
 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

LILIANE ROCHA  

LUIZ GUILHERME GERBELLI 

MARIA BRANT 

 

 

 

 

PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 O PAPEL DAS DIRETORIAS REGIONAIS NA FORMULAÇÃO, AVALIAÇÃO E 

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

SÃO PAULO 

2017 



 
 

LILIANE ROCHA 

LUIZ GUILHERME GERBELLI 

MARIA BRANT 

 

 

 

 

 

PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O PAPEL DAS DIRETORIAS REGIONAIS NA FORMULAÇÃO, AVALIAÇÃO E 

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas como 
requisito para obtenção do título de 
Mestre em Gestão e Políticas Públicas 
 
Campo de conhecimento: Ciclo de 
Políticas Públicas 
 
Orientador: Prof. Dr. Marco Antônio 
Carvalho Teixeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

 2017 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rocha, Liliane. 
     Plano Estadual de Assistêcia Social : o papel das diretorias regionais na 
formulação, avaliação e apoio à implementação / Liliane Rocha, Luiz 
Guilherme Gerbelli, Maria Brant. - 2017. 
     81 f. 
 
     Orientador: Marco Antonio Carvalho Teixeira 
     Dissertação (MPGPP) - Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo. 
 
     1. Políticas públicas – São Paulo (Estado). 2. Assistência social. 3. 
Comunicação nas organizações. 4. São Paulo (Estado) – Política social. I. 
Gerbelli, Luiz Guilherme. II. Brant, Maria. III. Teixeira, Marco Antonio 
Carvalho. II. Dissertação (MPGPP) - Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo. IV. Título. 
 
 

CDU 304(815.6) 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

LILIANE ROCHA 

LUIZ GUILHERME GERBELLI 

MARIA BRANT 

 

 

 

PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 O PAPEL DAS DIRETORIAS REGIONAIS NA FORMULAÇÃO, AVALIAÇÃO E 

APOIO A IMPLEMENTAÇÃO 

 

Dissertação apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Gestão e Políticas 
Públicas Campo de conhecimento: Ciclo de 
Políticas Públicas. 
 
 

Data de aprovação: 

__/__/____ 

 

Banca examinadora: 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Antônio Carvalho Teixeira (Orientador) – FGV/EAESP 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Gustavo Andrey de Almeida Lopes Fernandes – FGV/EAESP 

 

________________________________________ 

      Prof. Dr. Fabio Pereira de Andrade - Convidado  

 

________________________________________ 

Murilo Lemos de Lemos - Representante/SEDS 



 
 

 
 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à Leonel Diniz e Candida 

Nascimento, respectivamente meu pai e minha madrasta, 

que me ofereceram a oportunidade de concretizar o meu 

potencial e tornar os meus sonhos uma realidade. 

Agradeço também a coordenadora Regina Pacheco, que 

possibilitou a minha jornada neste curso. 

Liliane Rocha 

  

 

 

Dedico este trabalho para Neusa Gerbelli, minha segunda 

mãe, com a certeza da eternidade do nosso amor. Aos 

meus pais, Marli e Laerte, pelo apoio incondicional. E aos 

meus primos pelos laços de irmandade construídos ao 

longo da vida. 

Luiz Guilherme Gerbelli 

 

 

 

Dedico este trabalho à Carminha Brant, minha mãe e 

principal inspiração na busca de uma sociedade mais justa. 

Também ao Lucas por me apoiar nas minhas conquistas e 

aos meus filhos, Manuela e José, por terem pacientemente 

colaborado para a finalização deste trabalho. 

Maria Brant 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Este trabalho só foi possível com as contribuições e o apoio de vários atores 

chaves, aos quais gostaríamos de agradecer. Em primeiro lugar, agradecemos a 

toda a equipe da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) que, de 

forma generosa, disponibilizou todas as informações necessárias para o melhor 

entendimento sobre o processo de construção do Plano Estadual de Assistência 

Social (PEAS). Além de compartilhar a experiência vivida na construção do plano, 

foram extremamente transparentes sobre os desafios enfrentados e as reflexões 

geradas a partir do processo. 

Agradecemos ainda às equipes das Diretorias Regionais de Assistência e 

Desenvolvimento Social (DRADS), que gentilmente se dispuseram a compartilhar 

suas percepções sobre o processo de elaboração do PEAS. 

