 
Cadúnico bem como a consolidação do monitoramento do programa (Brasil, 2018).  

                                                
17  “I - municípios de Pequeno Porte I: cofinanciamento federal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); II - 
municípios de Pequeno Porte II: cofinanciamento federal de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); III - 
municípios de Médio Porte: cofinanciamento federal de R$ 6.000,00 (seis mil reais); IV - municípios de Grande 
Porte: cofinanciamento de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais); V - metrópoles: cofinanciamento federal de R$ 
17.000,00 (dezessete mil reais). ” (Portaria Ministerial nº 63/2014, art. 4º) 
18 O Brasil é signatário da Declaração ‘Transformando Nosso Mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento 
sustentável’ a qual estabelece 17 objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) e 167 metas. A meta 8.7 implica 
na tomada de “medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna 
e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo 
recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas” 
(ODS) 
  



 
 

 

81 

 

Tabela 7 - Transformações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de seu surgimento até 
2018. 

Até 2005 
Componentes Operação Evolução Normativa 

Bolsa PETI Transferência mensal às famílias, por meio da 
intermediação da gestão municipal 

Portaria nº 458/2001 
Planos de Ação Integradas  
Cadastro das famílias via cadastro 
unificado 
Comissões Estaduais e Municipais  
Prestação de contas via instrumental  
de Acompanhamento Físico   

Jornada Ampliada 
Transferência aos municípios com base no 
atendimento per capita. Atendimento 
acompanhando por meio do Instrumental de 
Acompanhamento Físico (AF) 

Apoio e orientação 
às famílias 
beneficiadas e 
geração de renda 

Oferta de serviços de convivência por meio da 
articulação a rede espontânea de solidariedade 
existente nas comunidades. Encaminhamento 
ao Programa Nacional de Geração de Emprego 
e Renda em Áreas de Pobreza 
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2005 a 2013 
Componentes Operação Evolução Normativa 

Transferência de 
renda integrada ao 
PBF 

Beneficiários da Bolsa PETI passam a integrar 
o PBF. Transferência mensal às famílias, via 
cartão da Caixa Federal. Portaria MDS nº 666/2005  

(não revoga a anterior)  
 
Planos de Ação Integradas; 
 
Cadastro das famílias via CadÚnico; 
  
Comissões Estaduais e Municipais; 
 
Prestação de contas via SISPETI; 

Serviço 
Socioeducativo do 
PETI 

Passa  a  se constituir como um serviço de ação 
continuada. Oferta passa a ser estendida 
também ao público PBF e o atendimento é 
acompanhando por meio do SISPETI (2007) 
Transferência aos municípios com base no 
atendimento per capita até 2008 e 
posteriormente por meio do Piso Variável de 
Média Complexidade. 

Serviço 
Socioassistencial às 
famílias 

Incorporado aos demais  serviços 
socioassistenciais ofertados pelo SUAS (PAIF 
e PAEFI) 

 
2013 a 2018 

Componentes Operação Evolução Normativa 
Transferência de 
renda integrada ao 
PBF 

Sem alteração 

Resolução CIT nº 01/2013 
 
Cadastro das famílias via CadÚnico; 
   
Prestação de contas via SISC;  

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
vínculos (SCFV) 

Serviço socioeducativo do PETI é extinto e o 
atendimento passa a ser realizado juntamente 
com outros 10 públicos prioritários em situação 
de vulnerabilidade pelo SCFV. O atendimento 
passa a ser acompanhado por meio do SISC. 
Transferência aos municípios por meio do Piso 
Básico Variável. 

Serviço 
Socioassistencial às 
famílias 

Sem alteração 

Ações estratégicas 
do PETI 

 

Proposta metodológica sugerida pelo MDS*:  
 
Capacitação da rede socioassistencial e dos 
trabalhadores do SUAS;  Audiências públicas 
para validar o Plano de Enfretamento do TI;  
Campanhas periódicas de mobilização; Busca-
Ativa; Encaminhamento para os serviços 
socioassistenciais e das demais pastas; 
Monitoramento do atendimento e avaliação das 
ações. 
 
Ofertadas aos municípios com alta incidência 
de trabalho infantil (IBGE) e o 
desenvolvimento das ações é acompanhado  
por meio do SIMPETI 

Cofinanciamento específico aos estados e 
municípios, com exigência de contrapartida 
estadual. 

Resoluções nº 05/2013;  nº 08/2013;  
nº10/2014 

Composição de equipe técnica 
específica na proteção social; 

Plano de Enfrentamento do TI 
(facultativo); 

Comissões ou Grupos de trabalhos 
intersetoriais (facultativo); 

Prestação de contas via SIMPETI; 

 
* Não compõem os atos normativos do AEPETI, somente instruções técnicas. 
Fonte: elaboração própria 
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Como pode ser observado, diferentemente da trajetória da assistência social e do próprio 
SUAS, o PETI tem encontrado uma forte institucionalidade na rede de atores externos a este 
campo. A agenda da erradicação do trabalho infantil não só goza de um arcabouço legal 
privilegiado, sendo garantida por inúmeros artigos constitucionais anteriores a 88 e tratados 
internacionais, como conta também com o envolvimento de burocracias tradicionais (nos 
termos weberiano) e dos órgãos do sistema de justiça, este último com alto poder de controle 
sob as ações do executivo. Esse quadro institucional, bastante mais robusto do que àquele 
experimentado pela área da assistência social, tem gerado uma tensão positiva para a efetivação 
de ações nesta área. Se, por um lado, esta agenda experimentou o protagonismo do sistema de 
justiça e dos órgãos de controle, por outro, e justamente devido ao envolvimento destes atores, 
impeliu maior envolvimento dos órgãos do executivo na proposição de políticas protetivas. Isto 
porque as ações de coerção por si só não dão conta de tratar o problema em sua complexidade: 
o esforço coercitivo deve ser acompanhando pela oferta de ações que garantam a proteção social 
das crianças e famílias em situação de trabalho infantil. No limite, a deficiência na oferta de 
políticas de proteção social anula os esforços empenhados pelos órgãos de fiscalização.  

Assim, a necessidade de criar esforços conjuntos entre ações de coerção e proteção é 
chave para entender a relevância que o PETI ganha no campo da assistência social, sendo o 
único programa que faz parte da LOAS. Não obstante, é um programa sujeito a maior 
constrangimento externo: sua agenda programática deve se adequar aos acordos internacionais 
e outros mecanismos que visam garantir o comprometimento dos diferentes órgãos públicos na 
erradicação do trabalho infantil, a exemplo dos tratados da OIT, os quais o Brasil é signatário 
e dos Planos Nacionais elaborados pelo CONAETI.  

Importa lembrar que o PETI nasce fora da própria institucionalidade do SUAS e ganha 
relevo na década de 2000 se configurando como um dos principais programas da assistência 
social ao lado do Pro-Jovem19 - ainda antes da constituição do próprio sistema. A integração do 
programa ao SUAS trouxe certa ambiguidade quanto a priorização desta agenda frente os 
demais serviços e programas ofertados pelo sistema - em especial frente aos programas de 
transferência de renda que deram visibilidade e amplitude a agenda do combate da pobreza, ou 
ao menos de seu alívio imediato. Como visto, a integração do eixo transferência de renda do 
PETI ao PBF trouxe agilidade no recebimento dos benefícios e o aperfeiçoou mecanismos de 
gestão e controle (ainda que a omissão da informação nos registros permaneça um desafio até 
os dias de hoje). Entretanto, é ainda controversa o quanto a oferta das ações socioeducativas do 

                                                
19 Programa foi criado em 2005 com objetivo de elevar a escolaridade e oferecer formação profissional a jovens 
de 15 a 24 anos. 
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programa foi capaz de garantir um currículo pedagógico adequado às crianças e adolescentes 
egressas do trabalho. A ausência de diretrizes pedagógicas e a ineficácia do controle sobre a 
prestação destas ações, somado ao per capita mais bem pago de todos os programas à época, 
acarretou na subexecução destas atividades. Ao que parece o componente socioeducativo do 
programa foi aos poucos perdendo a potência de efetivar tal currículo e chega ao final da década 
passada sem o mesmo status que contou na sua criação. Aparentemente, o programa viveu neste 
período um “vazio institucional” – período no qual, inclusive, houve o menor número de atos 
normativos e orientações técnicas publicadas sobre o programa comparado a antes de 2005 e 
após 2013.  

Os resultados do Censo 2010, ainda que positivos, apresentaram um novo cenário do 
trabalho infantil e evidenciaram a insuficiência do seu enfrentamento a partir das ações vigentes 
no programa. Em resposta a este cenário e com atenção às prerrogativas acordadas no segundo 
Plano Nacional, o PETI ganha novo fôlego com o recorte das ações estratégicas e 
cofinanciamento específico para estas atividades. A gestão do programa assume papel 
proeminente e as atividades socioeducativas e de apoio às famílias passam a ser absorvidas no 
bojo dos demais serviços do SUAS, passando a dividir prioridade com outros públicos advindos 
de situações de violação de direito. O PETI assume novamente um caráter estratégico (desta 
vez dentro da própria institucionalidade do SUAS) com potencial de mobilizar a política de 
assistência social como ponto focal da rede intersetorial de combate ao trabalho infantil. 

 

4.3. Características estruturais, institucionais e políticas da assistência social nos estados 
estudados  

 
Os dois estados analisados possuem secretaria estadual da área de assistência social não 

exclusivas, isto é, dividem a gestão com outras políticas setoriais. No caso do Maranhão a 
gestão é conjunta com segurança alimentar e trabalho e emprego sendo a Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Social (Sedes) dividida em outras cinco secretárias, cada uma contando 
com um secretário adjunto. A gestão do SUAS, incluindo todos os programas e serviços, está 
sob a responsabilidade da Secretaria-Adjunta de Assistência Social (SAAS), entretanto, a 
gestão de cadastros e benefícios, inclusive do CadÚnico, pertence a Secretária-Adjunta de 
Renda e Cidadania (SARC) voltada para a implementação dos diferentes programas de 
transferência de renda do estado, incluindo o PBF.  
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A administração paulista é conjunta com segurança alimentar e políticas sobre drogas. 
A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds) está subdividida em cinco 
coordenadorias fins. A Coordenadoria de Desenvolvimento Social (CDS) é responsável pela 
gestão do grupo de programas, projetos e benefícios socioassistenciais. É uma coordenação 
estratégica visto que os “projetos especiais” dentro e fora do SUAS estão sob sua gestão. 
Contudo, a gestão dos serviços socioassistenciais é de responsabilidade da Coordenadoria de 
Ação Social (CAS).  Já a gestão dos cadastros, incluindo o CadÚnico e a vigilância 
socioassistencial, é de responsabilidade da Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE), 
responsável também por atender as demais políticas setoriais incorporadas à pasta. O estado de 
São Paulo conta ainda com 26 administrações regionais com estrutura própria para atender seus 
645 municípios. Ambos estados não possuem Lei Estadual de regulamentação do SUAS.  

O corpo técnico paulista é quase três vezes maior do que o maranhense20 entretanto, nos 
dois casos, o número de funcionários de carreira não ultrapassa a metade do total, característica 
bastante comum nos quadros estaduais da assistência. Chama atenção, contudo, o alto número 
de funcionários com apenas nível médio na administração maranhense (65%) e na 
administração paulista, ao contrário, o número de funcionários com superior completo supera 
a média nacional, sendo assistente social a área majoritária de formação em ambos casos.  

Nos dois casos os servidores do órgão gestor de assistência social não possuem Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários. Vale notar que no caso maranhense o último concurso público 
realizado para contratação de servidores da carreira de técnico-administrativa (cargo assistente 
técnico) e técnica-cientifica (cargo analista executivo) data o ano de 1992, ou seja, a secretaria 
conta com uma geração de servidores, se não aposentada, prestes a se aposentar. Os salários da 
carreira técnico-administrativa na assistência social não são distantes das demais carreiras 
técnicas do estado, entretanto, a carreira técnica-cientifica apresenta salário significativamente 
alto se comparado com o restante do quadro estadual. Vale lembrar que para a carreira técnico-
administrativa não é exigido curso superior, apensas curso técnico específico.  

Já a secretaria paulista conta com funcionários efetivos vindos de três diferentes 
carreiras do estado, sendo a carreira específica da assistência (agente e especialista de 
desenvolvimento social) incorporada apenas em 2008 e o executivo público anos mais tarde. 
Esta tardia incorporação tem efeitos prejudiciais ainda nos dias recentes: até a chegada do 
quadro de agentes e especialistas absorvidos para executar o SUAS, prevaleceu um modo de 
fazer política consubstanciado no assistencialismo, motivado por ideologias tradicionais e 

                                                
20 Considera-se apenas funcionários lotado na sede. Dados do Censo SUAS 2016. 
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taticamente apoiada no corporativismo político. O choque dentre uma política sintonizada com 
a participação democrática (que, como visto, exige uma nova cultura institucional) com àquela 
outra implicou em uma limitação na desenvoltura de gestão desta secretaria (tema que será 
melhor aprofundado na próxima seção) 

Se nos restringirmos somente no fator recursos humanos, um dos efeitos desta clivagem 
é o notável desajuste de perfis e cargos. Nem todos colaboradores possuem o perfil adequado 
às atribuições que realizam e os cargos também não estão adequados à lógica de cada 
coordenadoria, ocorrendo uma adaptação ad hoc a cada nova gestão com empréstimos de 
cargos de uma coordenadoria para outra, sem que isto conste no organograma oficial, o que 
resulta em obstáculos para o dimensionamento das necessidades de cada coordenadoria e no 
planejamento de longo prazo. Para além disso, as carreiras especificas do SUAS não receberam 
qualquer reajuste nos últimos dez anos e possuem o menor enquadramento salarial do estado. 
Essa estrutura resulta em um “carrossel de incorporação”: como na ausência de um programa 
de carreira a única forma de promoção é o cargo, esses são disputados para incorporação e, uma 
vez incorporado, são repassados para o funcionário “seguinte”, seja o mais antigo, o mais 
próximo ou aquele que dispõe de mais recursos políticos, e assim sucessivamente.  

É possível observar ainda que os colaboradores paulistas das carreiras do SUAS 
possuem um alto grau de organização. Na secretaria, o agrupamento dos funcionários militantes 
do SUAS, em sua maioria assistentes sociais e psicólogos apoiados pelos executivos públicos, 
é bastante ilustrativo. Se, por um lado, sua principal bandeira é a reivindicação do melhor 
enquadramento das carreiras de agentes e especialistas, por outro, e de forma mais informal e 
fluída, advogam contra programas e projetos de governo que ultrapassam os limites prescritos 
no SUAS (ou que carregam uma lógica de política oposta a esse). Ainda que por meio dos dados 
coletados para essa pesquisa não seja possível traçar um link direto de suas ações em termos de 
“uma atitude defensiva” frente aos programas de governo, é visível a aversão que tal grupo 
possui com relação às coordenadorias que não desenvolvem políticas prescritas no sistema 
nacional, como é o caso da segurança alimentar, incorporada em 2006 na estrutura da secretaria 
e responsável pelos dois principais programas de governo da gestão Alckmin na área social, 
como o Bom-Prato e o Viva-Leite, e da coordenação de políticas sobre drogas, à frente do 
programa Recomeço.  

Em que pese a fragilidade do quadro de recursos humanos seja evidente na assistência 
social, em geral o fator RH é apontado pela literatura como um dos maiores problemas das 
burocracias estaduais do Brasil. A ausência de uma burocracia profissional foi evidenciada no 
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diagnóstico do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos 
Estados e do Distrito Federal (PNAGE), coordenado pelo governo Federal em todos os estados 
brasileiros entre 2003 e 2004. O diagnóstico revela uma total precariedade no quadro de 
recursos humanos dessas administrações, com destaque para a ausência de funcionários 
capacitados para as suas funções, má alocação e envelhecimento da força produtiva (Abrucio, 
2005b). Para além disso, o quadro estadual é altamente dependente de cargos de confiança, 
estrutura que alimenta a patronagem e oferece obstáculos à formação de um núcleo 
profissionalizado (Abrucio e Gaetani, 2006). 

 

Tabela 8 - Quantidade de trabalhadores lotados na sede da Secretaria Estadual de Assistência Social, 
por tipo de vínculo e UF 

 

Fonte: Censo SUAS 2016 

Tabela 9 - Quantidade de trabalhadores lotados na sede da Secretaria Estadual de Assistência Social, 
por escolaridade e UF21 

 

Fonte: Censo SUAS 2016  

 

No tocante à alocação de recursos financeiros, a secretaria paulista ganha destaque 
dentre os demais estados brasileiros, sendo a despesa realizada na assistência social com 
recursos próprios no ano de 2016 a segunda maior do Brasil, perdendo somente para a secretaria 
fluminense (Censo SUAS). Esse montante pode ser parcialmente explicado tendo em vista que 

                                                
21  O Censo SUAS 2016 apresenta 184 funcionários na Sedes-MA sendo que 63% destes possui somente ensino 
médio. Se considerarmos somente servidores estatutários temos 83% com ensino médio e outros 17% com 
superior.  

UF

Qnt. 
trabalhadores % Qnt. 

trabalhadores % Qnt. 
trabalhadores % Qnt. 

trabalhadores % Qnt. 
trabalhadores %

MA 80 43,5 2 1,1 73 39,7 29 15,8 184 100

SP 269 48,7 0 0 240 43,5 43 7,8 552 100

tt. Brasil 2.460 52,1 205 4,3 1528 32,4 529 11,2 4.722 100

TotalOutros vínculosComissionadosCeletistasEstatutários

UF
Qnt. 

trabalhadores % Qnt. 
trabalhadores % Qnt. 

trabalhadores % Qnt. 
trabalhadores %

MA 0 0 121 65,8 63 34,2 184 100

SP 5 0,9 75 13,6 472 85,5 552 100

tt. Brasil 454 9,6 1645 34,8 2623 55,5 4722 100

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Total
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a secretaria paulista cofinancia os serviços socioassistenciais via fundo-a-fundo de quase a 
totalidade de seus municípios enquanto a secretaria maranhense cofinancia pouco mais de 20% 
de seus municípios (valor do repasse aos municípios paulistas é o mais alto dentre todos os 
estados e soma mais da metade do total de recursos estaduais repassados ao municípios 
brasileiros para o cofinanciamento do serviço via fundo a fundo). Ainda, considerando que 
apenas 16,1% dos paulistas são vulneráveis a pobreza22  - contra 63,6% maranhenses - é 
possível inferir que o governo maranhense investe relativamente menos nesta pasta do que o 
governo paulista.  

 

Tabela 10 - Valor alocado e despesa realizada com recursos próprios do estado em 2016 

 

*Exceto repasses e transferências a municípios 
Fonte: Censo SUAS 2016 
 

No que se trata das estruturas políticas, o estado maranhense é marcado por uma das 
oligarquias mais longevas do Brasil. O fato de o próprio líder oligárquico ter se tornado 
presidente do país concedeu vigor a sucessão familiar da linhagem Sarney sendo que a 
alternância de poder não chegou no estado até a entrada recente de Flavio Dino (PCdoB) 23. 
Considerando apenas o marco pós constituinte, a gestão PFL-PMDB (atual DEM e MDB) 
perdurou desde o início da década de 90 até 2015. Não obstante, a gestão da pasta da assistência 
contou com certa estabilidade no quadro político. Segundo a percepção dos entrevistados nessa 
pesquisa, o atual governo tem maior propensão a priorizar programas sociais. Ainda em seu 
primeiro mandato o Plano Mais IDH, voltado para a promoção do desenvolvimento econômico 
e social, articulou diferentes pastas com programas específicos para a melhoria da condição de 
vida dos municípios com baixo IDH. Os programas de governo, inclusive aqueles alocados no 
desenvolvimento social, tonificaram a marca do governo Dino: segundo os entrevistados 
relatam, somente a secretaria de desenvolvimento social conta com mais de 4 programas 

                                                
22 Indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 255,00 mensais, em reais de agosto de 2010, 
equivalente a 1/2 salário mínimo nessa data. O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios 
particulares permanentes (Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD, 2010). 
23 Excetuando-se os dois anos que Jackson Lago (PDT) foi governador (2007-07). 