Gostaríamos de agradecer também ao nosso orientador, professor Marco 

Antônio Teixeira, cujas contribuições, provocações e inspirações foram de 

fundamental importância para a finalização deste trabalho bem como à professora 

Cibele Franzese, que em sua disciplina de Orientação Monográfica, nos possibilitou 

a base metodológica para a elaboração deste trabalho. Por fim, agradecemos a 

professora Regina Pacheco pela sua sensibilidade e profissionalismo na condução 

dos trabalhos de conclusão. 

 



 
 

RESUMO 

 

A proposta deste estudo foi analisar a percepção das Diretorias Regionais de 

Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) do Estado de São Paulo em relação 

à implantação do Plano Estadual de Assistência Social (PEAS) concluído no final de 

2015 e com validade até 2019. Apesar de reconhecido como um processo de 

construção participativa por todos os atores da Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Social (SEDS), o período pós-elaboração do PEAS tem se 

mostrado um momento desafiador no que se refere à implementação das diretrizes e 

projetos em âmbito regional. Consideradas como instâncias estratégicas no 

desdobramento das políticas estaduais de assistência social, as DRADS são 

responsáveis pela interlocução com os municípios do Estado de São Paulo e, 

portanto, a compreensão e corresponsabilidade pelas ações eleitas como 

prioritárias. A implementação depende da capacidade de cada diretoria regional em 

apoiar e comunicar as gestões municipais na busca pelos resultados definidos no 

PEAS. Buscou-se, portanto, o entendimento do processo vivenciado na elaboração 

do PEAS e posteriormente a identificação de questões não trabalhadas junto às 

DRADS para subsidiar uma adequada implementação do plano com os municípios. 

Dessa forma, ao definir o referencial teórico que subsidiou toda análise, partiu-se 

para as entrevistas semiestruturadas e, por fim, para a realização de um survey 

semiestruturado considerando o universo das 26 DRADS. Como referência para 

respaldar as considerações sobre a implementação da política estadual junto aos 

municípios, buscou-se a experiência do Estado do Paraná, que aponta várias 

estratégias na busca pela redução da extrema pobreza. Com o trabalho foi possível 

verificar lacunas na implementação do plano e, consequentemente, apontar 

sugestões de melhorias que envolvem conceder às DRADS o papel de protagonista 

na elaboração dos próximos planos estaduais de assistência social, melhorar a 

qualificação dos profissionais, avançar no uso de tecnologias e garantir maior 

periodicidade nos encontros para acompanhamento das ações das diretorias 

regionais. 

 

Palavras-chave: Ciclo de Políticas Públicas; planejamento estratégico; formulação; 

implementação; comunicação organizacional. 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the perception of the Regional Board of Social 

Assistance and Development (DRADs) in the State of São Paulo with regard to the 

deployment of the State Social Assistance Plan (PEASS) completed in the end of 

2015 and valid until 2019. Although its recognition as a participatory construction by 

all the actors at the State Social Development Department (SEDS), the period after 

PEAS’s elaboration has been a challenging moment with regard to the deployment of 

the guidelines and projects in regional scopes. The DRADs are considered as 

strategic instances for the unfolding of the state social assistance politics and are 

also responsible for the interlocution with the municipalities in the State of São Paulo 

and, therefore, for the comprehension and co-responsibility  for the priority actions. 

The deployment depends on each regional board’s capacity of supporting and 

communicating the municipality administrations in search for the targets defined by 

PEAS. Therefore, we seeked for the understanding of the whole PEAS elaboration 

process and then for the identification of not-worked questions next to DRADs in 

order to subsidize a suitable plan deployment with the municipalities. This way, while 

defining the theoretical references of the analyzes, we started the semi-structured 

interviews and, at last, to a semi-structured survey considering the 26 DRADs 

universe. As a reference to support the considerations about the deployment of the 

State Politics jointly to the municipalities, we used the State of Paraná experience, 

that points to several strategies to pursuit the extreme poverty reduction. It was 

possible to note the gaps in the plan deployment and consequently point to 

improvement suggestions that involve granting the DRADs a main role at the next 

steps elaborations of the state social assistance plans, enhancing the professional 

qualification,  advancing in technology usage and ensuring more frequent meetings 

in order to monitor the regional boards’ actions.  

 

Keywords: Public Politics Cycle; Strategic Planning; Formulation; Deployment; 

Organizational Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Assistência Social como direito do cidadão é garantida pela Constituição de 

1988, mas apenas em 1993, com a publicação da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), passa a fazer parte de uma política nacional de seguridade social 

articulada com as políticas de saúde e de previdência social.  

Como premissa, a política da assistência social passa garantir o 

enfrentamento da pobreza e diminuição das desigualdades sociais, garantindo a 

proteção social às famílias de baixa renda com a promoção de uma maior integração 

entre o usuário e o mercado de trabalho, a reabilitação de pessoas com deficiência e 

o pagamento de benefícios. Apenas em 2005, inspirado no Sistema Único de Saúde 

(SUS), é que se institui o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com a 

missão de descentralizar a política de assistência social.  

No contexto de criação do SUAS, o governo federal passa a assumir o papel 

de grande formulador e financiador da política, o Estado encarrega-se da 

coordenação estratégica e articulação entre governo federal e prefeituras, 

estabelecendo diretrizes e criando mecanismos de suporte técnico às gestões 

municipais. E na ponta, os municípios, de forma territorializada, responsabilizam-se 

pela implementação da política. Em 2011, a Lei 12.4351 é sancionada e garante a 

continuidade do SUAS. 

A composição do SUAS é formada pela: (1) a Proteção Social Básica que 

traça ações de prevenção de riscos sociais e pessoais por meio de serviços de 

convivência, oficinas, benefícios e atendimentos de famílias em situação de 

vulnerabilidade social; (2) a Proteção Social Especial que foca nas famílias e 

indivíduos que já tiveram algum tipo de direito violado (violência doméstica, 

abandono, abuso sexual, maus tratos, dentre outros) e que se encontram em 

situação de risco social; (3) oferta de benefícios assistenciais (como cesta básica e 

vinculação de programas de transferência de renda); (4) e gerenciamento da rede de 

organizações sociais, prestadoras de serviços complementares às proteções básica 

e especial. 

A aplicação dos recursos do SUAS deve ser aprovada e acompanhada pelos 

Conselhos Estaduais e Municipais e também é aprovada nas Comissões 

                                                         
1 A lei 12.435 sancionada pela presidente Dilma Rousseff que institui o SUAS. 
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Intergestores Bipartite (governo federal e governo estadual) e na Comissão 

Intergestores Tripartite (governo federal, governo estadual e governo municipal). 

Como apontado no início deste trabalho, o SUAS surge como uma política 

pública inovadora e ainda é alvo de inúmeras tentativas e erros na sua execução. 

Antes capitaneada pelas intervenções do “primeiro damismo” e ações 

assistencialistas, a mudança de paradigma na forma de atuação da assistência 

social para práticas articuladas de emancipação dos indivíduos escancaram um 

enorme desafio para os governos estaduais: apoio, suporte e acompanhamento dos 

municípios na execução de uma política que visa o enfrentamento da pobreza e da 

diminuição das desigualdades sociais. 

É nesse cenário que a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 

São Paulo (SEDS) propõe um processo inovador de construção do seu 

planejamento estratégico ao elaborar um novo Plano Estadual de Assistência Social 

(PEAS) com vigência até 2019. Nesse processo, contou com uma consultoria para 

coordenar e articular as diferentes vozes que operam a Secretaria. 

 

A SEDS tem o papel de conduzir programas promotores de acesso e defesa 
de direitos e também de cofinanciar, monitorar, orientar, analisar e avaliar os 
resultados obtidos pelos municípios na área de assistência social. Para 
tanto, faz-se necessário acatar os referenciais teóricos já estabelecidos pelo 
SUAS e implementar metodologias e sistemas sobre os temas ligados à 
gestão, monitoramento e avaliação, sempre com vistas a uma administração 
sensível às demandas locais e às deliberações dos órgãos de controle 
social vinculados à SEDS. (SÃO PAULO, 2016, p. 7) 
 

1.1  Estrutura do trabalho 

A dissertação foi dividida em seis capítulos. No primeiro capítulo, há uma 

introdução sobre o tema da assistência social e a apresentação do Termo de 

Referência que serviu de base para a realização deste trabalho.  

No segundo capítulo, discute-se a proposta de trabalho ao detalhar a situação 

problema e quais são as justificativas e objetivos da dissertação. Nesse capítulo, a 

metodologia de pesquisa também é detalhada. 

O terceiro capítulo é dedicado ao referencial teórico. O objetivo foi fazer uma 

revisão de literatura sobre implementação de políticas públicas. Essa parte discutiu o 

estudo da implementação por si só e no contexto institucional, além de debater como 

as relações intergovernamentais podem influenciar a implementação do SUAS. 