UF Valor alocado referente aos recursos 
próprios do estado*

Valor da despesa realizada com 
recursos próprios do estado

Total munícipios cofinanciandos 
fundo-a-fundo

MA 742.620,00R$                                   634.962,78R$                                   42

SP 260.431.835,00R$                            222.407.697,76R$                            644

tt. Brasil 1.568.466.363,17R$                         1.051.084.642,53R$                         -
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robustos que, em última instância, competem financeira e institucionalmente com o SUAS, 
como será melhor discutido no próximo capítulo 

Já no estado paulista, ainda que a gestão PSDB tenha perdurado por mais de 20 anos24, 
diferentemente do Maranhão, houve a alternância de líderes com diferentes preferências no 
poder (de Mario Covas à Geraldo Alckmin). É possível observar que a atuação do PSDB foi, 
em sua maioria, marcada pela ausência de interligação e coordenação entre seus órgãos 
constituintes implicando em uma disjunção em suas ações. Como é comum no quadro estadual 
“as secretarias prioritárias e mais fortes devem ter poder e atenção, enquanto as mais fracas 

‘jogam’ isoladamente e ficam na órbita dos órgãos centrais” (Abrucio, 2005b, p.410). Tal 
fragmentação é tonificada pela atuação setorializada que retroalimenta o poder dos setores mais 
visíveis ou mais fortes dentro do governo. Não surpreendente, a atuação da Seds tem se 
configurado como marginal no contexto geral do governo.  

Internamente, desde a criação SUAS em 2005 e sua consolidação nos anos mais 
recentes, a estrutura burocrática da secretaria vem sofrendo pressões, por um lado, para melhor 
adaptar-se às diretrizes da política nacional e por outro, para melhor responder aos diferentes 
programas de governo por meio da formulação e coordenação de políticas próprias. Tal 
“impasse de comando” tem reflexos sintomáticos na organização de uma burocracia mais ágil 
e com maior clareza de seu papel. Soma-se a isso a instabilidade política experimentada por 
esse órgão: vale lembrar que somente dentre os anos 2011 e 2015 a Seds teve 6 diferentes 
Secretários no comando da pasta.

                                                
24 Excetuando-se dois casos de renúncia do titular com vistas à reeleição: Claudio Lembro -PFL (2006) e Marcio 
França – PSB (2018). 
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5. ANÁLISE EMPÍRICA: O PETI E A CONSTRUÇÃO DE CAPACIDADES ESTATAIS 

 

Esta seção objetiva apresentar como as capacidades estatais foram construídas a partir 
do PETI nas Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Social dos Maranhão e São Paulo e 
quais as configurações estiveram presentes nos estados para a implementação do SUAS nos 
dois períodos analisados por esta pesquisa. Se apoia nos dados coletados por meio das 
entrevistas e em dados secundários de forma complementar.  

 Os itens 5.1 e 5.2 apresentam a configuração do programa no estado maranhense e 
paulista, respectivamente, sendo cada um deles seguido da análise das capacidades estatais 
mobilizadas no período estudado. O Apêndice III apresenta um quadro síntese dos resultados 
encontrados.  

 

5.1. O PETI no Maranhão: ativismo institucional e capacidades estatais 

 
Dados da PNAD 201525 indicam que o Maranhão ocupa a 11º  posição dentre os estados 

brasileiros com 144.318 crianças e adolescentes exercendo algum tipo de atividade econômica, 
tendo reduzido o trabalho infantil em 55% de 2004 a 2015 (55 mil crianças). Conquanto, é o 
estado que possui maior incidência de trabalho infantil agropecuário e doméstico da região 
Nordeste, segundo estudo realizado pelo FNPETI um ano antes.	

O PETI chega ao Maranhão em meio a expansão realizada pelo antigo MPAS ao final 
da década de 90, iniciando com três municípios de maior população e/ou foco específico de 
trabalho infantil e expandindo-se para outros municípios do estado. Desde esta data o programa 
esteve sob responsabilidade da equipe da proteção especial da SAAS. A equipe, em sua maioria 
concursada, foi responsável pelo fomento à implantação dos núcleos PETI, os quais abarcaram 
as Jornadas Ampliadas e posteriormente as ações socioeducativas do programa. A primeira 
década do programa no Maranhão foi acompanhada da oferta estadual de capacitações 
regionalizadas para a elaboração do Plano de Ação Municipal exigido pelo MPAS, com 
apresentação de diagnóstico e especificação da metodologia de trabalho dos núcleos e  

                                                
25 A PNAD 2015 aponta que 2,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil.  A 
PNAD 2016 aponta para 1,8 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, entretanto, foi alterada a metodologia 
utilizada pelo IBGE, deixando de incluir a produção para consumo próprio e, portanto, ocultando parte importante 
da realidade do trabalho infantil. Para fins dessa pesquisa optou-se pela referência a PNAD 2015 visto que os 
dados ocasionalmente mencionados têm alguma ambição comparativa.  
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monitoramento in loco. O monitoramento in loco é uma prática do órgão gestor maranhense 
que visa oferecer o apoio técnico aos municípios e acompanhar a oferta dos programas e 
serviços.  

Em que pese o monitoramento não fosse uma prática exclusiva do PETI, isto é, sempre 
foi realizado de forma conjunta com todos os demais programas e serviços ofertados, nos 
primeiros anos de SUAS a atenção da equipe da SAAS esteve quase que inteiramente voltada 
às ações do PETI e assumiu, inicialmente, um caráter técnico-pedagógico. A centralidade do 
PETI nesta ação decorre do modelo de financiamento federal, à época, um dos maiores repasses 
per capita por criança/adolescente atendido, o que “incentivou” os municípios a realizarem 
turmas socioeducativas não necessariamente focalizadas no público em situação de trabalho 
infantil - ou nem mesmo realizá-las -, evidenciando a fragilidade do processo de prestação de 
contas por meio dos instrumentais de acompanhamento físico até a consolidação do próprio 
SISPETI (2007). Nesta perspectiva, o monitoramento in loco cumpriu também uma função 
“fiscalizadora”, entretanto, sem recursos institucionais para colocar as ações no prumo, visto a 
preponderância da relação dos chefes políticos locais com o governo estadual:  

[o estado] teve o papel de capacitar, de orientar, de controlar e de fiscalizar. Mas, é 
aquela história: tu sabes, nós vivemos muitos anos numa oligarquia Sarney. O prefeito 
dizia assim mesmo: ‘Roseana é minha comadre. Depois eu falo com ela’ 
(Entrevistado, técnico-SAAS). 

 

A atuação estadual no programa, baseada no binômio capacitação-monitoramento, se 
tornou cada vez mais fragilizada ao final dos anos 2000. O monitoramento in loco realizado 
pela equipe estadual deixou de ter como temática principal o apoio às ações socioeducativas do 
PETI passando a competir com os demais programas e serviços que ganharam evidência ao 
final desta década, a exemplo do próprio PBF. Um fator decisivo para esta defasagem é o 
número de servidores alocado na proteção especial – apenas dois técnicos para acompanhar 
todos os programas e serviços da média complexidade nos 217 municípios do estado. Este fato 
contribui para que o monitoramento in loco se tornasse cada vez mais espaçado, vezes bianual 
(municípios visitados em um ano não eram visitados no ano seguinte) ou ainda responsivo à 
eventuais denúncias do sistema de justiça. Cumpre lembrar que neste mesmo período o 
programa passou por um esvaziamento no âmbito nacional com a perda do foco específico no 
trabalho infantil a partir da integração da Bolsa PETI ao PBF, e ausência de normativas e 
controle na execução das ações socioeducativas PETI - ainda que tenha ocorrido avanços na 
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oferta da Jornada Ampliada/ações socioeducativas nos primeiros anos do programa, estas ações 
não se consolidaram. 

A oferta esparsa das ações do estado no programa prevaleceu dentre o final dos anos 
2000 até o redesenho iniciado em 2013 com o reordenamento do SCFV e consolidado com a 
instituição das AEPETI um ano mais tarde. Com renovação da gestão em 2015, possibilitada 
pelos quase 40% de cargos comissionados disponíveis na secretaria, a SAAS passou a ser gerida 
por uma nova secretária-adjunta, cuja trajetória na Assistência Social e, em especial, na 
temática do trabalho infantil é relevante.  

O acumulo de parcelas em conta advindos da transferência federal - somando quase R$ 
1 milhão em 2016 - e a ausência de informações quanto aos números de crianças ocupadas e de 
como as ações estavam sendo implementadas nos municípios, motivou a gestão a pensar em 
uma estratégia para a implementação das AEPETI no estado. Na mesma época, em articulação 
com a OIT, foi realizada uma oficina para os 70 municípios participantes com a apresentação 
de um diagnóstico socioterritorial individualizado ofertado pela agência com vistas a ajudar o 
planejamento das ações no nível municipal.  

Ainda neste período foram realizadas algumas visitas técnicas in loco aos municípios o 
que, como antecipado na oficina da OIT, revelou que os municípios tampouco sabiam como 
executar as ações e estavam sem orientação sobre como gastar os recursos parados em conta:  

E aí chegando no município perguntei: Onde é que funciona a gestão das ações 
estratégicas do PETI? Funciona lá no núcleo da zona rural. Não, eu não estou falando 
do serviço de convivência, falo das ações estratégicas do PETI? Não, a gente usa o 
recurso lá no povoado. Porque é lá que existe o maior número de trabalho infantil. 
Mas usa como? A gente leva lanche, materiais para oficina ... (Entrevistado, gestor-
SAAS). 
 
Naquele momento, muitos municípios tinham recursos nas contas, não sabiam com o 
que estavam gastando, ninguém sabia de nada. A gente perguntava quem era o técnico 
de referência do programa, obviamente alguns mandavam, mas a maioria não tinha 
nem designado equipe (Entrevistado, gestor-SAAS). 

 

Com maior propriedade das dificuldades apresentadas pelos municípios e com vistas a 
qualificar as ações estratégicas por eles realizadas, a gestão estadual iniciou a elaboração do 
Projeto de Fortalecimento e Execução das Ações Estratégicas do PETI no estado com o objetivo 
de capacitar as equipes técnicas municipais, realizar assessoramento técnico aos municípios e 
realizar campanhas de mobilização e sensibilização.  
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Após quase um ano de negociação com a assessoria jurídica, tendo como um dos 
principais desafios lidar com a escassez de recursos humanos no quadro estadual, as partes 
chegaram no acordo de incluir a contratação de recursos humanos como uma exigência para a 
realização das atividades contidas no escopo do assessoramento. Escolha que foi ponderada  
pela própria gestão: por um lado existiu o desejo de que nada fosse realizado de forma a 
evidenciar a precariedade dos recursos humanos alocados na pasta da assistência, mas por outro 
o montante de recurso parado em conta e a crescente demanda pela erradicação do trabalho 
infantil impulsionou a ação - traços característicos da militância do corpo gestor.   

Eu não gosto também [de terceirizar o quadro de recursos humanos], eu acho que 
devia até que deixar extrapolar a situação para o governo perceber que precisa investir 
no quadro de pessoas. Você vai fazendo esses arranjos e termina que não se sente a 
necessidade disso [recursos humanos]. Tem hora que você tem que dar uma 
extrapolada para tornar o problema visível: porque que não foi feito? Porque não teve 
jeito. Mas aí você vê a situação de trabalho infantil, você chegava na feira, um monte 
de menino trabalhando, estava saltando aos olhos, estava aumentando muito o 
trabalho infantil, tinha que fazer alguma coisa. Se não, nós nem estaríamos 
conversando aqui hoje, a gente estaria com um milhão [de saldo] na conta, como nós 
tínhamos, paradinho lá, e a gente só faria de conta que estaria fazendo (Entrevistado, 
gestor - SAAS). 

 

O processo de contratação ocorreu por meio de dispensa de licitação enquadrado no 
inciso XIII do artigo 24 da Lei 8.666/94 (contratação de instituição incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa), opção da gestão para que fosse garantida maior qualidade na 
execução em detrimento do menor preço. A executora do contrato é a Fundação Sousândrade, 
ligada a Universidade Federal do Maranhão. Como condição contratual, a gestão exigiu a 
lotação dos 11 técnicos contratados26 na própria Sedes bem como participou ativamente do 
processo seletivo dos candidatos. O projeto teve início em 2018 e duração de 14 meses (2 meses 
de aditivo), sendo as atividades desenvolvidas fundamentadas no tripé campanhas-capacitação-
assessoramento - este último carro chefe do projeto.  

                                                
26 Equipe do projeto formada por 1 coordenador, 7 técnicos responsáveis e 3 administrativos. Na Sedes, a gestão 
do projeto é realizada pela superintendência da proteção especial em conjunto com a secretária-adjunta da pasta. 
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Tabela 11 - Ações realizadas pelo Projeto de Fortalecimentos das AEPETI - MA 

 

Fonte: elaboração própria com base no plano de trabalho da Fundação Sousândrade. 

 

O assessoramento substituiu o monitoramento realizado anteriormente pelos técnicos 
da Sedes no âmbito da SAAS, o qual apresentava fragilidades estruturais, sendo ofertado 
exclusivamente para os 70 municípios elegíveis às ações estratégicas. Além da frequência das 
visitas terem triplicado - foram realizadas visitas bimestrais, totalizando 3 visitas de 2 dias em 
cada município -, no período do projeto foi resguardada a referência de um técnico para cada 
10 municípios. O assessoramento contou também com uma proposta metodológica e 
instrumentos de gestão específicos, adquirindo um caráter bastante pedagógico:  

[o monitoramento] é uma ida in loco. Só que como a equipe é bem menor, eles 
[técnicos da SAAS] não conseguiam ficar tão próximos como a gente [técnicos do 
projeto] e nem a quantidade de dias que ficamos (...). Então, o estado não tinha pernas, 
por ter uma equipe pequena para fazer esse acompanhamento direto. E nós também – 
vale ressaltar – não fazemos monitoramento, nós fazemos assessoramento. (...) No 
assessoramento você não só orienta, mas constrói junto, você está junto. No 
monitoramento você não deixa de orientar também, mas tem mais o foco em ver o 
que está acontecendo [na oferta dos programas e serviços]. (Entrevistado, gestor - 
SAAS) 

Atividade Público Qnt. Ações

Alinhamento Técnico Metodológico com equipe técnica 

estadual
Interno 6

Seminário atualização para AEPETI e SIMPETI Gestores da AS e Técnicos de Referência Municipal 1

Capacitação regionalizada intersetorial das AEPETI: 

reformulação e funcionamento dos comitês municipais de 

erradicação do TI

Técnicos da Sedes, Técnicos de Referência Municipal e 

Técnicos Saúde, Educação, CMDCA e C. Tutelar
5

Oficina regionalizada de atualização do diagnóstico 

socioterritorial da OIT e intervenção da proteção social

Técnicos da Sedes, Técnicos de Referência Municipal e 

Técnicos CRAS, CREAS e PBF
5

Seminário regionalizado Lei da Aprendizagem, desafios e 

possibilidades
Técnicos de Referência Municipal e representante comercial 5

II Encontro Maranhense das AEPETI Comitês de Erradicação do TI 5

Seminário de validação do Plano Estadual de Erradicação do 

TI
Gestores da AS, Saúde e Educação e OSCs 1

Campanha estadual de combate ao abuso e exploração sexual 

de crianças e adolescentes
Geral 1

Campanha estadual de combate ao trabalho infantil Geral 2

Assessoramento in loco Técnicos de Referência Municipal e Comitê Gestores 210
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A primeira rodada de visitas in loco teve como objetivo mobilizar a gestão municipal, 
instituir o Comitê Local e elaborar o protocolo do Plano de Trabalho. O segundo 
assessoramento focou no fomento das ações menos alimentadas no SIMPETI, apoio ao uso dos 
recursos e articulação com a vigilância socioassistencial para aprimorar a identificação e 
marcação nos sistemas. Já o terceiro, teve como foco o aprimoramento dos Planos de Trabalho, 
a construção de agendas intersetoriais com o Comitê, realização de blitz em áreas de maior 
incidência de trabalho infantil e sensibilização sobre as campanhas e seminários que ocorreriam 
em âmbito regionalizado nos próximos meses. Além disto, ações diversas foram realizadas de 
acordo com a realidade do município (busca ativa, reuniões periódicas com equipe SUAS etc.).  

A maior contribuição [desse projeto] é uma equipe exclusiva para assessorar os 
municípios. Os técnicos [da Sedes] são muito sobrecarregados. (...) A gente sabe que 
é humanamente impossível um técnico conseguir dar suporte a todas as violações de 
direito [da proteção especial]. Então, com uma equipe exclusiva para determinado 
programa, é óbvio que você tira uma sobrecarga dos outros técnicos e consegue 
assessorar de forma mais eficaz o município. Eu consigo atender eles de manhã, de 
tarde, de noite, no sábado. (...) Eles sabem que podem reportar a uma pessoa 
específica. E antigamente não, você liga para o setor ‘olha, com quem que eu falo para 
tirar uma dúvida sobre trabalho infantil?’ ‘Ah, liga de tarde’. ‘Não, liga em tal setor’. 
‘Liga no outro setor’. E agora, não. Ele sabe que eles podem ligar para mim, que tudo 
que for do trabalho infantil eu vou conseguir dar uma resposta para eles, ou pelo 
menos direcioná-los (Entrevistado, técnico - SAAS). 

 

As capacitações e oficinas ocorreram de forma intercalada aos assessoramentos, 
acompanhando a agenda pedagógica dos mesmos (e.g. o primeiro assessoramento teve como 
foco a constituição dos Comitês sendo na sequência ofertada uma capacitação com vistas a 
orientar o seu funcionamento). E as campanhas foram realizadas de acordo com o calendário 
dos demais órgãos estaduais e do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil 
(Fepetima). Cumpre notar que a Sedes sempre teve cadeira no Fepetima, todavia, ao longo da 
implementação do projeto a representação da Sedes no âmbito das demais instâncias 
intersetoriais de gestão do estado foi revigorada. 

 

5.1.1.Construção de capacidades técnico-administrativas no Maranhão 

 
As capacidades técnico administrativas estão subdivididas em três blocos, quais sejam: 

Recursos Organizacionais, Estratégias de Coordenação e Gestão e Estratégias de 
Monitoramento e Avaliação. Abaixo são apresentados os resultados dos dados coletados por 
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meio de entrevistas e complementados por análise documental em cada uma das 8 variáveis 
analisadas no estado maranhense. 

 

(i) Recursos Organizacionais 
  

a. Disponibilidade de recursos humanos 

O quadro de servidores estatutários da Sedes possui poucos atributos que se assemelham 
ao conceito weberiano de burocracia: embora o recrutamento tenha sido via concurso e os 
salários sejam compatíveis com as demais pastas do governo, há baixa qualificação técnica 
(carreira especifica não requer nível superior), não há possibilidade de ascensão profissional, 
não existe planos de cargos e salários e as promoções dependem de indicação política. Não 
obstante, em geral, os efetivos ocupam cargos técnicos sem acúmulos de funções de gestão, as 
quais ficam à encargo de comissionados (ausência de habilidades de gestão).  

Observa-se ainda não somente o envelhecimento do quadro como também o número 
insuficiente de servidores para o desenvolvimento da política de assistência social nos termos 
da NOB/RH: a superintendência da proteção social especial conta com 7 técnicos, sendo apenas 
3 não-administrativos e portanto disponíveis para apoiar a oferta de serviços – a qual requer 
maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada com um acompanhamento 
sistemático do que os serviços oferecidos pela básica. 

Nos primeiros anos após a integração com o PBF, como visto, a equipe da proteção 
estadual foi alocada quase que exclusivamente para a atenção ao PETI e houve ganhos de 
capacidade de implementação da política.  No momento anterior ao redesenho a quantidade de 
servidores disponíveis na SAAS implicou na desaceleração das atividades de monitoramento 
in loco e seu posterior esvaziamento. Somado a este fator, a proeminência de outros programas 
no escopo do SUAS à época acarretou na sobrecarga de funções agravando a fragilidade da 
implementação do PETI. Após o redesenho a escassez do quadro foi parcialmente solucionada 
por meio da contratação de equipe técnica terceirizada e temporária. Assim, por mais que 
atributos da burocracia racional de Weber também não se fizeram presentes (e.g vínculo 
temporário; inexistência de plano de carreira, dentre outros), ampliou-se a capacidade de 
implementação da política.  
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O ativismo institucional27 presente no alto escalão se mostrou relevante neste último 
quesito. A mudança de governo renovou o quadro de gestão da SAAS, colocando em cargos de 
maior autoridade perfis com trajetória de engajamento ativo na defesa do sistema único e das 
políticas sociais. A nova secretária-adjunta, principal exemplo aqui retratado, além de ter 
ocupado cargos como secretária em gestões municipais, trouxe importantes contribuições para 
a consolidação do SUAS no estado: assistente social de formação, participou de todas as 
conferências nacionais e da elaboração da primeira NOB/SUAS e desde o início de sua carreira 
empenha esforços no combate de práticas veladas de trabalho infantil.  

Ao que parece, esta configuração se aproxima das conclusões de Sátyro, Cunha e 
Campos (2016) no que se trata da baixa relação entre qualidade burocrática – nos termos de 
Weber –  e capacidade de implementação: inicialmente esteve presente um baixo grau de 
weberianidade e baixa capacidade de implementação (exceto no período imediatamente após 
integração ao PBF); após o redesenho, persistiu o baixo grau de weberianidade mas foi 
observado aumento da capacidade de implementação. 

A análise do último período sugere que outros fatores implicaram em capacidades 
estatais que não a presença de recursos humanos nos termos aqui tratados. É possível inferir 
que o perfil da secretária-adjunta teve papel decisivo na ampliação da capacidade de 
implementação do PETI no Maranhão. Esta constatação nos indica que elementos exógenos ao 
SUAS (e.g ativismo institucional) também atuam como mobilizadores de capacidades estatais. 

 

b. Tecnocratas em posição de autoridade 

Como destacado acima tecnocratas na Sedes não estão inseridos em cargos de tomada 
de decisão na estrutura organizacional e tampouco as decisões estão concentradas em torno dos 
cargos técnicos. As funções exercidas pelos técnicos da SAAS no escopo do PETI, em ambos 
momentos, estão mais próximas da operação de instrumentos e ferramentas de apoio à 
implementação da política do que da formulação e definição de diretrizes, objetivos e 
estratégias ou mesmo da gestão de recursos orçamentários, financeiros, pessoal, tecnológicos 
etc.  

                                                
27 Ativismo institucional refere-se a burocracia cujas agendas se assemelham àquelas de movimentos sociais e da 
sociedade civil organizada. 
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É possível observar que houve um processo de aproximação do corpo técnico da tomada 
de decisão uma vez colocado em marcha as AEPETI. No entanto, a autonomia dos técnicos 
esteve restrita à operação (definição dos conteúdos das capacitações, assessoramento e 
concepção de instrumentos de gestão para estes fins). Não foi observada, por exemplo, a 
participação de tecnocratas na concepção do projeto ou mesmo nas rodadas de reunião 
realizadas recentemente com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e com a OIT com 
vistas a planejar novas ações a partir do fim do contrato com a Sousândrade. Ainda que não 
seja possível atribuir exclusivamente ao papel dos tecnocratas na gestão, não foi observado o 
incremento das capacidades técnicas associadas a esta variável. 

 

c. Disponibilidade de recursos financeiros 

A disponibilidade de recursos financeiros para o PETI variou ao longo dos anos e de 
acordo com as adequações normativas do SUAS. Cabe lembrar, entretanto, que desde o seu 
surgimento, os recursos referentes aos componentes de transferência de renda e de serviços 
socioeducativos eram transferidos diretamente para os municípios. Com o advento do SUAS, 
os recursos destinados ao componente transferência de renda passaram a ser transferidos 
diretamente às famílias (modelo PBF). O cofinanciamento das ações socioeducativas continuou 
sendo realizado entre governo federal e os municípios, seja por meio do Piso Variável de Média 
Complexidade (até 2008) ou do Piso Básico Variável (após 2013).  

Assim como nos municípios, o MDS também realiza transferências regulares e 
automáticas, fundo a fundo, aos estados. Todavia, o cofinanciamento é destinado 
especificamente aos serviços de alta complexidade ou programas (excetuando-se as 
transferências do grupo de gestão - IGD). De 2006 a 2013 os únicos recursos transferidos pela 
União ao estado do Maranhão foram para a execução dos serviços de acolhimento institucional 
para crianças e adolescentes e pessoas em situação de rua. Assim, até julho de 2014 não houve 
recursos transferidos ao estado no escopo do PETI.  

Com o redesenho do programa e conforme a portaria n º 63/2014, os estados passaram 
a ser cofinanciados com a finalidade de viabilizar a implementação das AEPETI. Embora 
inúmeros atrasos fossem relatados, houve certa previsibilidade do cofinanciamento, 
regulamentado por diferentes portarias ministeriais.  Porém, a estabilidade do financiamento 
não implicou na construção de capacidades técnicas: no caso, o planejamento financeiro foi 
realizado tendo em vista o saldo em conta e não as parcelas a receber. 
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Embora a Sedes conte com recursos provenientes do tesouro do estado não houve 
recursos próprios significativos investidos no PETI. Os entrevistados apontam para a existência 
de concorrência entre os programas de governo e aqueles oferecidos pelo SUAS no âmbito da 
Sedes. Como adiantado, a gestão do SUAS no estado do Maranhão é compartilhada com outras 
políticas setoriais que possuem programas de peso na agenda política do governo, cenário que 
coloca o SUAS em relativa desvantagem visto o papel não finalístico que o estado possui neste 
sistema.  

Tal desvantagem, que em certa medida é trazida pelos entrevistados em razão de um 
cálculo político que privilegia as ações própria do estado, pode também ser observada por meio 
da distribuição orçamentária dentre os programas do órgão. Somente em 2018 o orçamento da 
Sedes foi de R$ 126.518,00, sendo destinado 38% para a política de segurança alimentar e 
outros 27% para programas próprios de proteção social, como o “Bolsa Família-Escola” e 
isenção do Pagamento da Fatura de Água. Ainda, menos de 3% do total da dotação orçamentária 
do órgão foi destinada ao Fundo Estadual de Assistência Social para o cofinanciamento da 
política e pouco mais de 6% foi investido na política de assistência social para a implantação 
de equipamentos (tabela 12). 
 

Nós só temos recursos do governo federal. Porque esses programas [de governo] são 
estaduais. Tem o Mais Renda, o Mais Bolsa-Família Escola, o programa dos 
restaurantes populares, que tivemos uma ampliação (...) para quase 30 nessa gestão. 
Eles estão ligados à Secretaria Adjunta de Segurança Alimentar, que também está 
aqui. E aí também tem cozinhas comunitárias que estão em todos os municípios com 
menor índice de desenvolvimento humano, dentro de um programa chamado Mais 
IDH, que é um programa de governo. (...) Tem vários [programas] com mais 
visibilidade (Entrevistado, gestão - SAAS). 

 

Vale notar que a obtenção de receita no escopo do estado não esteve sobre a 
governabilidade da SAAS e nem mesmo foram discutidas com o seu corpo gestor – que à época 
ainda verificavam meios de vencer os obstáculos para uso do recurso proveniente do MDS. 
Ainda, o estado não ofereceu qualquer contrapartida financeira para o programa como previsto 
nas normativas – fato nunca reivindicado pelo MDS. 
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Tabela 12 - Dotação do órgão Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Maranhão por 
unidade orçamentária, programa e ação em 2018 

 

 

Fonte: elaboração própria com base na Lei Orçamentária Anual - Maranhão 2018 
 

Ao final do ano de 2017 o saldo em conta referente ao programa ultrapassava R$ 1,5 
milhões de reais – o que em razão de uma portaria vigente, impediu o recebimento de novas 
parcelas em 2018. A taxa de execução de recursos foi de 62% ao final de um período de 4,5 

Unidade Orçamentária -  Secretaria do Estado do Desenvolvimento Social 126.518.000,00R$       87%

 Segurança Alimentar e Nutricional 48.236.000,00R$         
Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional 60.000,00R$                
Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional 7.000.000,00R$           
Gestão do Programa 330.000,00R$              
Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 40.000,00R$                
Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias. 31.400.000,00R$         
Banco de Alimentos 128.000,00R$              
Distribuição de Leite 9.278.000,00R$           

Proteção e Promoção Social 51.020.672,00R$         
Construção, Aparelhamento e Recuperação Rede de Proteção Socioassist. 12.120.000,00R$         
Isenção do Pagamento da Fatura de Água 15.000.000,00R$         
Bolsa Família - Escola 23.900.672,00R$         

Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 500.000,00R$              
Apoio Administrativo 26.761.328,00R$         
Unidade Orçamentária -  Gerência de Inclusão Socioprodutiva 14.937.000,00R$         10%

Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgot. Sanitário 12.062.000,00R$         
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água 11.062.000,00R$         
Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento 1.000.000,00R$           

Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 2.875.000,00R$           
Gestão do Programa 1.375.000,00R$           
Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas e Indígenas 500.000,00R$              

Unidade Orçamentária -  Fundo Estadual de Assitência Social 3.859.000,00R$           3%

Proteção e Promoção Social 3.859.000,00R$           
Gestão do Programa 1.240.803,00R$           
Promoção de Eventos para o Fortalecimento das Ações Afirmativas 50.000,00R$                
Vigilância Socioassistencial 600.000,00R$              
Capacitação da Politica de Assistência Social 555.950,00R$              
 Serviços de Proteção Social Básica 334.247,00R$              
Regionalização dos serviços de PSE 10.000,00R$                
Serviços Socioassistenciais de  PSE Média Compl. 150.000,00R$              
Serviços Socioassistenciais de PSE Alta Compl. para Pessoa Idosa 893.000,00R$              
Serviços Socioassistenciais de PSE Alta Compl. para Criança e adolescente 5.000,00R$                  
Serviços Socioassistenciais de PSE Alta Compl. 20.000,00R$                

Total Órgão 145.314.000,00R$       100%

Órgão: Secretária do Estado de Desenvolvimento Social - 2018
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anos, quase que integralmente concentrada no ano de 2018. A dificuldade de utilizar os 
recursos, como visto, esbarrou principalmente na insuficiência de pessoal para a realização das 
ações – fato contornado com a contratação da Sousândrade. 28 

 

Tabela 13 - Transferências realizadas do FNAS para o FEAS do Maranhão para as AEPETI e saldo 
em conta de 2014 a 2018 

 

Fonte: elaboração própria com base nas Parcelas Pagas e Saldo Detalhado por Conta - MDS  
 

É razoável afirmar que a Sedes não apresentou aumento de capacidades financeiras 
significativas. Apesar da estabilidade adquirida para o financiamento das ações do PETI,  não 
foi evidenciado aumento de capacidade técnica associada ao planejamento orçamentário e 
tampouco houve melhora na geração receitas próprias ou de execução da política, em que pese 
o último ano tenha sido mais representativo neste indicador.  

 

d. Centralidade da agenda na estrutura organizacional 

A centralidade da agenda pode ser compreendida como proxie de capacidades técnicas, 
em especial quanto a disponibilidade de recursos humanos e financeiros.  No caso do Maranhão, 
foi possível observá-la não somente dentro da estrutura organizacional da Sedes, como também 
no quadro mais amplo do governo.  

Internamente a importância da agenda do PETI esteve associada à posição do programa 
frente aos demais serviços e programas do SUAS e/ou da Sedes. Na fase imediatamente 

                                                
28  Ao final de 2016 a resolução CNAS n. 17/2016 que altera a resolução CNAS n. 32/2011 possibilitou a 
contratação de pessoal para a execução de ações continuadas de assistência social que integrarem as equipes de 
referência. No PETI, passou a ser permitida a contratação de pessoal temporário por meio de processo 
simplificado, nomeação de cargos comissionados e gratificações ao servidor efetivo. Contudo, é comum que o 
gestor opte por outras opções visto o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ano
Tranferência 
FNAS-FEAS

%
Total 

Grupo Serviços
Saldo em conta

 31 de dez. de cada ano
2014 270.000,00R$                        11% 2.378.400,00R$                     276.459,94R$                        
2015 -R$                                     0% 56.000,00R$                          300.740,13R$                        
2016 720.000,00R$                        31% 2.295.000,00R$                     975.759,95R$                        
2017 540.000,00R$                        33% 1.632.522,00R$                     1.614.179,11R$                     
2018 -R$                                     0% 1.683.600,00R$                     574.382,62R$                        

Total 1.530.000,00R$                     19% 8.045.522,00R$                     -
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posterior à sua integração com o PBF o programa obteve maior atenção em decorrência do 
modelo de cofinanciamento federal aos municípios: o volume de recursos investidos no nível 
local implicou na intensificação das ações da secretaria estadual e contou com quase que a 
totalidade dos técnicos a postos da SAAS para a realização do monitoramento in loco – 
perdendo centralidade ao final dos anos 2000 na medida em que outros programas do SUAS se 
consolidaram (e.g PBF). Nos anos mais recentes o que se percebe é um acirramento da disputa 
(financeira e, em última instância, institucional) entre programas de governo frente àqueles 
ofertados pelo SUAS.  

Porque existem os outros programas que têm mais visibilidade, né? Um exemplo, aqui 
na secretaria, que deu visibilidade foi a construção de prédios próprios de CRAS e 
CREAS. São mais de 300 unidades construídas. E que já foram entregues mais de 
200. Dão mais visibilidade, porque são de infraestrutura. Porque tem como entregar, 
entendeu? A gente [PETI] não entrega. A gente não tem como entregar isso que a 
gente faz. Uma obra é palpável. O nosso trabalho, ele não é palpável! É um trabalho 
de longo prazo. Não é tão imediato (Entrevistado, gestor – SAAS). 

 

Este fato pode também ser observado ao analisar a disparidade da dotação orçamentaria 
entre programas próprios e cofinanciamento do SUAS, como demonstrado na tabela 13. Vale 
lembrar que o SUAS nunca foi uma pasta prioritária no governo do Maranhão, representando 
menos que 2% da alocação das despesas estaduais, fenômeno também comum em outros 
estados (Souza, 2018). Ainda, não foi observado aumento nas despesas com assistência social 
(SUAS) na mudança do governo PMDB para a recente gestão do PCdoB. Ao contrário do que 
a literatura aponta, houve uma redução significativa da alocação de recursos no SUAS na gestão 
do governo de orientação centro-esquerda: enquanto no ano de 2013 as despesas com 
assistência social representaram 1,13% das despesas total do governo, em 2017 caíram para 
0,76%. 

 

Tabela 14 - Despesas com assistência social (Suas) como proporção da despesa total do estado 

 

Fonte: elaboração própria com dados da STN <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/series-historicas> 

Partido Ano Despesa com AS (Suas) Despesa Total %
PMDB 2012 32.200.560,72R$                  2.225.600.280,84R$             1,447%
PMDB 2013 40.685.464,00R$                  3.597.672.791,96R$             1,131%
PMDB 2014 59.827.910,00R$                  3.688.793.747,16R$             1,622%
PMDB 2015
PMDB 2016
PMDB 2017 23.975.159,00R$                  3.131.683.385,36R$             0,766%

Dados não disponíveis
Dados não disponíveis

Despesas Assistência Social x Despesa Total do Governo Maranhão de 2012 a 2017



 
 

 

103 

Contudo, os entrevistados apontam para uma recente mudança de prioridade do último 
governo quanto à agenda social e, em especial, do trabalho infantil. Ao longo do ano de 2018, 
com a implementação do projeto estadual de Fortalecimento das AEPETI, é possível perceber 
um novo fenômeno em curso: primeiro, a agenda do trabalho infantil ganha força no nível local 
de governo e os técnicos da Sedes passaram a ser reconhecidos pela “especialização” no tema 
como decorrência das ações de assessoramento; segundo, ao que parece, o tema do trabalho 
infantil começa a adquirir alguma visibilidade no escopo mais geral do governo em decorrência 
das articulações intersetoriais e campanhas estaduais - que ganharam novos contornos com o 
protagonismo da Sedes. 

 
A assistência social nunca é uma política prioritária né? Então assim, quando você 
tem uma secretaria grande, que cuida de coisas grandes, quando tem vinte e tantos 
restaurantes populares, vinte e tantas cozinhas comunitárias, um programa gigantesco 
chamado Bolsa-Escola... Eu acho que o nosso governador é uma pessoa muito 
sensível, é um cara que tem muito compromisso com as questões sociais. Então o 
governo dele foi um governo diferente não porque ele inaugurou coisas, foi um 
governo diferente porque ele tocou em questões estratégicas (...) [a agenda do trabalho 
infantil] estava meio tímida, ninguém falava e a gente alavancou, não é? Então, eu 
acho que agora no segundo mandato do Flávio é que vamos conseguir mostrar 
números, dados informacionais, acho que poderemos mostrar para o Maranhão o que 
muda a partir do governo do Flávio e a partir desse projeto. Então achamos que por 
conta disso será uma pauta prioritária. Antes não tínhamos nada que pudéssemos 
mostrar, mas tivemos a incumbência de fazer as coisas acontecer, e conseguimos 
mostrar que é possível (Entrevistado, gestor-SAAS). 

 
É através dessas atividades [AEPETI] que a Secretaria [Sedes] está tendo maior 
visibilidade. Não só com os setenta municípios, mas com outros municípios. E agora 
o governador já falou que no segundo mandato dele, ele irá priorizar mais a infância 
(Entrevistado, Fórum Estadual). 

 

É possível afirmar que a centralidade da agenda na estrutura organizacional esteve 
associada à posição que o programa gozava frente aos demais programas do SUAS, sendo o 
cofinanciamento federal para os municípios um fator associado a essa posição. A centralidade 
da agenda neste período favoreceu a alocação de recursos humanos e, portanto, a capacidade 
de implementação da política foi ampliada, porém não foi observada o incremento nas demais 
capacidades técnicas em razão disto (i.e segundo os entrevistados, não é possível perceber uma 
relação positiva no que se trata da alocação de mais recursos financeiros no programa no 
período). No segundo momento, os programas de governo ganharam maior centralidade em 
detrimento do SUAS – e do PETI – ao passo que também não foi observado favorecimento na 
alocação de recursos humanos ou financeiros para o PETI. A expectativa com a recente 
visibilidade que o programa adquiriu no quadro mais geral do estado é deste ganhar maior 
sinergia programática com a agenda mais ampla da infância. Ainda, é razoável inferir que no 
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caso maranhense há outros fatores que implicaram na centralidade da agenda do que a 
influência dos tecnocratas na formulação, planejamento e na gestão como apontado nos estudos 
de Grindle (1996) (e.g posição que o programa ocupa frente aos demais programas do SUAS 
ou da pasta).  

Os dados revelam ainda que a influência do partido político, até o momento, não 
implicou em maior centralidade da agenda do SUAS ou maior alocação de recursos em seus 
programas – resultado diferente daquele encontrado por Souza (2018) com relação a maior 
dedicação de recursos na assistência social (SUAS) pelos partidos centro-esquerdistas nos 
estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

 

e. Alcance territorial e capilaridade da ação  

Ainda que a Sedes não conte com uma estrutura organizacional descentralizada, é 
possível observar uma crescente cobertura territorial das ações do PETI no segundo momento 
do programa. O reforço da capacidade da SAAS de executar a política pode ser observado como 
um desdobramento das ações realizadas no âmbito do assessoramento aos munícipios, variável 
detalhada no próximo bloco. Se por um lado a ida in loco aproximou a gestão estadual das 
municipais, por outro, fortaleceu a presença das gestões municipais no Fórum estadual. Essa 
combinação resultou não só na maior cobertura territorial da ação da Sedes, mas também 
permitiu aos órgãos participantes do Fórum contar com o mesmo reforço burocrático para a 
implementação de ações próprias. 

 

(ii) Estratégias de Coordenação e Gestão 
 

a. Existência e operação de mecanismos de coordenação inter e intragovernamental 

Como destacado no segundo capítulo, a presença de estratégias de coordenação inter e 
intragovernamental pressupõe a existência de uma de burocracia com alta capacidade de 
articular interesses e engajar atores para a implementação das ações e, portanto, é indicativa da 
existência de capacidades técnicas. Uma das formas de auferir esta variável é investigar a 
presença de múltiplas organizações e distintas burocracias implicadas no arranjo da política, a 
existência de coalizões em torno das metas definidas e a presença de um aparato técnico-
administrativo que sustenta tais estratégias (i.g instrumentos de coordenação). O que se constata 
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no Maranhão no período após o redesenho é a existência de uma estratégia de coordenação 
robusta e arquitetada que visa gerar maior convergência com as ações de outros órgãos de 
governo (intra-governo), entretanto, esta não é acompanhada pela adoção de instrumentos 
coordenativos. Este item descreve como foi constituída a estratégia maranhense e quais os 
ganhos em termos de capacidades técnicas resultantes dela. 