O quarto capítulo abordou um diagnóstico tanto da situação socioeconômica 
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do Estado de São Paulo quanto o papel da secretaria e das DRADS, bem como os 

resultados da survey aplicada com as diretorias regionais.  

Na parte dedicada ao mapeamento socioeconômico, a dissertação buscou 

mostrar índices econômicos, como a participação de São Paulo na economia 

nacional, e sociais, como o retrato da desigualdade no Estado.  Com relação ao 

diagnóstico feito com as DRADS, o trabalho procurou mensurar qual é a leitura das 

diretorias regionais sobre a implementação do PEAS e como elas se enxergam no 

processo de reestruturação. 

O quinto capítulo trata da discussão do Paraná, caso utilizado como 

benchmarking. O Paraná também trabalha com escritórios regionais e é um dos 

Estados pioneiros na implementação do SUAS. O Estado tem obtido resultados 

animadores nesse processo de reformulação da política de assistência social. 

Na sequência, o sexto capítulo foi destinado para as conclusões e 

recomendações para a SEDS.  

Por fim, encerra-se o trabalho com referência bibliográfica e anexos.  

 
1.2 PEAS 

 

O PEAS foi desenvolvido entre outubro de 2015 e abril de 2016 e é 

responsável por estabelecer as diretrizes e compromissos estabelecidos no SUAS 

para o papel do Estado. 

Dessa forma, a SEDS passou a ter como papel coordenar a política social do 

Estado ao apontar os mecanismos para apoiar os municípios, a iniciativa privada, e 

o terceiro setor na condução das políticas sociais. No entanto, para que esse novo 

plano tenha êxito, a Secretaria depende do papel desempenhado pelas 26 Diretorias 

Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS), responsáveis pela 

articulação com os municípios.  

Foi com base nesse desafio que a SEDS, em parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), elaborou um Termo de Referência para que os alunos 

concluintes do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas colaborassem 

no desenho de implementação do PEAS ao procurar aprofundar o entendimento da 

percepção das DRADS sobre a execução do plano estadual e seus resultados e na 

proposição de novos fluxos para a priorização das ações junto às regionais. Isso 

possibilita o fortalecimento das DRADS com foco nos seus papéis e 
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responsabilidades de formulação, avaliação e apoio para implementação das 

políticas nos municípios. 



15 

 

2 PROPOSTA DE TRABALHO 

 

2.1 Situação-problema  

 

Nesta seção aborda-se o problema que pautou a pesquisa, a justificativa do 

estudo e seus objetivos gerais e específicos. 

Em seguida, apresenta-se a metodologia utilizada para a realização da 

pesquisa e a estruturação dos capítulos para facilitar a compreensão do conteúdo a 

ser apresentado. 

 

2.2 Problema de pesquisa 

 

Para a definição do escopo do problema, foram realizadas duas conversas 

preliminares com a assessoria do gabinete da SEDS. Inicialmente, para além do 

desafio de implementação do PEAS, as ações de reestruturação organizacional em 

andamento foram mencionadas e apontadas como uma situação adicional. Com 

esse pano de fundo e em alinhamento ao delineamento do TR, optou-se pelo apoio 

na implementação do PEAS nas DRADS. 

A situação-problema discutida e definida busca fortalecer o PEAS ao 

promover uma articulação mais bem estruturada com as DRADS e, 

consequentemente, com os municípios, contribuindo para a consolidação do SUAS 

no Estado de São Paulo. 

 

O objetivo mais amplo do plano é fortalecer a política estadual de 
assistência social em articulação com os municípios e promover o avanço 
na sua eficiência, eficácia e efetividade, contribuindo para a consolidação do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com vistas a uma assistência 
social voltada para o desenvolvimento social e comprometida com o 
enfrentamento da pobreza e da pobreza extrema no Estado de São Paulo. 
(SEDS, 2017, p. 2, REFERÊNCIA DO TR) 

 

2.3 Justificativa e objetivos 

 

O plano de assistência social elaborado pela SEDS foi construído na esteira 

do que determina o SUAS ao propor a gestão descentralizada da política social e da 

gestão por territórios no Estado de São Paulo. 
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O PEAS 2016-2019 será implantado com base num sistema aberto de 
gestão com ações articuladas em redes multi-institucionais e intersetoriais, 
com o objetivo de mobilizar vontades, induzir, pactuar e fazer acontecer 
processos e ações de maior densidade e maior impacto na vida dos 
cidadãos. Também envolve ampla participação dos trabalhadores e demais 
atores implicados no desempenho desta política, o que requer transparência 
e, sobretudo, decisões compartilhadas e abertas ao exercício do controle 
social. (SÃO PAULO, 2016, p. 7) 

 

As DRADS são responsáveis por garantir que a política pública desenhada 

alcance de fato os municípios. A fragilidade observada no fluxo entre a SEDS (órgão 

central) e as DRADS (órgãos regionais) tem comprometido de forma bastante 

profunda a implementação das políticas públicas planejadas para o Estado. 