Como visto no capítulo anterior, historicamente a agenda do trabalho infantil é marcada 
pelo engajamento de múltiplos atores, com destaque para o protagonismo de burocracias 
tradicionais e órgãos de controle no desenvolvimento de ações coercitivas. Contudo, no 
Maranhão o que se percebe é uma atuação mais tímida dos órgãos do sistema de justiça e baixa 
articulação destes com as demais burocracias do executivo.  

Os entrevistados apontam para uma participação pontual e por vezes ausente do MPE e 
MPT na autuação de casos de trabalho infantil e participação pouco ativa destes atores nas 
instâncias e fóruns de discussão sobre o tema. No entanto, dados levantados do relatório anual 
do MPT apontam para um cenário distinto: ao se comparar a quantidade de inquéritos públicos 
instaurados pelo MPT no Maranhão e São Paulo na razão da população de 5 a 17 anos de idade 
de cada estado (PNAD, 2015), o resultado é muito próximo para ambos, aproximadamente 1,5 
inquéritos para cada 100 mil habitantes com 5 a 17 anos (Apêndice II). 

Por sua vez, a atuação da Superintendência Regional do Trabalho (SRT) é mais notada 
pelos entrevistados, porém, constrangida pela insuficiência de auditores e não reposição do 
quadro em ocasiões de desligamento. Já o Tribunal Regional do Trabalho é por vezes 
mencionado como presente em ações pontuais, em especial quando estas são protagonizadas 
pela Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem – 
por este órgão instituída. 

 No estado maranhense, o locus privilegiado da articulação desta agenda tem sido o 
Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Fepetima), fundado em 1999 
ainda antes do PETI ou mesmo da instituição da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho 
Infantil, contondo com o apoio financeiro da UNICEF. Dentre os participantes mais presentes 
destacam-se a Sedes, as secretarias estaduais de Saúde e Direitos Humanos, a SRT e a União 
de Conselheiros Tutelares do estado.  

Antes do advento do redesenho os técnicos da SAAS possuíam alguma relação, ainda 
que um tanto personalizada por assim dizer, com os auditores da SRT e tímida representação 
no Fepetima. É possível observar que após o redesenho houve uma completa remodelagem da 



 
 

 

106 

articulação realizada com o sistema de justiça bem como com os participantes do Fórum. Isto 
foi possível diante adoção de uma estratégia de coordenação intragoverno apoiada em duas 
naturezas de operação, quais sejam: (i) desenvolvimento de ações próprias articuladas com 
outros órgãos e (ii) uso do seu alcance territorial para o apoio às ações de outros órgãos.   

Segundo a Resolução CNAS nº 10/2014 faz parte das atribuições do estado no programa 
realizar capacitação, apoio técnico e monitoramento aos municípios. O projeto maranhense 
ofertou aos técnicos municipais da assistência social e aos integrantes dos comitês locais um 
cronograma formativo composto por oficinas de elaboração de diagnósticos do tema, 
seminários de temas diversos e capacitações voltadas ao incremento da ação intersetorial – 
todas ações formativas seguiram um cronograma casado às ações de assessoramento. O que se 
percebe é que para a construção do currículo destas ações os técnicos da SAAS tiveram que 
articular com diferentes órgãos do executivo (secretarias de educação, de saúde, direitos 
humanos, trabalho e economia solidária dentre outras); atores do sistema de justiça 
(procuradores regional do trabalho e superintendente e auditores da SRT) e especialistas de 
universidades. Assim, o conhecimento técnico mobilizado para o desenvolvimento do projeto 
não veio exclusivamente da Sedes, mas ocorreu como um resultado associado ao incremento 
das atividades coordenativas.  

Um exemplo ilustrativo desta estratégia foi a realização do Seminário Regionalizado da 
Lei da Aprendizagem, promovido pela Sedes como parte do currículo formativo. O encontro 
teve como objetivo discutir estratégias de inclusão de adolescentes no mercado de trabalho por 
meio da lei da aprendizagem. Pela própria especificidade do tema a gestão do programa optou 
por estreitar o relacionamento com a SRT, responsável pelo Programa de Aprendizagem 
Profissional do estado e logo passou a frequentar as reuniões do Fórum Estadual de 
Aprendizagem. Pouco tempo depois a gestão estadual realizou uma sequência de visitas 
institucionais a atores empresariais com vista a mobiliza-los para o tema da cota de 
aprendizagem, mas que teve o projeto estadual como eixo orientador das conversas.   

 
Porque para uma capacitação dessa tu olha assim, não é só coparticipação. A gente 
teve reuniões, visitas institucionais. Participamos de reuniões do Ministério Público, 
junto com Superintendência Regional do Trabalho, com TRT. Nós não realizamos 
uma coisa pontual, ah, foi só um convite, um ofício para capacitação. Não! Nós 
realizamos realmente articulação, conversando, dizendo o que a gente queria. 
Perguntando para eles o que eles podiam nos oferecer. Realizando em conjunto 
(Entrevistado, gestor - SAAS). 

 
Vou te dizer que no começo a gente realmente teve aquele trabalho de formiguinha. 
Mas eu acredito que a gente conseguiu sim [aproximar o sistema de justiça] dentro do 
projeto. (...) Ela [superintendente regional do trabalho] indicou para nós o contato de 
muitas pessoas. Nós não tínhamos contatos. (...) Fui fazer as visitas institucionais. 
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Conversava, explicava. Geralmente, durava toda uma manhã. Na FECOMERCIO eu 
conversei com ele e expliquei o projeto. Ele achou tão interessante, que convidou o 
pessoal do SENAC para estar junto na reunião. Quando eu cheguei tinha uma reunião 
ampliada. Fui descobrindo também um pouco do trabalho junto ao sistema S  
(Entrevistado, gestor - SAAS). 

 

Ao final de alguns meses de articulação o seminário estadual contou com uma 
diversificada programação assumida por representantes do sistema de justiça, Sistema S, 
entidades comerciais e demais secretarias estaduais. O estreitamento da relação da Sedes com 
os órgãos do sistema de justiça, em especial, desencadeou o planejamento de novas ações 
conjuntas como por exemplo a ideação de um seminário voltado para a formação do público 
adolescente – pedido feito à Sedes pela superintendência regional do trabalho (em curso). 

A Resolução CNAS nº 10/2014 também instituiu como atribuição estadual a realização 
de ações de divulgação para sensibilização e mobilização bem como a veiculação das 
campanhas nacionais e realização de campanhas estaduais. Nesse sentido a Sedes optou por 
operar de forma articulada às demais ações desenvolvidas pelos atores do sistema de justiça e 
Fórum. O apoio às ações de terceiros se constituiu em um trade-off importante para as partes 
envolvidas: enquanto a Seds ganhava facilidade na mobilização de coalizões em torno dos 
objetivos do projeto, o Fepetima e os órgãos do sistema de justiça ganhavam capilaridade em 
suas ações. A atuação mais assídua e protagonista da Seds no Fepetima proporcionou a 
aproximação dos municípios a este espaço de discussão, ampliando a capacidade de seus órgãos 
constitutivos de atuar de maneira capilarizada no território.  

Eu penso que a disponibilidade da equipe [da Sedes] em estar nos municípios, levando 
essas capacitações em relação à temática do trabalho infantil, que é pertinente. É o 
trabalho delas mesmo. Mas que fortalece essa discussão da temática. Esse momento 
de tirar dúvidas, de levar esclarecimentos quanto à questão do trabalho infantil e 
também da questão do papel das secretarias. Eu penso que quando essas equipes vão 
para os municípios, da constituição, por exemplo, das comissões intersetoriais, leva 
essa discussão de que o trabalho infantil não é uma questão só da assistência social. E 
que é algo que a gente dentro do Fórum também busca. Esse envolvimento das demais 
secretarias na discussão. Só que a gente enquanto Fórum não tem pernas para 
alcançar e nem estrutura financeira para descer aos municípios e estar nesse 
contato mais próximo. E a Sedes, através desse projeto, têm esse alcance maior, mais 
presencial. E assim, é o trabalho deles, mas fortalece a discussão e fortalece o que a 
gente propõe enquanto Fórum, que é buscar todos os meios possíveis para prevenir e 
erradicar o trabalho infantil no estado (Entrevistado, Fórum Estadual, grifo nosso).   

 

Além das campanhas estaduais organizadas pelo Fórum (dia da erradicação do trabalho 
infantil e dia do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes) a Sedes teve 
papel proeminente no fortalecimento das ações do TRT. Em novembro de 2018 este órgão 
mobilizou diversas instituições para a assinatura de um termo de cooperação para combate ao 
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trabalho infantil em cemitérios – foco no estado. O acordo envolveu a superintendência regional 
do trabalho, secretarias estaduais e municipais, os fóruns e conselhos atuantes no tema além das 
administradoras de cemitérios e previu a realização de uma série de campanhas informativas, 
ações de fiscalização, adesão dos signatários às ações deflagradas, realização de formação 
voltadas aos profissionais atuantes nos cemitérios e articulação com ações protetivas. O apoio 
da Sedes nesse acordo foi fundamental para possibilitar a ampliação do alcance territorial e 
fortalecer a comunicação entre os órgãos do sistema de justiça e demais pastas do executivo.  

Não só a superintendência regional do trabalho estava sozinha, mas como encontrou 
muita dificuldade [para mobilizar a campanha]. Ela veio para uma reunião do 
FEPETIMA pedir ajuda para gente, apoio. E a gente conseguiu fortalecer, juntar 
mesmo. Nós fizemos o material de divulgação: “Eu não compro de criança. Eu não 
contrato criança. Eu sou contra o trabalho infantil”. Então isso virou uma logo aqui! 
(Entrevistado, gestor - SAAS). 

 
Então assim, de fato, isso era uma ação [acordo do cemitério] que a Superintendência 
Regional do Trabalho junto aos auditores tinha que realizar. Não tinham pernas. 
Porque todo o Maranhão são 4 auditores. Então, nessa campanha, o que aconteceu? A 
gente conseguiu fazer com que o governo do estado do Maranhão estivesse próximo 
através de suas secretarias. E municípios também. Onde o nosso secretário também 
assinou. E aí tu me perguntas: e dentro dessa pactuação, desse termo de compromisso 
o que tinha? Cada secretaria tinha que colocar qual era a sua ação. E entrou o quê? 
Entrou o projeto. Entrou os assessoramentos in loco (Entrevistado, gestor - SAAS). 

 

Vale notar que a criação de uma comissão ou grupo de trabalho que tratasse mais 
especificamente da articulação intersetorial para a inserção da criança, adolescente e suas 
famílias nos serviços socioassistenciais e demais políticas públicas conforme determina os 
cadernos de orientação técnica do programa, ou ainda a realização de audiências públicas em 
parceria com outras secretarias de estado para validação do planejamento intersetorial das 
ações, conforme preconiza a Resolução CNAS nº 10/2014, não ocorreu no nível estadual. 

Contudo é inegável que as atividades coordenativas mobilizaram a construção de 
capacidades técnicas no período pós redesenho. Como resultado de um novo padrão de 
relacionamento instituído entre SAAS e atores desta agenda, foram ampliadas as capacidades 
desta burocracia de articular diferentes interesses em torno do projeto estadual, como também 
foi observado o incremento do domínio técnico (profissionalização burocrática). Para além 
disto, a estratégia coordenativa implementada pela Sedes forjou a capacidade de alcance 
territorial de outros órgãos do governo. 
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b. Processos de planejamento, controle e gestão 

A presença de soluções desenvolvidas no escopo do programa que visam apoiar o 
planejamento, controle e gestão são indicativos da existência de capacidades técnicas. De forma 
similar ao item anterior, tais soluções são comumente acompanhadas pelo emprego de 
instrumentos de gestão. No caso maranhense as capacidades técnicas foram aumentadas por 
meio do emprego de instrumentos de gestão que buscaram coordenar a relação com os 
municípios.  

A importância destes instrumentos foi ampliada à medida que a SAAS optou por não 
adotar uma estratégia de adesão dos municípios ao programa, sendo este lançado sem um 
instrumento formal de adesão. Isto implicou na necessidade do estado conduzir processos de 
negociação e coordenação federativa que apoiassem a implementação da política no nível local. 
Em termos gerais pôde ser identificado o emprego de dois instrumentos de gestão que tiveram 
função coordenativa e que estiveram associados à ampliação das capacidades técnicas no 
segundo período, quais sejam, o Plano de Ação Municipal e o instrumento de assessoramento 
in loco.   

A elaboração do Plano de Ação é uma recomendação do MDS. Sugere-se que esta ação 
seja precedida da formação de uma comissão ou grupo de trabalho intersetorial. Esta instância 
teria incumbência de articular a rede de oferta de serviços de forma a facilitar a inserção e 
acompanhamento do público do programa no nível local além de planejar as ações com base na 
elaboração de um diagnóstico. Recomenda-se ainda que o plano de trabalho seja validado por 
meio de audiências públicas. No caso maranhense os técnicos da SAAS ofereceram apoio in 

loco para a formação dos Comitês, realização dos diagnósticos e elaboração do Plano de Ação 
Municipal. O instrumento desenvolvido pela equipe estadual é um plano executivo específico 
e direcionado para as ações estratégicas do PETI, mas que pressupõe a realização de ações por 
outros atores institucionais nos diferentes eixos do programa. O principal desafio encontrado 
foi a elaboração dos diagnósticos junto aos municípios visto a dificuldade de validar os números 
informados pelos diferentes sistemas de informação. Isto motivou a equipe estadual a formatar 
uma capacitação para os participantes dos Comitês elaborarem diagnósticos mais qualitativos 
e planejar ações de busca-ativa e inserção no CadÚnico em territórios específicos. Todas as 
ações contidas nos Planos foram acompanhadas de metas e designação de parceiros 
responsáveis e a equipe estadual empenhou esforços em parametrizar a qualidade destes por 
meio de uma ficha de avaliação. É possível afirmar que o processo de elaboração dos Planos de 
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Ação Municipais garantiu o enforcement das normativas do MDS e a cooperação dos governos 
locais à estratégia do projeto estadual.  

O instrumento de assessoramento in loco das ações também obteve sucesso em induzir 
o desenvolvimento das ações no nível local, e garantir a implementação do projeto estadual. 
Todas as visitas foram acompanhadas de um instrumento de trabalho no qual eram registradas 
as providências a serem tomadas pela equipe municipal no próximo bimestre. O documento, 
assinado pelo Secretário da pasta teve como intenção gerar um compromisso no cumprimento 
dos encaminhamentos e era monitorado na visita seguinte, criando uma rotina de trabalho 
transparente e, na maior parte das vezes, cooperativa: 

A ideia era de fazer um projeto que a gente desse apoio, assessoramento, mas ao 
mesmo tempo que você assessorasse, você cobrasse. Achamos que tem dado muito 
certo, porque todos os municípios hoje têm equipe do PETI; quem não tem equipe, 
tem um técnico pelo menos de referência; todo mundo tem recurso já executado; os 
Comitês estão em todos os municípios. (...) Então você ia lá, sentava com o município, 
construía junto o que precisava ser construído, quando saía, deixava como se fosse 
uma tarefa. O técnico saía do município com as ações definidas e planejadas para 
aquele período que ele não estaria lá. [No retorno] ele ia com aquilo na mão, essa aqui 
foi feita? Não. Porque? O que aconteceu? (...) Então, quando voltamos para o 
município e ele não mandou o plano, não realizou nada, é que a gente entra com a 
história da notificação. Comunicamos o prefeito e o secretário, só daqueles 
municípios [que não fizeram o plano]. Buscamos fazer alguma pressão. A gente 
retorna dizendo que se não caminhar teremos que tomar as providências legais 
(Entrevistado, gestor-SAAS). 

 

Tanto o processo de elaboração dos planos junto aos municípios quanto a estruturação 
de procedimentos de rotina e gestão por meio do assessoramento fortaleceram a capacidade de 
enforcement da Sedes, garantindo a cooperação dos governos municipais ao projeto estadual e, 
portanto, ampliado a capacidade deste de implementar a política. 

 

(iii) Estratégias de Monitoramento e Avaliação 
 

Como visto na literatura, a existência de processos de monitoramento e avaliação 
adotados pela burocracia estadual ou externa a ela cumprem um papel regulado, podendo forjar 
capacidades técnicas. Nesta pesquisa, as estratégias de monitoramento e avaliação foram 
tratadas sobre o registro da exigência de desempenho. 

Segundo os dados coletados, não foram encontradas estratégias relevantes de 
monitoramento e avaliação âmbito do programa.  Ainda que os entrevistados mencionem o 
SIMPETI como principal mecanismo do governo federal para auferir o desempenho do estado, 
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o registro é realizado pela descrição qualitativa das ações realizadas por eixo. Neste sentido, 
não foi observado exigência de cumprimento de metas pelo governo estadual, nem mesmo 
aquelas vinculadas ao protocolo de gestão do SUAS.  

Tampouco foram relatadas a existência de estrutura específica de coleta e tratamento de 
dados para o programa. O que se percebeu foi o acesso restrito da SAAS aos dados do Cadúnico, 
disfunção da própria estrutura organizacional da Sedes (a gestão de cadastros e benefícios está 
sobre a responsabilidade de uma outra secretaria-adjunta o que, em mais de uma ocasião, 
apresentou-se como um limitador de capacidades do que um impulsionador).  

 

5.2. O PETI em São Paulo: cultura institucional e capacidades estatais 

 
Ainda que o estado paulista nunca tenha figurado entre os mais altos índices de trabalho 

infantil (segundo a PNAD 2015, ocupa a 21º posição)29 o número absoluto de crianças e 
adolescentes em situação de trabalho é o mais alto do Brasil, representando 15,3% do total de 
situações do país. Apesar da constante queda em relação aos dados do início dos anos 2000, 
houve aumento de 54% na faixa etária de 10 a 13 anos (contra 1,54% no país) e do número total 
de crianças e adolescentes ocupados nos centros urbanos (Censo 2010). Ainda, o alto percentual 
de situações não relacionadas diretamente à subsistência familiar revelado pelo Censo 2010 é 
visto pela equipe como um desafio particular para a efetividade das ações da assistência social 
– como visto anteriormente, este recorte não se restringe ao público prioritário desta política. 

A história do PETI no estado de São Paulo chega a se confundir com a própria história 
do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FPPETI). Mobilizado 
ainda na virada do século, o Fórum se consolidou como articulador de uma rede integrada de 
ações para a prevenção e erradicação do trabalho infantil no estado. Instituições de peso na cena 
da proteção à infância à época, como Fundação Telefônica e Fundação Abrinq, além dos 
conselhos setoriais (a exemplo do CONDECA) ajudaram institucionalizar esta agenda nos solos 
paulista - na maior parte das vezes mobilizada por um protagonismo ímpar do MPT.   

Já na estrutura organizacional da Seds o PETI contou com similar destaque: o fato de 
ter como um de seus principais componentes a transferência monetária lhe rendeu um 
posicionamento estratégico, alocação de equipe semi ou exclusiva com baixa rotatividade e 

                                                
29 Número referente a crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos ocupadas. 
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acesso aos recursos do IGD-PBF. Até o advento do reordenamento o PETI era gerido 
exclusivamente pela equipe da CDS, lado a lado de programas de peso no SUAS (como o antigo 
Pro-Jovem, BPC, PBF) e dos projetos de “gabinete” (como o Renda Cidadã, Ação Jovem, São 
Paulo Solidário dentre outros). Ainda, a primeira década do programa contou com a atuação da 
Comissão Estadual do PETI – compulsória segundo a Portaria nº 458/2001 e que teve como 
finalidade apoiar as ações executivas da Seds: 

O estado de São Paulo sempre entendeu o PETI como transferência de renda. Então, 
na sua estrutura, que não é de SUAS, ele colocou o programa na coordenadoria que 
cuidava de transferência de renda. Quando ele é incorporado ao Bolsa-Família, ele é 
incorporado como transferência de renda, então passa a ter uma equipe exclusiva. 
(Entrevistado, técnico CDS) 

 

É razoável assumir que o PETI teve no estado paulista uma vantagem competitiva de 
partida: externamente gozou de uma rede de instituições com alto potencial aglutinador e forte 
inclinação para ação e, internamente, contou com atributos importantes para ganhar força de 
propulsão frente a uma cultura institucional eivada por valores tradicionais. 