Nesse contexto, o Termo de Referência aponta para quatro questões 

principais: 

1. O atual processo está sendo efetivo para implementação e institucionalização 

do novo Plano da SEDS junto às DRADS? 

2. Qual o entendimento que as DRADS têm do papel e responsabilidade delas 

frente ao novo planejamento estratégico? 

3. De que forma podem se apropriar e se fortalecer? 

4. Como fortalecer o papel de formulador e ponto de partida da implementação 

de política junto aos municípios? 

Com base nessas questões, os produtos esperados para este trabalho são: (i) 

compreender qual a percepção das DRADS sobre o planejamento estratégico 

desenvolvido pelas SEDS; (ii) diagnosticar a percepção e estágio atual do 

planejamento estratégico da SEDS com as DRADS; (iii) mapear os fluxos da SEDS 

para a implementação do planejamento estratégico junto às regionais e (iv) 

possibilitar o fortalecimento das DRADS com foco nos seus papéis e 

responsabilidades de formulação, avaliação e apoio para implementação das 

políticas nos municípios. 

 

2.4 Metodologia de pesquisa 

 

Para responder às questões formuladas no Termo de Referência e garantir a 

entrega dos produtos acordados com a SEDS, a metodologia de pesquisa escolhida 

mesclou um estudo qualitativo com entrevistas semiestruturadas e um questionário 

semiestruturado para as equipes das 26 DRADS. 



17 

 

A pesquisa bibliográfica foi estruturada abarcando o referencial teórico sobre 

implementação. Esse tema é considerado fundamental para avaliar a real 

capacidade do Estado de implementar o PEAS.  Ao se analisar a implementação, é 

possível identificar as características que permeiam esse processo, o contexto 

institucional e as relações intergovernamentais fundamentais para a implementação 

do SUAS. 

O trabalho também contou com uma análise documental inicial feita com base 

na legislação e nos documentos compartilhados pela SEDS. Posteriormente, os 

atores-chaves para entrevistas foram definidos, contabilizando cinco entrevistas 

envolvendo o secretário, a assessora de gabinete, a coordenadora da CAS, a 

coordenadora e dois técnicos da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de 

São Paulo (EDESP), o coordenador e mais um técnico da Coordenadoria de Gestão 

Estratégica (CGE). Todos estão envolvidos na discussão e elaboração do PEAS. As 

entrevistas foram gravadas com o objetivo de facilitar a revisão do conteúdo. 

Com base nas entrevistas realizadas, foi elaborada uma survey com 17 

questões fechadas e 6 abertas. O questionário foi disparado para as 26 equipes 

regionais.  

O principal objetivo do questionário foi apurar diretamente com as DRADS o 

real envolvimento na elaboração do PEAS e o papel que elas imaginam 

desempenhar na consolidação do SUAS no Estado de São Paulo. 

Em paralelo a esse processo também iniciou-se uma investigação sobre o 

Estado do Paraná, pois assim como o Estado de São Paulo, o governo paranaense 

também desenvolveu um PEAS e trabalha com escritórios regionais. Por ora, o 

Paraná parece ter alcançado bons resultados no fluxo entre a secretaria e seus 

escritórios regionais na consolidação do PEAS local e, consequentemente, do 

SUAS.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diante do fato do objeto de estudo ser pautado pelo desafio de 

implementação do novo planejamento da SEDS com apoio das DRADS, discute-se 

nesta seção a literatura sobre implementação. A revisão abordada vai orientar o 

desenvolvimento do diagnóstico e a construção das propostas finais. 

Para situar o debate, é importante destacar que o chamado ciclo de política 

pública envolve sete estágios: agenda, elaboração, formulação, implementação, 

execução, acompanhamento e avaliação. 

 

3.1 Implementação 

 

O estudo sobre a implementação foi por muito tempo negligenciado pelos 

acadêmicos que tratavam de políticas públicas. O debate voltou a ganhar força nos 

Estados Unidos no início dos anos 70, mas o avanço do estudo sobre o tema 

ocorreu apenas no fim da década passada (HILL, 2006, p. 61).  

Na década de 1970, o grande marco para o estudo da implementação se deu 

com as contribuições de Pressman e Wildavsky. Em 1973, eles publicaram um livro 

no qual debatiam como as expectativas sobre as políticas públicas desenhadas em 

Washington, capital dos Estados Unidos, são frustradas quando essas mesmas 

políticas são implementadas em Oakland, na Califórnia. A literatura apontava a 

existência do chamado “elo perdido” entre a formulação e a avaliação de políticas 

públicas. 

 

A grande síntese que o livro traz é que a implementação de políticas 
públicas não se traduz apenas em problema técnico ou problema 
administrativo, mas sim em um grande emaranhado de elementos políticos 
que frustram os mais bem-intencionados planejamentos. (SECCHI, 2010, 
p.45) 

 

O processo de implementação passou, então, a ser estudado porque esse 

ciclo começou a ser encarado como peça-chave para o sucesso de uma política 

pública.  

Faria (2012), por exemplo, aponta seis razões que justificam o estudo de 

implementação das políticas públicas: (i) o processo pode acarretar uma frustração 

para os decisores, (ii) para reconhecer que eventualmente a política pode não se 
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traduzir em prática, (iii) para um gasto público responsável, (iv) para acompanhar a 

performance dos agentes responsáveis pela implementação, (v) para produzir 

informações que possam auxiliar futuras políticas públicas, e (vi) para a 

compreensão da máquina estatal.  

 

[...] o estudo sobre a implementação só se tornou difundido e sistêmico a 
partir do reconhecimento generalizado: (a) de que o processo de 
implementação pode ser o responsável principal pelo baixo impacto das 
políticas públicas e (b) do caráter falacioso da distinção entre política e 
administração. (FARIA, 2012, p.11) 

 

A literatura mostra que existem duas abordagens clássicas sobre modelos de 

implementação: top down (de cima para baixo) e bottom-up (de baixo para cima).  

 

O ciclo de políticas públicas tem uma grande utilidade: ajuda a organizar as 
ideias, faz que as complexidades de uma política pública sejam simplificada 
e ajuda políticos, administradores e pesquisadores a criar um referencial 
comparativo para casos heterogêneos. (SECCHI, 2010, p. 34) 

 

O modelo top down ou “de cima para baixo” é considerado uma versão 

clássica, apontando para uma distinção clara entre formulação e implementação, 

baseando-se nas “ações de indivíduos ou grupo privados ou públicos direcionadas à 

consecução de objetivos previamente estipulados por decisões políticas”.  (Hills, 

2012, pg 63). 

Segundo Silva (2000), esse modelo de implementação é entendido, 

“fundamentalmente, como um jogo de uma só rodada onde a ação governamental 

expressa em programas ou projetos de intervenção.” 

O modelo bottom-up ou “de baixo para cima" aponta que implementação nem 

sempre segue o desenhado durante o processo de formulação, permitindo uma 

maior interação entre os atores responsáveis tanto pela formulação como pela 

implementação.  

Hill (2006) destaca que os defensores dessa abordagem alegam que esse 

modelo está mais livre de decisões pré-determinadas por um modelo “de cima para 

baixo”. Para Hill (2006), “no modelo de baixo para cima há menor probabilidade de 

determinarem relações de causa e efeito sobre relações hierárquicas ou outras 

relações estruturais entre atores e agências, ou sobre o que deveria ocorrer entre 

eles.” 
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3.2 Elaboração e implementação 

 
Aprofundando neste conceito é possível concluir que existe uma linha tênue 

entre formulação e implementação. Portanto, uma parte especifica da elaboração 

pode ocorrer já na localidade, em campo, por causa de customização necessária 

para implantar o PEAS. Assim, conclui-se que as DRADS idealmente são parte 

integrante do processo de formulação bem como realizam as adequações 

necessárias e adaptações para implementar o planejamento nos municípios.  

Por sua vez, os municípios que são responsáveis pela implementação, em 

alguma medida se tornam formuladores ao realizar adaptações para executar o 

plano. Assim, a SEDS é formuladora primária, mas as DRADS e os  municípios, em 

maior ou menor escala, assumem o papel tanto de formulação como de 

implementação a depender da perspectiva e desafios colocados no momento de 

viabilizar o plano. 