À época, as atividades desenvolvidas no âmbito do programa estavam organizadas em 
duas grandes operações, quais sejam, o acompanhamento do serviço junto aos municípios e a 
realização de ações junto ao Fórum, com destaque para o envolvimento da equipe da Seds na 
mobilização das Caravanas Paulistas (as Caravanas ocorriam em diversos estados brasileiros e 
tinham como objetivo fortalecer a rede de combate contra o trabalho infantil). Entretanto é em 
2008 que a atuação da Seds ganha envergadura com a realização dos Circuitos Estaduais 
Paulista. Os Circuitos constituíam-se na realização de rodadas bianuais de oficinas 
regionalizadas ofertados para técnicos municipais da assistência social, saúde e educação de 
todos os municípios do estado. Além da mobilização e sensibilização dos agentes que 
integravam a rede de proteção, os seminários apresentavam um cunho formativo e muitas vezes 
eram acompanhados de estratégias que agenciavam compromissos com executivo municipal na 
implementação de medidas para a erradicação do trabalho infantil (e.g pactos, planos 
municipais etc.).  

Com a extinção das ações socioeducativas do PETI e a absorção deste público aos 
demais serviços de ação continuada no ano de 2013, a gestão do programa passa a ser 
compartilhada: enquanto a CDS assume a responsabilidade prioritária da gestão das ações 
estratégicas, o acompanhamento do público em situação de trabalho infantil passa a ser de 
responsabilidade da CAS, junto aos demais serviços da PSB e PSE. Em teoria, esta nova 
configuração institucional deveria ter aproximado as duas coordenadorias, o que de fato não 
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ocorreu: a implementação das ações estratégicas e o apoio aos municípios em torno destas 
passaram a ser realizado de forma pontual e nada sistemático pela equipe da CDS e as ações de 
supervisão do serviço perdeu especificidade e se dilui nas demais ações da CAS. Assim sendo, 
somente os 76 municípios participantes das AEPETI contaram com alguma estrutura 
formalizada de apoio da Seds, o restante dos municípios paulistas (556) não possui uma pessoa 
de referência no tema na equipe estadual.  

Os técnicos da CDS não atribuem uma mudança radical de sua rotina a partir do 
reordenamento e redesenho. Ao invés disto, relatam que a equipe sempre atuou na promoção 
de ações articuladas com outras instâncias (e.g circuito) de forma muito similar àquela sugerida 
a partir de 2014 e que a inclusão do público prioritário no serviço abriu espaço na agenda 
administrativa para aprimorar as ações de gestão:  

Apesar da lógica do programa ter mudado na sua institucionalidade [com o 
redesenho], aqui dentro a lógica mudou muito pouco. Porque você já tinha a lógica 
das ações estratégicas organizadas internamente, mas em outros estados, se você for 
fazer a comparação, eu garanto que eles não tinham a mesma coisa. (Entrevistado, 
técnico CDS) 
 
Na verdade, a minha impressão é que a equipe sempre fez mais ou menos a mesma 
coisa, o que muda é a prioridade que cada um dos Secretários dá ou não para o 
programa, você tem maior ou menor liberdade para fazer. Mas a função da equipe, 
mesmo antes das ações estratégicas, sempre foi mais ou menos a mesma. Por exemplo 
durante muito tempo, para fazer ações regionalizadas dentro do programa, era preciso 
procurar patrocínios fora. Então você organizava uma ação com o fórum paulista, a 
OIT pagava o café, a Secretaria pagava a diária dos técnicos. (...) Quando o programa 
passa a ser incluído no serviço [SCFV] você para de se preocupar com a questão mais 
burocrática. Se está recebendo, se não está, e passa a poder pensar numa noção de 
gestão e pensar se o programa está andando ou não, funcionando ou não, se você está 
conseguindo fazer parcerias ou não, entende? (Entrevistado, técnico CDS) 

 

É com o advento da nova gestão (2015-18) que pôde ser notado uma ruptura na oferta 
de ações do programa paulista. Em 2015, a previsão era de realização de mais um Circuito que 
orientaria os municípios quanto ao seguimento das ações estratégicas, porém, mesmo tendo 
todo o processo instruído e recursos disponíveis para a realização das rodadas regionalizadas, 
a ação foi cancelada por um ato do gabinete. A interrupção do Circuito teve perdas significativas 
para o programa paulista: o Circuito representava a principal estratégia de aproximação da 
equipe com as demandas dos municípios, o que permitia a programação de uma agenda mais 
sistemática de ações de apoio técnico. Ainda, para os técnicos o cancelamento significou uma 
perda simbólica visto que materializou a divergência de concepção com a nova gestão:  

Mas isso acabou sendo muito determinante na questão de a equipe não ficar mais 
tentando por exemplo, viabilizar diversas ações pelo interior e etc. Porque o grande 
detalhe – eu acho que você sabe – é que: o tempo que você gasta para organizar 
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institucionalmente os processos não vale a pena se você não tem uma certeza de que 
o gabinete vai aprovar. (Entrevistado, técnico CDS) 

 
[o secretário adjunto] não abriu o diálogo, teve a justificativa de poupar recursos, mas 
eu também acho que teve outras influências de não entender como que o SUAS estava 
sendo implementado na Secretaria. O PETI, numa visão mais rápida, como é 
programa da média complexidade, estava sendo disputado também nessa etapa para 
ir para uma outra coordenadoria, a Coordenadoria de Ação Social, a CAS, que tinha 
uma relação mais próxima com o gabinete por conta da nova coordenadora. 
(Entrevistado, técnico CDS) 

 

Importa lembrar que à época o estado passava por um período de austeridade, tendo o 
órgão sofrido redução de 30% do seu orçamento em janeiro de 2016. 

Nos dois primeiros anos da nova gestão diversas tentativas de ações de menor calibre 
foram empreitadas sem grandes sucessos. As concepções ideológicas divergentes entre técnicos 
e alta gestão se apresentou, em muito dos casos, como a principal barreira para a realização das 
atividades, que quando não empacavam na concepção, travavam nos obstáculos de um sistema 
operacional e de gestão pouco racionalizado típico desta secretaria. Uma ou outra campanha 
foram realizadas junto ao Fórum e ações pontuais que não dependiam de tramitação interna na 
Seds foram articuladas com o MPT – como a realização de uma audiência com os municípios 
da primeira região, a mediação entre municípios com Termo de Ajuste de Conduta firmados 
(140) e o MPT e a articulação de vagas de aprendiz junto ao setor empresarial.  

As ações do PETI neste período passaram a ser realizadas de forma ad hoc e sem um 
fio condutor e, em adição, a equipe técnica incorporou uma atitude mais responsiva do que 
propositiva. Fato é que o programa perdeu sua força propulsora que desde o início esteve 
presente em sua configuração. 

Em 2018, em resposta a um inquérito civil público aberto pelo MPE anos antes, a CDS 
protagonizou a elaboração do Plano Estadual de Erradicação de Erradicação do Trabalho 
infantil, que contou com a formação de uma Comissão e a contratação de consultoria 
especializada para o assessoramento metodológico. Neste ano foram realizados diagnósticos 
contendo o marco-estatístico, institucional e legal do tema no estado com o objetivo de ampliar 
esta análise e engajar diferentes atores por meio de audiências públicas regionalizadas que 
subsidiaram a construção de propostas e ações pra compor o plano. A versão preliminar do 
plano foi apresentada para os órgãos do executivo, legislativo e judiciário além de instituições 
da sociedade civil no último mês de dezembro. Vale lembrar que a natureza das operações 
realizadas nos Circuitos e nas audiências são bastante distintas: enquanto no primeiro as rodadas 
têm uma intenção formativa que desembocavam em ações de supervisão, a segunda tem um 
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propósito voltado para consulta pública. Se por um lado as audiências abrangem um público 
para além dos técnicos, por outro, significou a renúncia do componente formativo que, em 
última análise, visava a qualificação do PETI nos municípios. 

 

5.2.1.Construção de capacidades técnico-administrativas em São Paulo 

 
Esta seção segue a mesma metodologia aplicada ao item 6.1.2. Serão analisadas as 

capacidades técnico administrativas subdivididas em três blocos e 8 variáveis a partir da coleta 
de dados das entrevistas e de dados de fontes secundárias como complemento.  

 

(i) Recursos Organizacionais  
 

a. Disponibilidade de recursos humanos 

É possível notar no quadro de estatutários paulista a presença de uma burocracia estável 
e qualificada, ainda que alguns elementos chaves da prescrição weberiana não estejam 
presentes. A CDS possui um quadro de servidores em sua maioria de agentes e especialistas do 
SUAS, recrutados por meio de concursos e com formação compatível com a NOB/RH. Mas, 
além dos salários serem um dos mais baixos do quadro estadual, não há plano de cargos e 
carreiras. Lembrando ainda que a incorporação de cargos opera sob uma lógica perversa 
dependente de atributos pessoais (tempo de casa do funcionário, articulação interpessoal e 
capital político).  

Ainda que alguns atributos weberianos não estiveram presentes, foi possível notar a 
ampliação da qualidade burocrática ao longo dos anos do programa, em especial no que se trata 
do incremento do domínio técnico e de gestão (profissionalização). Observou-se ainda que a 
qualidade burocrática presente possibilitou a constância na implementação das ações do 
programa. O incremento da qualidade burocrática e a consequente viabilidade das ações fato 
esteve associado a conformação do que aqui convencionou-se chamar de “insulamento da 
equipe do PETI” em relação ao próprio ambiente institucional da Seds.  

 Há pelo menos dois fatores contextuais importantes para compreender este fenômeno. 
O primeiro trata da já mencionada rotatividade de secretários que gera um quadro de incerteza 
permanente visto que a alta-gestão é quase que integralmente trocada com a chegada de cada 
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novo secretário (incluindo os coordenadores). O segundo refere-se ao choque de cultura 
institucional experimentado nesta secretaria com a chegada do SUAS e mais tarde reforçada 
com a inserção do quadro de agentes e especialistas. Sobre este último ponto, os entrevistados 
relatam entraves constantes na aprovação de procedimentos, as vezes simples, que sustentam 
as atividades: 

Aqui nós temos uma herança de burocracia anterior ao SUAS (...) Hoje, o 
financiamento se dá na lógica do fundo a fundo. O que significa isso? É um grande 
avanço trabalhar por vincular essas receitas aos programas e aos serviços de projetos 
já acordados que estão na política. Então não são políticas de governo, são políticas 
de estado. O financiamento para serviços que já fazem parte da política é da lógica 
estrutural da política (...) Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos o 
fundo nacional, o fundo estadual e os fundos municipais da assistência social, ele daria 
liberdade para a gente investir nos serviços. Ocorre que com a burocracia antiga, o 
princípio era fazer convênio com as entidades. Nós temos uma burocracia então que 
está mais sintonizada com esse passado de fazer alianças (...) Porque isso implica na 
liberação minha de diária, na liberação dos recursos que eu tenho para desenvolver 
ações que fazem parte do PETI. Então eu tenho que desenvolver projetos, escrever, 
justificar e tem um rito que toda hora eu tenho que explicar aonde que é o PETI, o que 
é o PETI, aonde o PETI está, qual o recurso que eu estou fazendo mão, não é um 
recurso que vem da minha cabeça, mas aqui já está pré-estabelecido, determinado que 
é para esse fim. Então, a burocracia tem dificuldades. (Entrevistado, técnico CDS). 

 

 Em resposta a esse cenário a coordenação e equipe desenvolveram diferentes artifícios 
para sustentar a sua permanência e viabilizar a implementação da política (ressalva-se que o 
PETI contou com uma mesma coordenadora desde os anos 2000 até o advento da última gestão 
e com a mesma equipe técnica desde 2010). Foram três movimentos importantes neste sentido, 
quais sejam: (i) existência de uma narrativa sobre onde o programa deveria ser alocado na Seds; 
(ii) estabelecimento de uma rotina administrativa engajada e (iii) fortalecimento de vínculos 
interinstitucionais. 

Primeiro a coordenação do PETI, mesmo diante das constantes trocas de gestão, foi 
habilidosa em sustentar a sua alocação na CDS conceituando-o como um “programa” e não 
uma ação continuada de proteção especial. Não somente em uma ocasião, foi aventada a 
hipótese do PETI sair da CDS e ser incorporada à CAS. Inicialmente estas tentativas foram 
barradas pela associação da operação do programa junto ao PBF e ao Pro-Jovem. Em relação a 
este último, tanto a supervisão das ações quanto as capacitações foram realizadas de forma 
conjunta em diversas ocasiões. Mais recentemente as tratativas esbarraram em questões 
vinculadas ao organograma das coordenadorias: os técnicos de referência do PETI ocupam 
cargos de diretores-técnicos na CDS e a CAS possui um limite estrutural para a ocupação desses 
cargos.   
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Então aqui, até hoje, ficaram os programas “estratégicos” (...) A coordenadora sempre 
trabalhou com essa questão do estratégico no sentido dos programas de transferência 
de renda. E nisso ela colocou o PETI aqui dentro. Como uma ação estratégica, que é 
isso que ele é, uma ação muito mais de articulação e uma ação muito mais em relação 
a processos que são externos aos mecanismos da assistência e que então, estão 
envolvidos com o sistema de garantia de direitos, com o sistema de justiça, e também 
com a assistência. (...) Então é uma ação que é um programa, uma ação estratégica de 
um programa, uma ação de gestão. E não ação de serviço. E eu acho que é por isso 
que você consegue ter essa equipe se mantendo também. Porque com a escassez de 
funcionários que você tem aqui dentro... se você conversar com qualquer um da 
proteção social especial, eles vão falar de cara: ‘é um absurdo. A gente cuida de uma 
quantidade enorme de municípios. E eles têm, no mínimo, dois funcionários sempre 
para cuidar do PETI’ (Entrevistado, técnico – CDS). 
 
Eu acho que o PETI é uma ação de proteção social especial, mesmo que seja um 
programa. Porque aqui tem esse problema, então assim o que é serviço no SUAS está 
na CAS, o que é programa, projeto está na CDS, então fecharam as caixinhas e os 
técnicos querem trabalhar dessa forma. Mas eu acho que o PETI deveria estar aqui 
(CAS). Mas aí também entra um outro problema, que é um problema interno 
institucional, que é a questão das carreiras. Aí entra o problema de cargos, 
organograma e cargos. A gente tem um diretor de proteção básica, um diretor de 
especial e aí vai vir um diretor de PETI, enquanto quem trabalha com medida 
[socioeducativas], trabalha com volume tão grande quanto e não tem um cargo de 
diretor, ele é apenas um agente ou especialista. E por que o PETI vai ter um diretor 
específico dentro da equipe? (Entrevistado, técnico – CAS) 

 

Segundo, a organização da gestão do programa na CDS tinha uma rotina peculiar. A 
coordenação da equipe esteve até o último governo nas mãos de uma gestora sintonizada com 
as exigências da nova cultura institucional demandada pelo SUAS e, assim, atuava de forma a 
promover a necessária base conceitual para viabilizar as ações dentro de seus princípios 
políticos e programáticos. Este compromisso arregimentou uma série de rotinas administrativas 
junto a equipe que ajudaram a sustentar a continuidade das ações do PETI mesmo frente as 
mudanças programáticas vivenciadas pelo programa ou mesmo frente ao cenário de incerteza 
característico da Seds. Ao longo dos anos a equipe aprimorou sua capacidade de interpretação 
da legislação e dos atos infralegais e aprimorou sua habilidade para absorver e desenvolver 
informações sobre conteúdos e problemáticas no tema. 

Esse ocupar da gestão do PETI não era só olhar quantas pessoas em situação de 
trabalho infantil o estado tinha, era toda uma gestão! Por exemplo, quando saiu o 
Censo, a gente montou um grupo de trabalho de análise dos dados. Quando saíram as 
ações estratégicas, se formou um grupo de análise sobre as ações estratégicas. Quando 
saía alguma resolução nova do Ministério Público do Trabalho etc., então você tinha 
aqui dentro sempre um grupo, uma equipe que foi destacada para cuidar desse assunto 
e que integrava todas as comissões que tangenciavam esse assunto, se tentava que 
sempre pessoas dessa equipe trabalhassem desta forma. Então, na verdade, essa é a 
diferença, eu acho, do programa aqui dentro. (Entrevistado, técnico CDS) 
 
Eu entendo que assim, uma das questões presentes quando [um]a coordenadora foi 
mantendo essa equipe era ter um grande conhecimento sobre legislação, que é uma 
coisa que eu tento fazer também. A partir do momento que você tem um grande 
conhecimento da legislação, você não pode deixar de dar a contrapartida do estado, 
por exemplo. Você precisa continuar montando uma equipe, porque tem uma 
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contrapartida. E é a contrapartida que o estado dá [para o PETI] são essas pessoas. 
(Entrevistado, técnico CDS) 

 

O terceiro movimento diz respeito a presença continuada da equipe nas instâncias de 
gestão e pactuação intersetorial sobre o tema, ponto que será melhor detalhado no próximo 
bloco. Importa trazer aqui que o fortalecimento dos vínculos interinstitucionais possibilitou o 
reforço dos interesses da equipe em períodos críticos de mudança. Em especial, com a entrada 
da nova gestão e a interrupção das ações mais sistemáticas do programa, a equipe recorreu ao 
Fórum como forma de vocalizar a “quebra” da agenda e possibilitar resoluções alternativas. 
Um exemplo disto é a percepção dos técnicos que o inquérito aberto pelo MPE para investigar 
a conduta do estado (e que culminou na realização do plano estadual) foi fruto, dentre outros 
fatores, das articulações estabelecidas no âmbito do Fórum. Em outra ocasião, a relação 
estabelecida com atores do Fórum e demais instâncias correlatas ao tema rendeu o retorno dos 
técnicos efetivos da equipe à representação em Comissões importantes desta agenda: 

Mas, por exemplo, teve uma pressão da Comissão do Trabalho Decente, de que a 
gente voltasse a ser oficial e não mais x e y [os técnicos nomeados] porque, por 
exemplo, os técnicos nomeados não foram em nenhuma reunião. Eles ficaram 
nomeados mais de um ano. Entendeu? E aí, durante todo esse um ano não era um 
problema a gente ir [da equipe do PETI], porque não teve nenhuma votação (...) Mas 
aí começou a ter algumas disputas específicas e passou a ter votação. O problema na 
verdade, acabava sendo o seguinte, a representação do governo ficava manca se os 
representantes oficiais não estavam lá para votar (...) Aí, depois de um certo tempo, 
com as pessoas não indo e a gente sempre fazendo o acompanhamento, a própria 
comissão pedia para renomear essas pessoas antigas (Entrevistado, técnico CDS) 
 
Independente do estado ter uma equipe, e isso eu acho que ele sempre teve, pelo 
menos aqui no estado de São Paulo, uma equipe muito forte no programa, a força do 
programa não acabar, de você sempre ter o mesmo tipo de referência etc. vem muito 
do fato de que ele [programa] é muito ligado com outras instâncias (Entrevistado, 
técnico CDS) 

 

Todavia, é interessante ressaltar que o insulamento, conforme processo descrito acima, 
implicou na crescente ampliação da profissionalização burocrática (i.e conformação de uma 
burocracia cada vez mais profissionalizada, com domínio técnico e alta capacidade de gestão) 
e, por conseguinte, viabilizou a contínua implementação das ações. Mais uma vez, atributos 
presentes na organização burocrática do estado quando colocados em ação parecem ter 
influência na construção de capacidades estatais. 

Cumpre notar que não foi observada uma mudança significativa em relação aos 
indicadores de qualidade burocrática com o advento do redesenho: a equipe permaneceu a 
mesma e as atividades seguiram sua lógica habitual, com uma breve interrupção na 
implementação do programa nos primeiros anos da última gestão.  
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b. Tecnocratas em posição de autoridade 

Em que pese os técnicos do programa não estejam inseridos em cargos de tomada de 
decisão, este processo sempre esteve centralizado e concentrado em torno da equipe técnica. 
As funções exercidas por eles estão mais próximas daquelas desenvolvidas por cargos 
gerenciais como a formulação e definição de diretrizes, objetivos e estratégias ou mesmo da 
gestão de recursos orçamentários e financeiros.  