Embora teoricamente exista uma divisão entre implementação e elaboração, 

Hills evidencia que não há consenso entre os especialistas sobre a divisão dessas 

etapas, mas que há razões pragmáticas para que assim o seja. “O ato da 

implementação pressupõe um ato, isto é, o ato de se formular, que precisa ser feito”. 

(Hill, 2012, pág. 63). Sinaliza que nem sempre é necessário que os formuladores 

estejam no topo hierárquico, contudo, chama a atenção para o “teorema de que a 

implementação segue à formulação e à tomada de decisão”. (Hill, 2012, pg 64). 

 

3.3 Contexto institucional na implementação 

 

O contexto institucional também vai determinar a capacidade da 

implementação de uma política pública. Segundo Hill (2006), “uma análise mais 

detalhada da implementação, juntando as abordagens anteriores, põe ênfase na 

necessidade de dar atenção ao contexto institucional com o conteúdo das políticas”. 

Hill (2006) destaca que, enquanto algumas políticas saem da fase legislativa 

bem definidas, o mesmo não ocorre com outras iniciativas. Ele lembra que as 

políticas britânicas, por exemplo, deixam a fase legislativa com regras delineadas, o 

que permite identificar as falhas no processo de implementação. 

Um assunto relacionado em qualquer discussão comparativa do processo 
de políticas é que os sistemas nacionais diferem em seus estágios formais e 
na medida em que estes são considerados importantes para o processo de 
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políticos” (HILL, 2006, p.78) 

 

Na América Latina, por exemplo, Saraiva (2007) afirma que a implementação 

de uma política pública tem de ser mais detalhada do que em outros locais, sendo 

necessário separar a implementação da execução “porque cada uma das etapas (...) 

é um campo para tipos diferentes de negociação.” 

Saraiva (2007) também afirma que as instituições têm papel decisivo nas 

políticas públicas porque ajudam a direcionar as principais decisões e interferem nas 

ações. 

Diante desse debate recente sobre o ambiente político para a implementação 

de política pública, Silva (2000) aponta que falhou a estratégia tecnocrática dos 

governos de promover um insulamento da política pública, sobretudo porque 

passou-se a reconhecer o jogo político como essencial para a democracia e para o 

controle das ações do governo.  

Para Silva (2000), a estratégia de insulamento deixa de reconhecer que o 

jogo político caracteriza-se por “particularismos e corporativos”. Ele também pontua 

que essa estratégia parece “pouco democrática porque restringe a participação, a 

informação e o controle social”. 

A estratégia tecnocrática de se eliminar ou insular a política pública do jogo 
político mais amplo tem efetivamente se mostrado irrealista e pouco 
democrática. Irrealista porque toda ação ou intervenção governamental 
através de programas e projetos é constitutivamente política: ela distribui 
custos e benefícios, utiliza recursos coletivos e é formulada por autoridades 
públicas. (SILVA, 2000, p.13) 
 

 3.4 Relações intergovernamentais na implementação do SUAS 

 

Com a promulgação da Constituição em 1988, o Brasil elevou os municípios à 

categoria de entes federados ao promover a descentralização fiscal e política, 

ampliando as receitas tributárias destinadas para os níveis subnacionais de governo. 

A assistência social, no entanto, não acompanhou esse movimento de 

descentralização observado em outros campos da política pública, como no caso da 

saúde, que viu a criação do SUS. O processo começa a se alterar apenas cinco 

anos mais tarde com a promulgação da LOAS. 

Segundo Arretche (2000, apud FRANZESE, 2010), com a definição do LOAS, 

o governo federal passou a ter o papel de financiar e regulamentar, enquanto aos 

municípios coube o papel de formular e implementar as políticas no plano local e aos 
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estados deixou-se um papel residual de apoio técnico e financeiro aos municípios. 

Em 1997, foi editada uma Norma Operacional Básica (NOB) que estabeleceu 

os passos da descentralização da política de assistência social na relação do 

governo federal tanto com os estados como com os municípios.  

Segundo Palotti e Costa (2011), “do ponto de vista institucional, a NOB n.1 de 

1997 reafirmou os princípios descentralizadores e participativos da LOAS. A NOB 

previa dois níveis de gestão, municipal e estadual, que dispunham sobre o ente 

federado responsável pela gestão dos recursos federais para a área de assistência 

social”.  