É possível observar no caso paulista a existência de um certo “movimento contínuo” 
que facilita as negociações e a tomada de decisão junto a alta-gestão. Isto é, desde o início do 
programa as ações ganharam um determinado ritmo, em especial com o Circuito, que foi 
mantido ano após ano seguido de ações incrementais que não mudaram a lógica de operação. 
Como visto no item anterior esta assiduidade foi possibilitada pela manutenção de uma mesma 
coordenação e equipe técnica e pela articulação interinstitucional realizada por meio do Fórum 
(como muitas das ações eram realizadas em parceria com estes atores, existia maior facilidade 
para aprová-las internamente):  

Nós temos bastante autonomia pra decidir o plano anual da equipe. A gente tem 
bastante autonomia então pra participar desses espaços de articulação e na definição 
das ações que vamos desenvolver a cada ano (Entrevistado, técnico CDS).  

 

Com o advento da última gestão e a troca de coordenação as negociações com o gabinete 
ficaram mais tensas e cada vez mais dependentes da nova coordenadora. A paralização do 
Circuito inaugurou um período de divergências entre técnicos e alta gestão que resultou na 
perda de autonomia destes quanto aos rumos do programa e na execução de atividades 
vinculadas ao planejamento e gestão. 

[o Circuito estava] com tudo pronto, com todos os parceiros mobilizados, com o 
Ministério Público do Trabalho. E assim, é aquela velha história: naquele momento 
então, tipo, a equipe deixa o Ministério Público mandar um TAC contra a secretaria 
ou não deixa? Porque daí então, você teria que fazer essa ação para responder ao TAC. 
Só que ao mesmo tempo então, você passa um próximo ano inteiro respondendo ações 
de um termo de ajuste de conduta. Então é aquela coisa assim, sabe? Se você não 
tem um coordenador que converse direito com o gabinete, etc., essas ações podem 
ser muito difíceis (Entrevistado, técnico CDS) 
 
Eu acredito que, por exemplo, o que viabiliza mais nessa relação de decisão, de 
priorização é a figura do coordenador. O coordenador, se ele prioriza, a coisa avança. 
Eu diria que aí o papel preponderante mesmo é da equipe técnica, que mesmo não 
conseguindo, vamos pensar assim, assumir novos desafios porque vão apresentando, 
ela mesmo com toda a dificuldade consegue manter o trabalho, aquilo que tem que 
ser o básico mantido, não é? (Entrevistado, técnico CAS) 
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A gente não podia executar. Ficamos no feijão com arroz. Responder e-mails, 
basicamente responder e-mails e telefones. E participar de reuniões pontuais de 
municípios. Um dia o município de Rio Grande da Serra ligou: “pelo amor de Deus, 
hein, vem alguém aqui dizer pra gente o que que tem que fazer pra gastar esse 
dinheiro, o quê que são as ações estratégicas que o governo aqui mudou”. Aí a gente 
convencia pontualmente a gestão a nos liberar para poder ir lá [no município]. No 
começo, eu vi muita recusa até com dinheiro do PETI “ah, não vai poder ir pra 
Campinas”, "ah, não vai poder ir aí pra”... (Entrevistado, técnico CDS) 

 

Em geral é possível afirmar que ao longo dos anos em que os processos decisórios 
estiveram mais centralizados em torno da equipe técnica, houve o incremento das capacidades 
técnicas (i.e. domínio de planejamento e gestão). Ao contrário, nos primeiros anos da última 
gestão, os técnicos perderam autonomia e centralidade no processo decisório, o que se 
configurou como uma barreira para a mobilização de novas capacidades. Lembrando que neste 
período foi relatado que as atividades dos técnicos foram reduzidas a operações responsivas. 

 

c. Disponibilidade de recursos financeiros 

Assim como no caso maranhense, a estabilidade do financiamento do PETI paulista 
dependeu de transferências regulares do MDS. Os recursos transferidos de 2006 a 2013 ao 
estado de São Paulo seguiram os mesmos termos daqueles transferidos para o Maranhão (Piso 
de Alta Complexidade, serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes e 
pessoas em situação de rua). Assim, até julho de 2014 não houve recursos transferidos ao estado 
no escopo do PETI.  

Entretanto, como na Seds o programa compartilha a coordenação com o Bolsa Família, 
muitas das ações realizadas no primeiro período analisado, inclusive os Circuitos, foram 
executadas com recursos do IGD-PBF, com recursos do Pró-Jovem (no caso de ações casadas) 
e por meio de captação de recursos com parceiros. Os Circuitos Estaduais, por exemplo, eram 
rateados com todos os integrantes do Fórum.  

Também como no caso maranhense a instabilidade dos recursos transferidos a partir de 
2014 não implicaram na construção de capacidades técnicas, pois o planejamento financeiro foi 
realizado a partir do saldo em contas e não das parcelas a receber (isto porque as ações no 
escopo do AEPETI passaram a ser executadas apenas 4 anos mais tarde). 

A Seds também conta com recursos provenientes do tesouro do estado, mas não investiu 
recursos próprios para a realização do programa nos dois períodos analisados, excetuando-se a 
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contrapartida de alocação de equipe exclusiva. Em 2018, o orçamento do órgão foi de R$ 
825.559.791,00 sendo 49% deste destinado para o FEAS. Dos recursos destinados ao FEAS 
61% foi designado ao cofinanciamento da política de assistência social (30% do total do órgão) 
e 39% para programas próprios de proteção social. Se considerarmos o total do orçamento do 
órgão, 55% deste foi destinado a programas próprios, com destaque para os programas de 
segurança alimentar que receberam 33% deste total (tabela 15).  

Assim como no caso maranhense a obtenção de receita no escopo do estado não esteve 
sobre a governabilidade da CDS ou mesmo da Secretária, isto é, o planejamento orçamentário 
é realizado normalmente à margem da Seds. Nos momentos de austeridade, como no início do 
ano de 2016, os cortes foram anunciados sem margem para negociação cabendo à 
coordenadoria responsável pela gestão do orçamento negociar a redução de programas e seu 
escopo internamente com demais gestores - cabe lembrar que a Seds é uma secretaria de pouco 
peso na configuração do estado.  



 
 

 

122 

Tabela 15 - Dotação do órgão Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo por 
unidade orçamentária e ação em 2018 

 

* A CDS não consta como unidade orçamentária. Recursos operam via fundo-a-fundo. 
Fonte: elaboração própria com base na Lei Orçamentária Anual – São Paulo 2018 

 

Ao final do ano de 2017 o saldo em conta referente ao programa ultrapassava R$ 1,7 
milhões de reais. Assim como no caso maranhense as parcelas acumuladas em conta impediram 
o recebimento de novas parcelas em 2018. A taxa de execução de recursos foi de 23% ao final 
de um período de 4,5 anos, quase que integralmente concentrada no ano de 2018. Cabe lembrar 
que o processo de contratação da consultoria que oferece o apoio para o desenvolvimento da 
metodologia de trabalho e elaboração do Plano Estadual PETI está em curso. Diferentemente 

Adm. Superior da Secretaria e da Sede 95.423.547,00R$                12%

Publicidade de Utilidade Pública 10,00R$                              
Revitalização da rede executora 100.000,00R$                     
São Paulo Amigo do Idoso 12.200.000,00R$                
Controle Social - Condeca 33.973.882,00R$                
Escola de Desenvolvimento Social de São Paulo 10,00R$                              
Apoio Administrativo e Tecnológico 49.149.645,00R$                

Coordenadoria de Ação Social - CAS 18.858.453,00R$                2%

Apoio Administrativo e Tecnológico 18.858.453,00R$                
Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE 1.400.588,00R$                  0%

Vigilância Socioassistencial 94.042,00R$                       
Apoio Administrativo e Tecnológico 1.306.546,00R$                  

Coord. Administração de Fundos e Convênios 6.045.287,00R$                  1%

Apoio administrativo e tecnológico 6.045.287,00R$                  
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 406.969.409,00R$              49%

Renda Cidadã 101.226.507,00R$              
Ação Jovem 55.756.440,00R$                
Renda Cidadã - Benefício Idoso 1.926.036,00R$                  
Família Paulista 9,00R$                                
Proteção Social Básica 114.447.009,00R$              
Proteção Social Especial de Alta Complexidade 85.155.078,00R$                
Proteção Social Especial de Média Complexidade 48.458.330,00R$                

Coord. Segurança Alimentar e Nutricional 272.188.127,00R$              33%

Viva Leite 192.976.333,00R$              
Bom Prato 79.211.794,00R$                

Coord. de Políticas Sobre Drogas do Est.- Coed 24.674.380,00R$                3%

Atendimento social em comunidades terapeuticas 22.627.000,00R$                
Atendimento ao usuário de substâncias psicoativas e famílias 2.047.380,00R$                  

Total do Órgão 825.559.791,00R$              100%

Órgão: Secretária do Estado de Desenvolvimento Social - 2018
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do ocorrido no Maranhão, a dificuldade de utilizar os recursos nos primeiros anos de AEPETI 
esteve vinculada a uma política de austeridade do estado e o consequente cancelamento das 
atividades previstas para o biênio 2015-16 (e.g Circuito) como também divergências de 
entendimento sobre as possibilidades do programa entre técnicos e alta-gestão: 

A gestão que assumiu queria dar um ar de modernidade e, contraditoriamente, essa 
modernidade não tinha uma vinculação com o SUAS, no meu modo de ver, porque 
senão automaticamente ela ia entender que esse recurso que já estava reservado para 
executar o Circuito não era nem do governo do estado, era do governo federal, então 
não trazia prejuízo. Mas a gestão entendeu que era um recurso significativo num 
momento de crise e que o governador estava pedindo para todas as Secretarias fazer 
um ajuste. Então, infelizmente, o PETI acabou entrando aí, ou seja, por uma falta de 
visão do que era o SUAS, do que era o PETI e de qual recurso nós estávamos falando 
para financiar essa ação, no caso, o Circuito. (Entrevistado, técnico CDS) 

 

Tabela 16 - Transferências realizadas do FNAS para o FEAS de São Paulo para as AEPETI e saldo 
em conta de 2014 a 2018 

 
 
Fonte: elaboração própria com base nas Parcelas Pagas e Saldo Detalhado por Conta - MDS  
 

É possível afirmar que na primeira década de execução do programa esteve presente 
importantes atributos que indicam a existência de capacidade financeira. Em especial, a 
ausência de recursos exclusivos para o PETI não implicou na subexecução das ações, ao 
contrário, fez com que a CDS buscasse alternativas para o financiamento de suas ações, seja 
planejando ações conjuntas com demais programas de sua governabilidade ou por meio da rede 
de atores institucionais mobilizados nesta agenda. Desta forma, mesmo que não houvesse 
estabilidade do financiamento da política ou recursos próprios investidos, esteve presente a 
capacidade de obter receita e de executar os recursos. A mobilização destas capacidades esteve 
mais relacionada com a inserção do programa na estrutura organizacional da Seds e ao 
protagonismo da Seds nas instâncias intersetoriais que tratam do tema, a exemplo do Fórum, 
do que propriamente à política federal de financiamento do programa. 

Este cenário, entretanto, foi alterado após as AEPETI, se aproximando do quadro 
maranhense: apesar da estabilidade adquirida para o financiamento das ações do PETI, não foi 

Ano
Tranferência
 FNAS-FEAS

%
Total 

Grupo Serviços
Saldo em conta

 31 de dez. de cada ano
2014 288.000,00R$                        33% 873.000,00R$                        288.068,29R$                        
2015 -R$                                     0% 40.000,00R$                          313.933,27R$                        
2016 768.000,00R$                        34% 2.288.000,00R$                     960.287,24R$                        
2017 672.000,00R$                        100% 672.000,00R$                        1.704.367,71R$                     
2018 -R$                                     0% 2.400.000,00R$                     1.327.120,56R$                     

Total 1.728.000,00R$                     28% 6.273.000,00R$                     -
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observado aumento de capacidades técnica associada ao planejamento orçamentário e não foi 
notada melhora na geração de receitas próprias ou de execução da política, com exceção ao 
último ano.  

 

d. Centralidade da agenda na estrutura organizacional 

De forma bastante diferente do estado maranhense, a centralidade da agenda do PETI 
na estrutura organizacional da Seds não esteve relacionada à sua posição frente aos demais 
programas do SUAS ou programas de governo, mas sim a fatores exógenos ao SUAS e a 
disponibilidade de recursos financeiros. 

Não foram observadas qualquer relação entre a centralidade da agenda e a mobilização 
de capacidades técnicas no primeiro período analisado. Todavia, o segundo período revela que 
a intervenção do sistema de justiça no controle desta política pública combinado com a 
disponibilidade de recursos financeiros, recolocaram o programa em um espaço de maior 
visibilidade dentro da estrutura da Seds. 

Em 2016, o MPE abriu um inquérito civil público para apurar conduta do governo do 
estado quanto a elaboração do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. Ainda, em 
meio ao Encontro Estadual das Ações Estratégicas do PETI realizado em parceria com a OIT 
no mesmo ano, o procurador do MPE fez uma cobrança pública ao secretário quanto a 
necessidade da elaboração do plano. Em que pese atualmente este não seja um instrumento 
compulsório do PETI, a cobrança veio a reboque de uma ampla mobilização realizada pelo 
MPE para monitorar a elaboração de planos temáticos nos municípios (e.g. Plano de 
Convivência Familiar, Medidas Socioeducativas etc). A apuração “pegou carona” em um 
recente inquérito civil aberto para apurar conduta do município de São Paulo referente ao 
programa paulistano e o estado foi cobrado a dar explicações sobre suas ações de apoio ao 
município. 

Ainda que a resposta à pressão do procurador tenha sido imediata - tão logo o encontro 
encerrou foi iniciado um processo de discussão na Seds para a elaboração do plano -  somente 
após quase um ano da data do encontro foi instituída uma Comissão junto à Seds, a Comissão 
Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalhador Adolescente 
(Decreto nº 62.624/2017), que tem como objetivo planejar a elaboração e execução do plano 
estadual e conta com a participação de diferentes órgãos do executivo e sistema de justiça. Em 
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2018 iniciou-se o processo de elaboração do plano por meio da realização de audiências 
públicas. 

É possível afirmar que o ativismo do MPE e a disponibilidade de recursos em conta 
garantiram a centralidade desta agenda dentro da estrutura organizacional da Seds (ainda que 
não seja possível afirmar que tal centralidade seja garantida, a instituição formal de uma 
comissão e de um plano de ação podem ser indícios de que esta agenda permanecerá recebendo 
alguma atenção no âmbito da secretaria no próximos anos). Como decorrência, desencadeou a 
implementação de um conjunto de ações as quais implicaram na ampliação das capacidades 
técnicas da equipe (e.g articulação e gestão, conforme será melhor detalhado no próximo 
bloco). Contudo, a centralidade da agenda no período relatado não implicou na ampliação de 
recursos humanos ou financeiros (indicadores proxies utilizados nesta pesquisa para observar a 
variável centralidade da agenda na estrutura organizacional, conforme proposto na tabela 1) e 
também não esteve relacionada com a influência dos tecnocratas na formulação, planejamento 
e na gestão.  

 

e. Alcance territorial e capilaridade da ação  

Dentre todos os estados brasileiros, somente seis secretarias estaduais de assistência 
social possuem estruturas administrativas descentralizadas, como escritórios regionais ou 
similares, sendo o estado de São Paulo um deles. A Seds possui 26 diretorias regionais com 
equipes próprias para atender a todos os serviços da pasta, o que inclui a realização do apoio 
técnico in loco nos municípios. Esta estrutura lhe fornece uma vantagem de partida quanto a 
possibilidade de mobilizar a infraestrutura existente com vistas a ampliar o seu alcance 
territorial e implementar políticas de seu interesse.  

No caso do PETI há um fator importante que esteve associado a capacidade da Seds de 
“implementar logisticamente suas decisões” para além da sua burocracia descentralizada. A 
forte institucionalidade da rede de atores externos à assistência engajadas na agenda do trabalho 
infantil no estado contribuiu para tornar o alcance territorial das ações efetivo:  

Muito das coisas que estamos realizando agora é fruto de 5 anos de trabalho porque 
agora os municípios estão muito mais sensibilizados com essa questão então o tema 
trabalho infantil está na agenda dos municípios. A leitura que eu faço é que teve que 
ter uma participação do estado para as coisas acontecerem. Isso é resultado de tudo 
que fizemos lá atrás. Hoje felizmente já existe uma massa crítica olhando para essa 
problemática. O papel do estado hoje tem que ser o grande articulador dessas ações, 
porque ele tem as regionais então quando se consegue trabalhar nessa regionalização 
a mobilização acontece (Entrevistado, Fórum Estadual). 
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(ii) Estratégias de Coordenação e Gestão 
 

a. Existência e operação de mecanismos de Estratégia de coordenação inter e 

intragovernamental 

Assim como no Maranhão, não foi observada a existência de instrumentos de 
coordenação, ainda que seja possível destacar uma estratégia clara e permanente de 
coordenação horizontal, conforme descrito abaixo.  

Como já observado, a atuação do PETI paulista encontra na rede de atores externos à 
assistência social destacado apoio. De forma muito próxima à configuração nacional, esta rede 
combina a atuação protagonista dos órgãos do sistema de justiça com sublinhada articulação do 
Fórum Paulista, que aglutina diferentes atores institucionais envolvidos na promoção de 
políticas protetivas. Com efeito, este quadro institucional tem garantido resultados positivos no 
desencadeamento de ações realizadas pelo executivo paulista. 

De forma diferente daquela observada no estado maranhense, os órgãos do sistema de 
justiça paulista têm destacada atividade tanto no nível estadual quanto local (por meio de suas 
representações regionais e municipais) e razoável articulação com as demais burocracias do 
executivo estadual. A esse respeito, o ativismo dos órgãos do sistema de justiça, por meio das 
Varas de Infância (TRT), Procuradorias Regionais do Trabalho (MPT) e Procuradorias do 
Trabalho nos municípios (MTE), tem se revelado um gatilho importante para a mobilização de 
políticas protetivas no domínio desta agenda (incluindo o PETI). Segundo os entrevistados, o 
sucesso das ações em torno da erradicação do trabalho infantil promovidas por estes órgãos está 
vinculado a uma vontade pessoal dos burocratas pertencentes ao sistema de justiça:  

A principal diferença está na participação desses auditores, se são mais militantes ou 
não. Você tem auditores que estão sensibilizados com a questão (...). Quando ocorre 
uma denúncia é onde acontece as intervenções. Os fóruns regionais as vezes surgem 
devido a essas denúncias. Por exemplo, em Franca por conta da indústria do calçado. 
(Entrevistado, Fórum Estadual) 

 

Não raro, a atuação do sistema de justiça na fiscalização da indústria de calçado de Franca, nas 
plantações de laranja de Araraquara, na produção caseira de bijuterias em Americana, nas 
estradas federais de Registro e as recorrentes arguições de nulidade dos pedidos de autorização 
para ocorrência de trabalho por menores, foram mencionadas pelos entrevistados em referência 
a possibilidade do ativismo judicial engendrar ações protetivas de forma conjunta: 
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Em Registro aconteceu a mesma coisa pois se trata de uma região pobre e foi feito um 
trabalho em relação a prostituição infantil na BR-116. Descobriu-se que o fato de as 
crianças estarem expostas na rua foi o que levou a prostituição. Por exemplo, os 
meninos iam nos postos de gasolina pra passar ‘pretinho’ no pneu dos caminhões. Só 
que daí para ir a um abuso sexual, exploração sexual se torna mais fácil. Para minha 
surpresa tivemos uma reunião para implantação do fórum regional onde houve a 
participação de 15 prefeitos (Entrevistado, Fórum Estadual). 

 

De maneira mais ampla, o ativismo judicial também esteve associado ao controle do 
executivo, a exemplo dos processos investigativos abertos no estado e município de São Paulo 
quanto a elaboração de planos temáticos: “falando de cobrança, no sentido não só de 

regulação, mas de controle, elas vêm muito mais do judiciário do que da sociedade civil” 

(Entrevistado, Técnico CDS). 

A exemplo do estado maranhense, o Fórum Paulista também se constituiu como espaço 
privilegiado para a articulação da agenda do trabalho infantil no estado, ainda que outras 
Comissões também façam parte do sólido quadro institucional paulista nesta agenda. O Fórum 
foi instituído por meio da liderança do MPT em 1999 e à época atuou com maior ênfase no 
apoio à criação dos Fóruns Regionais e na organização de câmaras temáticas para discussão de 
propostas e definição de estratégias para a erradicação do trabalho infantil no estado. Desde o 
seu surgimento aglutinou atores chaves do executivo, sistema de justiça e sociedade civil (este 
último com menor representatividade nos anos mais recentes) e resguardou um “núcleo duro” 
de profissionais dentre os quais a Seds figurou com representação ininterrupta.  

[O Fórum] é uma das instituições mais sólidas e aguerrida que temos. Briga em todos 
os aspectos institucionais, cívicos etc. Desde sempre. Mas aqui em São Paulo, por 
exemplo, o Fórum Paulista é formado mais por instituições que têm alguma relação 
com o governo ou com o sistema de justiça do que as instituições da sociedade civil. 
A sociedade civil aqui é, atualmente, um pouco mais fraca. Mas por exemplo, você 
teve projetos, como o da Fundação Telefônica, em relação à questão do trabalho 
infantil, que foi enorme e muito forte. Você tem o aprendiz hoje fazendo o Chega de 
Trabalho Infantil tudo com apoio das (Entrevistado, Técnico CDS). 
 
Ela [a Seds] sempre foi muito propositiva, muito atuante. Por exemplo no projeto 
Cata-Vento [2003], além de ter existido até uma comissão PETI com reuniões mensais 
fazendo articulações (Entrevistado, Fórum Estadual). 

 

Ressalva-se ainda que os entrevistados descrevem uma relação de proximidade e apoio 
mútuo com os representantes do Fórum. Como visto no bloco anterior, este espaço tem sido 
frequentemente acessado pela CDS de forma a respaldar a atividades realizadas no âmbito do 
PETI como forma de vencer a imprevisibilidade e morosidade, característica institucional da 
secretaria paulista. Inclusive, o acesso dos técnicos da CDS aos atores do sistema de justiça tem 
ocorrido privilegiadamente por meio deste canal: 



 
 

 

128 

A relação que a equipe de referência do PETI dessa secretaria tem [com os atores do 
sistema de justiça] é dada pelo Fórum Paulista. A gente só consegue ficar próximo do 
MTE, do MPE, quando eles estão usando aquela cadeira deles (...) A relação próxima 
interinstitucional vem pelo Fórum (Entrevistado, Técnico CDS). 

 

Ainda, é comum que os representantes do Fórum sejam os mesmos representantes dos 
demais comitês, comissões e grupos de trabalho que tratam de agendas correlatas ao trabalho 
infantil, esta é inclusive uma prática deliberada destes atores com vistas a garantir maior 
sinergia das pautas. Como decorrência, a periodicidade dos encontros tem estreitado os vínculos 
interinstitucionais entre a CDS e os diferentes atores engajados nessa agenda e possibilitado a 
implementação de ações conjuntas:  

As pessoas que faziam parte de um comitê, representando o governo, começaram a se 
encontrar em outro comitê e começaram a falar: vamos começar a tentar organizar 
que nós estejamos nos mesmos comitês. (...) Na verdade, não é que o processo 
institucional não seja importante, mas a periodicidade, o fato de você estar sempre 
organizando reuniões e ações, trabalhando sempre com as mesmas pessoas, acaba 
sendo mais determinante [para gerar sinergia na ação]” (Entrevistado, Técnico CDS).  

 

 É razoável afirmar que a manutenção dos relacionamentos interinstitucionais se 
constituiu como a principal estratégia de coordenação no domínio do PETI paulista. Se 
internamente as relações estabelecidas entre a CDS e atores do Fórum serviu para reforçar os 
interesses da equipe em momentos críticos de mudança, externamente, foi fundamental para 
garantir a amplitude das ações do PETI em seus primeiros anos (e.g Circuito): “a relação com 

o Fórum não está vinculada às ações estratégicas [AEPETI]. Está para todas as ações. 

Inclusive as ações deles. Na verdade, é uma via de mão dupla” (Entrevistado, Técnico CDS).  

Em geral, assim como parece ser uma marca do programa paulista, a estratégia 
coordenativa adotada pela CDS não apresentou diferenças nos períodos estudados. Em ambos 
momentos foi observado o incremento de capacidades técnicas, com pequenas nuances 
decorrentes da natureza de operação das ações.   

Os Circuitos, principal atividade desenvolvida no programa ao longo do primeiro 
período analisado, envolveram tanto ações formativas ofertadas aos técnicos municipais da 
assistência social quanto ações de apoio técnico aos municípios. Somente em 2008 foram 
realizados 15 seminários regionalizados com o objetivo de apoiar os municípios paulistas na 
construção de Planos Municipais de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil. O biênio 
seguinte contou com o Circuito para fortalecer os Fóruns Regionais de Prevenção e Combate 
ao Trabalho Infantil e no biênio pós Censo de 2010, outros nove seminários regionalizados 
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foram realizados com o objetivo de intensificar a mobilização e estimular o poder público a 
priorizar a implementação das ações dos planos municipais. Os circuitos possibilitaram ainda 
a implementação de uma agenda mais sistemática de apoio técnico aos municípios, visto que 
estes eventos serviam também ao levantamento de demandas e desafios das gestões municipais 
do programa.  

Ao longo do segundo período analisado a CDS realizou nove audiências públicas para 
a elaboração do plano estadual. Para além dos técnicos municipais da assistência, as audiências 
envolveram uma gama maior de atores, como conselheiros de direitos, técnicos de outras 
secretarias, sociedade civil, promotores das Varas de Infância e procuradores das Procuradorias 
do Trabalho. Sobretudo, as audiências consistiram em momentos de escuta das demandas dos 
municípios o que gradativamente ampliou o aprimoramento do diagnóstico sobre os problemas 
públicos e fortaleceram as capacidades de negociação da equipe: 

[no circuito] vamos fazer a capacitação dos municípios pra eles executarem melhor o 
PETI. Quando a gente faz as audiências públicas para elaborar um plano estadual, a 
gente vai mais ouvi-los para entender como o estado pode qualificar as suas ações. 
Entrevistado, Técnico CDS). 

 

Diferentemente do caso maranhense as atividades coordenativas realizadas pela CDS 
não resultaram em um novo padrão de relacionamento entre esta burocracia e demais atores 
envolvidos nesta agenda. Ao que parece a estratégia de coordenação adotada pela CDS esteve 
a serviço da manutenção de um padrão de relacionamento interinstitucional já constituído nos 
anos anteriores àqueles analisados nesta pesquisa. Como visto, o protagonismo da Seds nesta 
agenda data o surgimento do Fórum Paulista (1999), seja na realização de projetos específicos 
em conjunto a esta instância (e.g projeto Cata-Vento) como na oferta de ações protetivas em 
complemento a atuação do sistema de justiça ainda antes de 2005 (e.g articulação da rede de 
proteção local para a inclusão de crianças em situação de trabalho infantil em resposta aos atos 
de fiscalização). 

Dessa forma, não é possível afirmar que as atividades coordenativas implicaram na 
ampliação das capacidades técnicas no período analisado. O que se observa é um incremento 
gradual destas capacidades com a implementação dos Circuitos e das Audiências. Nos dois 
casos foram fortalecidas as capacidades de articular diferentes atores e negociar interesses para 
objetivos comuns, seja para a oferta do currículo formativo ou para a construção de consensos 
em torno dos problemas diagnosticados.  
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b. Processos de planejamento, controle e gestão 

Como destacado, a presença de processos de planejamento, controle e gestão são 
indicativos da existência de capacidades técnicas. Os processos de planejamento e gestão 
estiveram presentes em todo o período analisado, sendo aprimorados nos últimos anos a partir 
da elaboração do Plano Estadual. 

Na Seds o planejamento das ações segue os ritos de gestão do SUAS. A cada quatro 
anos os coordenadores apresentam seus planejamentos para o próximo quadriênio que 
compõem o Plano Estadual de Assistência Social (PEAS) e todo início de ano as equipes 
preparam seus planos de ação com base nas diretrizes do MDS e do PEAS, sendo todos os 
instrumentos submetidos para a aprovação do CONSEAS.  

As diretrizes e objetivos do programa, a gente tira do MDS, digo as diretrizes e 
objetivos, das ações estratégicas. O que a gente faz é uma adaptação para a realidade 
daqui. Então assim, quando você organiza PEAS você pensa em algumas questões 
mais gerais. Quando você organiza a comissão [instituída para o plano estadual do 
Peti] chega um milhão de objetivos e diretrizes novas, que foram a partir das 
audiências públicas e que precisamos replanejar. Mas assim, as ações vêm de 
múltiplos espaços, canais. E principalmente, o que é e o que não é ação da equipe de 
referência, a equipe de referência define também. (...) Então assim, as diretrizes e os 
objetivos vêm do próprio programa e as ações específicas vêm a partir da lógica da 
equipe, de perceber o que ela consegue ou não consegue executar. 

 

Além dos ritos instituídos pelo SUAS, e como explicado no bloco anterior, a equipe 
CDS organizou uma rotina administrativa bastante engajada que ajudou a garantir a 
continuidade das ações frente aos desafios organizacionais. Esta cultura, invariavelmente, 
ampliou as capacidades técnicas destes burocratas.  

Ao longo de todo o período analisado os ritos de gestão instituídos pelo SUAS ou 
resultantes da rotina interna da CDS foram associados ao incremento contínuo de 
conhecimento, mediação de conflitos e conciliação de interesses junto às instâncias de controle, 
a identificação de lacunas e a responsividade para promover mudanças na política, dentre outras 
capacidades.  

A partir do marco do redesenho, entretanto, foi observado uma ampliação mais 
substancial das capacidades técnicas, em especial por meio das atividades desempenhadas em 
torno do plano estadual. Primeiro, este processo foi marcado por negociações mais intensas 
entre a equipe da CDS e a alta-gestão da Seds e, em especial, os técnicos passaram a ser cada 
vez mais criteriosos para a execução de ações que entendiam estar “fora do escopo” do 
programa (ou não ser prioritárias): 
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Na verdade, eu nunca achei em nenhum lugar [obrigatoriedade de ter um plano] (...) 
O que temos obrigatoriedade é de realizar ações planejadas. Então elas poderiam estar 
no plano plurianual, no plano decenal, no plano de ação. Só que esse plano [estadual] 
é intersetorial, ele não é um plano da equipe do PETI. A grande questão é, que o meu 
entendimento, a equipe do PETI tem obrigação de organizar ações específicas para a 
equipe do PETI. Mas ações inter secretariais, intersetoriais, etc. é uma obrigação que 
é do executivo como um todo (Entrevistado, técnico CDS). 

 

A despeito da argumentação da equipe, a elaboração do plano estadual foi iniciada sob 
mesma justificativa alegada pelo MPE. O plano estadual foi o instrumento catalizador das ações 
estratégicas, entretanto sua viabilização esbarrou em diferentes obstáculos jurídicos internos. O 
processo licitatório que previa a contratação de consultoria especializada para o apoio no 
gerenciamento das atividades técnicas e metodológicas necessárias para a elaboração do plano, 
tramitou mais de oito meses entre a área técnica, departamento administrativo e a consultoria 
jurídica da Seds, sendo adjudicado em maio de 2018 (19 meses após a instauração do inquérito 
civil público do MPE).  

A primeira elaboração do processo licitatório não foi aprovada pela consultoria jurídica 
da casa que decidiu retirar o edital e publica-lo novamente após ajustes. A refação de todo o 
processo requereu o aprimoramento de competências um tanto específicas por parte da equipe 
técnica, como apropriação do trâmite da gestão pública, interpretação da legislação vigente para 
elaborar o certame, além da necessidade de negociar a submissão do instrumento ao CONSEAS 
e Comitê Gestor do Palácio do Governo, local onde tramita todas as licitações paulistas.  

Outros dois marcos nesse processo estão associados a mobilização de capacidades 
técnicas da burocracia do PETI. O primeiro diz respeito a responsabilidade atribuída a estes 
burocratas na coordenação da Comissão instituída para elaborar e executar o plano e o segundo 
refere-se à realização das audiências - que se constituíram como espaços de escuta e negociação 
das demandas dos municípios. Ambas operações esticaram a equipe no aprimoramento de sua 
capacidade de gestão (e.g levar adiante pautas executivas, acompanhar e fiscalizar a contratação 
de serviços, realizar o processo de prestação de contas, mediar conflitos interpessoais e conciliar 
interesses, defender posições institucionais em ambientes externos, construir ou mudar de 
opinião a partir da escuta de outros atores envolvidos na política, dentre outras). 

Eu vejo que na comissão a CDS tem um papel preponderante, decisório. Ela vai 
pautar, ela é que vai dar o ritmo, vai dar o tom. Agora, o papel de influenciador, de 
interventor, de fiscalização, creio que virá mais por parte desses representantes do 
sistema de justiça, Ministério Público do Trabalho, Federal, Estadual (Entrevistado, 
Técnico CAS). 

 
À medida que as audiências iam ocorrendo, a gente ia observando as falhas. Então, 
por exemplo, se o colega vinha pela educação, quando ele veio nessa aqui de São 
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Paulo, ele percebeu que ele era o único profissional de educação participando. Então 
ele se articulou, fez um trabalho interno na própria Secretaria de Educação e fez com 
que as diretorias regionais se organizassem, mobilizassem a participação. Então foi 
assim um crescente. Até que chegou lá em Araçatuba nós tínhamos três diretores de 
regiões da área da educação e professores participando. Então foi assim um processo 
crescente (Entrevistado, Técnico CAS). 

 

Cumpre notar que a adoção de um plano estadual inaugura uma nova orientação para as 
ações do PETI paulista, haja vista que o instrumento é composto essencialmente de ações de 
carácter regionalizado e intersetorial (apenas 11% das ações adotadas no plano são de 
responsabilidade exclusiva da Seds) e, sobretudo, se apoia na existência de burocracias 
regionalizadas pertinentes ao governo paulista (como, por exemplo, as ETECs, os CERESTs e 
diretorias regionais das secretarias de saúde e educação). 

Em geral é possível perceber que as soluções de gestão desenvolvidas no escopo do 
programa, acompanhadas ou não de instrumentos institucionais, estiveram relacionadas a 
mobilização de capacidades técnicas. Ao longo dos dois períodos as capacidades técnicas 
desenvolvidas foram resultantes dos ritos de gestão (do SUAS e interno a CDS) e no momento 
pós redesenho houve um incremento considerável em virtude dos marcos regulatórios inerentes 
a elaboração do plano estadual.  

Importa lembrar que, diferentemente do que pôde ser observado no caso maranhense, 
os instrumentos de gestão aqui tratados, até o momento, não implicaram em maior capacidade 
de enforcement do ente estadual. É possível inferir que a existência de um Plano Estadual 
amplie tais capacidades visto que o enforcement é constitutivo da aplicação do instrumento. 

 

(iii) Estratégias de Monitoramento e Avaliação 
 

Não foram observadas estratégias relevantes de monitoramento e avaliação no escopo 
do programa vinculadas a mobilização de capacidade técnica. A despeito da existência do 
SIMPETI os entrevistados criticam o processo de monitoramento e avaliação proposto pelo 
MDS, demasiadamente focalizado na prestação de contas financeiras e, assim como no 
maranhão, relatam incompatibilidade dos números de crianças e adolescentes ocupadas entre 
os diferentes sistemas do MDS e os dados divulgados pelo IBGE.  

Se eu quiser colocar [no SIMPETI] desde as que não custam nada, tipo: fui ao Fórum 
Paulista, fui na reunião do ... até ações como a audiência pública, eu posso. Mas na 
verdade, o grande problema do processo de prestação de contas, e acho que do 
processo de prestação de contas da assistência como um todo, é que ele é feito muito 
mais na questão das linhas financeiras (Entrevistado, Técnico CAS).  



 
 

 

133 

 

Quanto à existência de estrutura específica de coleta e tratamento de dados, ainda que 
no caso paulista a equipe da CDS tenha acesso a ferramentas e tecnologias de informação, a 
exemplo do sistema de Business Intelligence, não foi observado a utilização destes dados para 
apoiar o monitoramento das ações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Esta pesquisa buscou investigar como o SUAS afeta as capacidades estatais dos 

governos estaduais para implementar a política de assistência social.  Por um lado, os 
sistemas de políticas públicas preveem certa homogeneidade na implementação de políticas em 
escala nacional (visto que suas regras, mecanismos e processos são iguais para todos os estados) 
(Arretche, 1996, Bichir, 2011, 2016; Licio, 2012), por outro, a constatação de que as 
capacidades dos governos estaduais no âmbito do SUAS são heterogêneas, relativiza esta 
perspectiva (Silva, 2015; Pereira, 2016; Souza, 2018).  

Se as características institucionais do SUAS são insuficientes para explicar a elevada 
diversidade nas capacidades estatais dos governos estaduais é razoável assumir que existam 
outros fatores que determinam as capacidades desses governos em implementar e gerir a 
política de assistência social. Posto isto, esta pesquisa revelou quais foram as variáveis 
presentes nos governos estaduais e que combinadas com o quadro normativo e a engenharia 
institucional do SUAS atuaram como mobilizadores (ou constrangedores) de capacidades 
estatais.  

Em primeiro lugar esta pesquisa constata que, como anunciado, o desenho institucional 
de uma política não é de partida mobilizador de capacidades estatais. Isto é, ao menos nos casos 
estudados a construção dessas dependeu da presença de determinadas variáveis no interior do 
Estado e, notadamente, da forma com estas variáveis se acomodaram ao entrar em contato com 
o quadro normativo da política. Sobretudo, os casos analisados identificaram que certas 
condições internas aos estados foram necessárias para que as capacidades fossem formadas no 
âmbito do PETI.  

No caso maranhense, as condições presentes que tornaram possível a construção de 
capacidades estatais foram: (i)  ativismo institucional, (ii) a posição da política em relação ao 
projeto de governo mais amplo, (iii) a pré-existência de instâncias de coordenação horizontal e 
(v) o emprego de instrumentos de coordenação intergovernamental. 

O que se observa é que as capacidades técnicas foram constituídas independentemente 
da existência de uma burocracia qualificada nos termos tratados nesse trabalho, no entanto, a 
existência do ativismo institucional no alto-escalão da secretaria foi determinante para a 
mobilização de capacidades. Ainda, em um dado momento o programa ganhou posição de 
destaque frente aos demais programas do SUAS em virtude do modelo de cofinanciamento 
federal aos municípios, o que implicou na maior disponibilidade de recursos humanos e 
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ampliação da capacidade da secretaria em implementar o programa. No entanto, o acirramento 
da disputa entre programas do SUAS e programas próprios de governo constrangeram a 
mobilização de capacidades. Assim, a posição do programa na agenda mais ampla do governo 
operou como reguladora de capacidades. 

Outro fator determinante no incremento de capacidades técnicas esteve associado a 
intensidade e amplitude da coordenação horizontal adotada pela secretaria, que somente se 
tornou possível devido a pré-existência de instâncias de gestão de políticas correlatas a agenda 
do trabalho infantil. A coordenação intergovernamental também se mostrou decisiva na 
mobilização de capacidades, lembrando que, no caso maranhense, a escolha programática do 
governo estadual (isto é, adoção do assessoramento in loco como principal estratégia de 
implementação da política) promoveu o necessário consenso operacional e dotou o estado de 
maior alcance territorial. A adoção de instrumentos institucionais com qualidade de 
enforcement também se mostrou como condição importante para a promoção de capacidade. 

Já as condições inerentes ao governo paulista foram diversas àquelas do estado 
nordestino. As condições presentes que tornaram possível a construção de capacidades estatais 
foram: (i) instabilidade do ambiente institucional, (ii) a inserção da política na estrutura 
organizacional, (iii) institucionalidade da política fora da assistência social e  o (iv) ativismo 
dos atores do sistema de justiça.  

A presença de atributos burocráticos weberianos não foi sozinha determinante na 
mobilização de capacidades, entretanto, a forma na qual estes atributos foram mobilizados em 
função das contingências do quadro institucional da Seds dotou a equipe de certo “insulamento” 
favorável ao incremento das capacidades estatais. Especificamente no caso paulista, a inserção 
do programa na estrutura organizacional foi um dos fatores associados a existência de 
capacidade financeira. Mesmo que não houvesse estabilidade do financiamento da política ou 
recursos próprios investidos no primeiro período analisado, o programa esteve alocado em uma 
coordenadoria estratégica, figurando, à época, ao lado de políticas de maior peso no SUAS, o 
que possibilitou o planejamento e a execução de recursos de forma conjunta. Assim, a 
mobilização da capacidade financeira esteve mais relacionada com a inserção do programa na 
estrutura organizacional da Seds do que propriamente à normativa federal de financiamento do 
programa.  

Ainda, a formação de capacidades estatais no programa paulista esteve intrinsecamente 
relacionada a existência de uma rede interinstitucional que concentra burocracias de maior peso 
no governo do estado e que não está diretamente vinculada à assistência social. No estado de 
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São Paulo, a origem normativa da agenda do trabalho infantil possibilitou a constituição de um 
quadro institucional mais calibrado e preponderante na formulação do que hoje é o sistema de 
garantia dos direitos da criança e do adolescente, tendo como protagonista diversos atores do 
sistema de justiça. No caso analisado, é possível notar ao menos duas implicações positivas 
desta configuração para a conformação de capacidades: para além de garantir estabilidade às 
ações do programa paulista frente às adversidades do quadro institucional da Seds, esta rede 
atuou como regulador do pacto federativo quando os incentivos federais se mostraram 
insuficientes para induzir a implementação das AEPETI no estado (como foi o caso da 
intervenção do MPE no ano de 2016).  

Ainda à luz dos resultados destacados acima, é possível afirmar que as capacidades 
estatais possuem um caráter provisório. Como demonstrado, a formação de capacidades 
depende de uma configuração que não é determinada pelo quadro normativo da política per se, 
o que faz com que elas estejam presentes em determinados momentos e não em outros. O 
desenho institucional de uma política pode atuar como um impulsionador de capacidades, mas 
não necessariamente garante a sua permanência, haja vista que as condições internas aos 
governos são oscilantes. Ao menos analiticamente, é preciso ir para além da normativa da 
política e analisar o processo concreto de implementação dessa a fim de observar a permanência 
das capacidades estatais – trabalho empreitado nessa pesquisa. 

No caso maranhense, no período imediatamente após a integração com o PBF o 
programa ganha posição de destaque frente aos demais programas do SUAS o que implicou na 
ampliação da capacidade de implementar a política. Após anos sem observar o incremento de 
capacidades no escopo do programa, foi notado um substantivo incremento de capacidades 
técnicas ao longo da implementação das AEPETI (isto é, variáveis de estoque no interior do 
estado foram mobilizadas implicando na ampliação das capacidades). Foram observados neste 
período a presença de capacidade financeira (e.g taxa de execução), coordenação inter e 
intragovernamental e de gestão (com destaque para a capacidade de enforcement) antes não 
reveladas. Já no caso paulista as capacidades oscilaram de forma menos radical, mas ainda 
assim é possível observar o caráter transitório dessas: capacidades financeiras foram notadas 
em um primeiro período e não observadas no período seguinte, a perda da autonomia dos 
tecnocratas e da centralidade no processo decisório ocorrida na troca da última gestão se 
mostrou como uma barreira para a mobilização de capacidade técnicas antes presentes e 
capacidades de gestão foram significativamente observadas a partir da elaboração do Plano 
Estadual.  
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Sobretudo esta pesquisa cria uma oportunidade de revisar as interpretações sobre o 
papel dos governos estaduais no SUAS. Como visto, a instituição do SUAS alterou 
expressivamente o cenário de fragilidade característico da trajetória da assistência social. O 
sistema delineou conteúdo específico para essa política organizando a provisão de um conjunto 
de seguranças sociais e de defesa de direitos no âmbito da assistência social; adotou 
mecanismos democráticos para a tomada de decisão e instituiu uma nova engenharia 
operacional capaz de, ao mesmo tempo, promover incentivos a indução das ações nos níveis 
subnacionais e arregimentar novos padrões técnicos de operação da política nestes governos. 
No entanto, como aponta a literatura estudada, o SUAS delegou aos entes estaduais um papel 
centrado em atividades não-finalísticas e pouco atrativas do ponto de vista do cálculo eleitoral 
e tampouco estabeleceu um sistema de incentivos suficientemente indutor de ações neste nível 
de governo (Franzese, 2010; Costa e Palloti, 2013; Silva, 2015, Bichir, 2011, 2016b, Souza, 
2018). 

 O que se observa nos estudos de caso do Maranhão e de São Paulo é que o arranjo 
institucional conformado no âmbito do PETI, em última instância, nos informa sobre o papel 
que o governo do estado assume nessa política. Dito de outro modo, as condições estruturais, 
institucionais e políticas inerentes a cada governo em contato com o conjunto normativo de 
uma política federalizada concede um determinado conjunto de operações que são enfatizadas 
pelo governo estadual, caracterizando o seu papel. Enquanto o governo maranhense ganha 
maior relevância na ação indutora e assume centralidade na coordenação e acompanhamento 
dos municípios de forma a incidir sobre a qualidade e adequabilidade das ações locais às 
normativas federais; o governo paulista adota uma ação política regionalizada, orientada para 
coordenar, regular e estruturar ações de alcance estadual (e que contam com a capacidade 
burocrática pertinente a esta esfera de governo). Cumpre observar que o papel que o estado 
assume, seja como coadjuvante do processo de municipalização ou facilitador de uma política 
regionalizada, está relacionado com a forma na qual ele mobiliza suas capacidades para melhor 
implementar uma política. 

Se a construção de capacidades dependerá de uma configuração que não é previamente 
e exclusivamente determinada pela normativa de uma política, é possível inferir que o papel 
que o governo do estado assume em uma política é também dependente de tais condições. Isto 
indica que o conjunto normativo que determina o papel do estado é somente um ponto de 
partida: a relevância dos estados no SUAS mudará de acordo com o arranjo que se conforma 
na implementação de cada política. Dito isto, é possível concluir que, ao menos na política 
analisada, o papel do estado não é tácito, mas sim criado de acordo com as condições inerentes 
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a cada governo - assim como o são as capacidades estatais. Esta pesquisa abre campo para 
investigar quais capacidades estatais são mais decisivas para trazer os governos estaduais “para 
dentro” do sistema.  
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Apêndice I: Índice da Capacidade Institucional na Assistência Social  
 

 
 
Fonte: Silva, 2015 

# UF Capacidade 
Financeira

Capacidade 
Administrativa

Capacidade Política Capacidade 
Cooperativa

ICAS

1 MS 0,53 0,49 1,00 1,00 0,76
2 RR 0,85 0,75 0,70 0,66 0,74
3 CE 0,20 0,91 1,00 0,63 0,69
4 AM 0,24 0,57 0,70 0,92 0,61
5 PE 0,05 0,88 0,60 0,89 0,61
6 MG 0,08 0,44 1,00 0,88 0,60
7 PA 0,68 0,66 0,80 0,24 0,60
8 SP 0,18 0,65 0,60 0,94 0,59
9 MT 0,03 0,41 1,00 0,87 0,58
10 RJ 0,23 0,48 0,80 0,78 0,57
11 BA 0,22 0,59 0,70 0,72 0,56
12 SC 0,14 0,56 0,90 0,62 0,56
13 AP 0,85 0,66 0,60 0,03 0,54
14 AC 0,37 0,83 0,60 0,32 0,53
15 PR 0,20 0,58 0,90 0,45 0,53
16 GO 0,24 0,66 1,00 0,07 0,49
17 MA 0,23 0,55 0,50 0,66 0,49
18 SE 0,27 0,49 0,50 0,63 0,47
19 AL 0,09 0,65 0,40 0,71 0,46
20 PB 0,42 0,58 0,60 0,22 0,46
21 RS 0,18 0,50 0,80 0,26 0,44
22 ES 0,34 0,24 0,20 0,89 0,42
23 TO 0,20 0,25 0,60 0,48 0,38
24 RN 0,31 0,38 0,70 0,09 0,37
25 RO 0,05 0,49 0,80 0,05 0,35
26 PI 0,05 0,75 0,50 0,02 0,33
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Apêndice II: Inquéritos Civis e Procedimentos Preparatórios por unidade do Ministério Público do Trabalho.  
 

 
 
Fonte: Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Ministério Público do Trabalho, 2017. 
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Procuradoria Regional do Trabalho 2° Região - São Paulo 172 7% 358 273 13 9% 54 7% 278 80 4% 259 9% 317 11% 8
Procuradoria Regional do Trabalho 15° Região - Campinas 241 10% 352 304 9 6% 121 15% 179 173 9% 245 8% 191 6% 1
Procuradoria Regional do Trabalho 16° Região - Maranhão 36 2% 368 210 17 11% 33 4% 257 111 6% 99 3% 150 5% 3
Totais do MPT 2017 2.361 100% 4.975 4.414 148 100% 823 100% 3.044 1.937 100% 2.960 100% 2.958 100% 107
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Apêndice III: Síntese dos resultados encontrados para as variáveis analisadas nos estados do Maranhão e São Paulo 

 

Variável Maranhão São Paulo 
Recursos Organizacionais 

1. Disponibilidade de 
recursos humanos 

Antes do redesenho o quadro de recursos humanos apresentava  baixo 
grau de weberianiedade e baixa capacidade de implementação (exceto 
no período imediatamente após integração com o PBF). Após o 
redesenho persistiu o baixo grau de weberianiedade mas a capacidade 
de implementação da política foi ampliada. Este fato esteve 
relacionado ao ativismo institucional protagonizado pela secretária-
adjunta. 
 

Não houve alteração dentre os marcos. É possível observar ao longo 
de todo o período um razoável grau de weberianiedade, com destaque 
para o crescente aumento da profissionalização. O “insulamento 
interno” da equipe ampliou a qualidade burocrática e possibilitou a 
assiduidade na implementação das ações.  
 

2. Tecnocratas em posição 
de autoridade 

Técnicos não exercem funções estratégicas (planejamento e gestão) e 
tampouco os processos de tomada de decisões estão concentrados em 
torno destes cargos. Não foi observado o incremento de capacidades 
técnicas relacionadas a esta variável em ambos períodos. 

Até os primeiros anos da última gestão técnicos exerciam funções 
estratégicas e o processo decisório esteve concentrado em torno dos 
tecnocratas, o que resultou na ampliação das capacidades técnicas. A 
perda da autonomia e da centralidade no processo decisório ocorrida 
na troca de gestão se mostrou como uma barreira para a mobilização 
de novas capacidade técnicas. 
  

3. Disponibilidade de 
recursos financeiros 

Nos dois períodos não foram encontradas capacidades financeiras 
significativas. Apesar da estabilidade adquirida para o financiamento 
das ações do PETI após o redesenho,  não foi evidenciado aumento de 
capacidade técnica associada ao planejamento orçamentário e 
tampouco houve melhora na geração receitas próprias ou de execução 
da política, em que pese o último ano tenha sido mais representativo 
neste indicador.  
 

Ao longo da primeira década do programa foi observado a existência 
de capacidades financeiras. Mesmo que não houvesse estabilidade do 
financiamento da política ou recursos próprios investidos, esteve 
presente a capacidade de obter receita e de executar recursos (em 
conjunto com outros programas ou por meio da rede de atores 
institucionais mobilizados nesta agenda). A mobilização da 
capacidade financeira esteve mais relacionada com a inserção do 
programa na estrutura organizacional da Seds e ao protagonismo desta 
nas instâncias interinstitucionais do que propriamente à política federal 
de financiamento do programa. 
Após o redesenho não houve incremento das capacidades financeiras 
se aproximando do quadro descrito para o Maranhão. 
 

4. Centralidade da agenda 
na estrutura organizacional 

No período imediatamente após a integração com o PBF o programa 
ganha posição de destaque frente aos demais programas do SUAS em 

Os dados obtidos foram insuficientes para observar a relação da 
centralidade de agenda e capacidades estatais no período anterior ao 
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virtude do modelo de cofinanciamento federal aos municípios, o que 
implicou na maior disponibilidade de recursos humanos e, portanto, na 
ampliação da capacidade de implementar a política. Após o redesenho 
o programa perdeu centralidade em detrimento dos programas próprio 
de governo. Não foram observadas a mobilização de capacidades 
técnicas neste período (exceto no ano de 2018). 
 

redesenho. Após o redesenho um inquérito civil público instaurado 
pelo MPE e o saldo de recursos em conta garantiram ao PETI 
necessária centralidade na estrutura organizacional e a implementação 
da política foi retomada, ampliando as capacidades técnicas.  

5. Alcance territorial e 
capilaridade da ação 

O alcance territorial foi ampliado a partir do marco do redesenho em 
decorrência das ações desenvolvidas no escopo do assessoramento in 
loco. A aproximação da gestão estadual das municipais resultou na 
maior participação dos municípios no Fórum Estadual e ampliou o 
reforço burocrático às ações dos demais órgãos estaduais envolvidos 
nesta agenda. 
 

O alcance territorial da Seds está associado a dois fatores: estrutura 
descentralizada e, no caso específico do PETI, a forte 
institucionalidade da rede de atores engajados nesta agenda garantiu a 
efetividade do alcance territorial.  

Estratégia de Articulação e Gestão 

6. Estratégia  de 
coordenação inter e 
intragovernamental 

A estratégia de coordenação da Sedes ganha evidência no segundo 
período analisado resultando em um novo padrão de relacionamento 
entre esta burocracia e atores chaves desta agenda. Isto ocorreu por 
meio da realização de ações próprias articuladas com outros órgãos e 
do aproveitamento do seu alcance territorial para o apoio às ações de 
outros órgãos de governo. O incremento da capacidade técnica (e.g 
capacidade de articular interesses em torno de uma agenda comum e 
profissionalização burocrática) ocorreu como um resultado associado 
ao incremento das atividades coordenativas. 
 

A gênese do relacionamento entre Seds e atores desta agenda é anterior 
ao período analisado. A manutenção dos relacionamentos 
interinstitucionais se constituiu como a principal estratégia de 
coordenação no domínio do PETI paulista e, ainda que não houve 
variação significativa das atividades coordenativas realizadas nos dois 
períodos, a vinculação com estes atores foi um dos principais 
mobilizadores de capacidades.  

7. Processos de 
planejamento, controle e 
gestão 

Não foram observadas a existência de capacidades técnicas associadas 
a existência de processos de planejamento e gestão no primeiro 
período. Após o redesenho as capacidades estatais foram ampliadas 
por meio do emprego de instrumentos de gestão que buscaram 
coordenar a relação com os municípios. A elaboração do Plano de 
Ação junto aos municípios e o instrumental de assessoramento in loco, 
garantiram o enforcement às normativas federais e promoveram a 
cooperação dos municípios na implementação do projeto estadual, 
ampliando as capacidade deste governo de implementar a política.  

Em ambos períodos a mobilização de capacidades técnicas esteve 
associada a estruturação de procedimentos de rotina, sejam estes parte 
da institucionalidade do SUAS ou internos à CDS. No momento após 
o redesenho as capacidades técnicas foram substancialmente 
ampliadas em virtude dos marcos regulatórios associados a elaboração 
do Plano de Ação Estadual (processo licitatório, instituição de 
Comissão e realização de audiências públicas). 
 

Estratégia de Monitoramento e Avaliação 
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8. Exigências de 
desempenho 

Não foram observadas estratégias relevantes de monitoramento e 
avaliação no escopo do programa vinculadas a mobilização de 
capacidade técnica. 

Idem ao Maranhão. 

 

Fonte: elaboração própria 
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Apêndice IV: Roteiro de Entrevista 

1. Qualidade burocrática 
• Qual é a sua formação? 
• Qual o seu vínculo empregatício neste órgão?  
• Qual a sua carreira atual?   
• Se comissionado, como foi o seu processo seletivo?  
• Há quanto tempo você trabalha neste órgão público? E nesta política? 
• Você sempre exerceu a mesma função neste órgão ou já teve outra função/cargo? 

 
[somente gerência/coordenação] 
• Como funciona o processo de contratação dos servidores deste órgão público? 
• De maneira geral, o que se costuma levar em consideração na hora de contratar os 

servidores comissionados? 
• Quando comparada com outros órgãos do estado, como você vê a remuneração dos 

servidores desta secretaria? 
• No caso específico daqueles que trabalham no PETI, foi utilizado algum critério especial 

de contratação dos servidores?  
• Na sua percepção, o que motivou a contratação/ nomeação da equipe?  
• Quantas pessoas trabalham diretamente na equipe do PETI? Há quanto tempo trabalham 

para o programa?  
 
2. Influência dos tecnocratas no planejamento e na gestão 
• No PETI, como é realizada a formulação de diretrizes e objetivos do programa?  
• Como as metas do Programa são definidas? Pode me dar um exemplo de como as últimas 

metas foram pactuadas? 
• Vocês contrataram consultores externos para apoio na definição de diretrizes do PETI? De 

qual área exatamente? 
• Quem costuma participar de reuniões no gabinete, de diretoria ou coordenação?  
• Na sua experiência o que mais influencia a revisão das ações do programa?  

 
3. Disponibilidade de recursos financeiros 

[somente gerência/coordenação] 
• Pelo que você sabe, os recursos do governo federal são destinados para quais ações do 

PETI? 
• Os recursos do governo federal já tiveram critérios diferentes dos que são utilizados 

atualmente? 
• Há incentivos financeiros oferecidos pelo governo federal vinculados ao desempenho do 

programa? Como ele é avaliado? 
• O estado aporta recursos próprios para esse programa? Sabe informar qual é o recurso 

anual? Se há financiamento próprio, para quais ações os recursos são destinados?   
• Há financiamento de outros órgãos públicos ou organizações?  
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4. Disponibilidade de recursos tecnológicos 
• Quais os recursos tecnológicos e de informática utilizados pelo programa (ex. sistemas de 

gestão de informação, cadastro e acompanhamento de ações)?  
• Quando estes recursos foram implementados?  
• Houve mudança na rotina do programa a partir da implantação destes? Você pode citar um 

exemplo? 
• Você considera que as mudanças permitiram o aprimoramento da gestão e controle do 

programa por parte do ente estadual?  
• Essa secretaria utiliza sistema de gestão de informação próprio?  

 
5. Centralidade da agenda na estrutura organizacional 
• Na sua percepção o programa é prioritário para a sua secretaria? Porque?  
• E para o governo do Estado? Porque? 

 
6. Coordenação inter e intragovernamental, alcance territorial e capilaridade da ação 
• A implementação do PETI conta com o apoio de outros órgãos de Estado? Quais? 
• Esses órgãos participam do processo decisório? 
• Quais ações são realizadas em conjunto com essas secretarias? Consegue destacar uma 

atividade? 
• Existem grupos de trabalho ou instâncias de gestão do programa? Quais as funções que 

estas instâncias exercem e quem participa?  
• Você consegue exemplificar uma ação realizada em conjunto com uma dessas instâncias?  
• Em geral há resistência à cooperação nas ações que envolvem a colaboração de outros 

órgãos? Quais são os desafios de articulação?  
 

7. Alcance territorial e capilaridade da ação 
• Como se dá a interlocução/ ação com os municípios? Existem instrumentos e estratégias 

que facilitam a cooperação da secretaria com municípios? 
• Como se dá a interlocução com o MDS?  

 
8. Influência de organismos internacionais 
• O programa possui metas ou acordos de cooperação estabelecidos com organismos 

internacionais, como PNUD ou Organização Internacional do Trabalho, a OIT? 
• Há presença representantes de agências internacionais nas discussões sobre essa política?  
• Como você percebe a influência da opinião destes representantes nos rumos da política?  

 
9. Aporte jurídico e normativo 

[somente gerência/coordenação] 
• Há normas conjuntas que facilitam a cooperação entre os órgãos?  
• Há clareza de papéis e responsabilidades de cada órgão envolvido na política pública? 
• A legislação vigente contribui para estimular a cooperação entre a secretaria de estado e 

municípios? 



 
 

 

157 

• Na sua percepção quais são os obstáculos para  cumprir com as determinações normativas 
do MDS (portaria, instrução operacional, resoluções CITs etc?  

• O programa possui uma regulamentação específica no estado? 
 
10. Emprego de processos e instrumentos de planejamento, controle e gestão 
• Quais são os principais instrumentos de gestão em uso para o planejamento do programa?  

(protocolos de gestão, pactos de aprimoramento etc)?  
• Quando eles passaram a ser utilizados? 
• Quais são os principais desafios encontrados para a sua elaboração e o que a gestão/equipe 

do programa fez para transpô-los?  
• Há procedimentos de controle instituídos?  

 
11. Uso de estratégias de monitoramento e avaliação das ações 
• Vocês possuem um sistema de monitoramento do PETI? (SE SIM) Ele foi desenvolvido 

por consultores externos ou pelo servidores do órgão? O governo federal apoiou 
tecnicamente a construção desse sistema? Como? 

• Como se dá a coleta e tratamento de dados para o programa?  
• Já foram realizadas avaliações do programa? Quem realizou? 

 
 