Em 1998, uma segunda NOB é editada para definir os espaços de 

pactuações para gestão das políticas de assistência social.  Foram criadas a 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e a Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  

A adesão, no entanto, não foi generalizada e a descentralização esperada não 

ocorreu no início de todo esse processo. 

Em 2000, o SUAS tinha uma abrangência de apenas 33% dos municípios, 

enquanto o SUS estava implementado em quase todo o Brasil. A principal razão 

para a baixa adesão ao SUAS era a incerteza com a transferência de recursos do 

governo federal para os demais níveis de governo. (Arretche 2000, apud FRANZESE 

2010). 

O histórico de baixa descentralização começou a se alterar a partir do 

governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio da criação do Programa 

Bolsa Família.  

O programa consiste na transferência de renda direta a famílias em situação 
de pobreza e extrema pobreza, afastando a intermediação de recursos por 
parte de estados e municípios. A cooperação intergovernamental se 
formaliza por meio de um termo de adesão com condições pré-fixadas pelo 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Os 
municípios devem apoiar o Programa com ações de cadastramento.  
(FRANZESE, 2010, p.128) 

 

Franzese (2010) aponta que, embora os governos municipais não tenham 

qualquer participação no desempenho do programa, eles se tornaram fundamentais 

porque passaram a desempenhar funções de acompanhamento e fiscalização Do 

programa. 

O fortalecimento da descentralização não ocorreu exclusivamente por causa 

da criação do Bolsa Família, mas também por uma conjunção de fatores. Em 2004, 

o governo Lula criou o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
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(MDS), que unificou as várias ações que envolvem a política de assistência social, 

até então subordinadas e reunidas na Secretaria Nacional de Assistência Social 

(SNAS). (FRANZESE, 2010). 

Em 2005, o Governo Federal cria o SUAS e no ano seguinte a 

descentralização também passar a ser estimulada com o lançamento do Índice de 

Gestão Descentralizado (IGD), que serviu como um apoio na gestão do Bolsa 

Família e do Cadastro Único para os programas sociais. O IGD determina o repasse 

de verbas para os municípios de acordo com o desempenho satisfatório no 

gerenciamento dos programas de transferência de renda. 

Esse novo arcabouço estabeleceu três níveis de gestão para as políticas de 

assistência social: inicial, básica e plena. A gestão inicial é destinada para aqueles 

municípios que atendem aos mais simples requisitos, como a simples existência e 

funcionamento de conselhos, fundos, e que tenham desenvolvido planos municipais 

de assistência social. O nível básico se destina para aqueles municípios que 

assumem a autonomia da gestão da proteção social básica. Por fim, no nível pleno, 

o município se torna responsável por toda a gestão socioassistencial. (BRASIL, 

2015). 

 

Como resultado desse processo, dados recentes do MDS revelam que 
sistema contava, em janeiro de 2010, com a adesão de 99,1% dos 
municípios brasileiros: 14,5% na gestão inicial, 77,6% na gestão básica e 7% 
na gestão plena. De acordo com esses dados, apenas 50 municípios em todo 
o Brasil (dentre os 5564) não participam do SUAS. (FRANZESE, 2010, 
p.131) 
 
 

Em 2012, mais uma NOB foi editada2 também focada na estruturação do 

SUAS. Essa última NOB começou a vigorar a partir de 2013 e ao longo deste 

trabalho as responsabilidades dos Estados na política de assistência social serão 

detalhadas. 

 

                                                         
2  Fonte: <http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/publicada-hoje-a-nova-norma-operacional-basica-nob-
suas-2012>. Acesso em: 30 ago. 2017. 
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4 DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Quadro socioeconômico do Estado de São Paulo 

 

O Estado de São Paulo possui uma mescla de indicadores socioeconômicos 

positivos e negativos. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Em 2014, último 

dado disponível, a economia de São Paulo respondeu por 32,2% de todo o Produto 

Interno Bruto (PIB) do Brasil. A participação paulista na economia brasileira tem 

recuado levemente nos últimos anos3 como demonstra a tabela abaixo, embora 

ainda responda mais de um terço do PIB nacional. 

 

Tabela 1 – Participação dos Estados no PIB do Brasil (Em %) 
Estado 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

São Paulo 34,9 33,5 33,8 33,3 32,8 32,4 32,2 32,2 

Rio de Janeiro 11,9 12,2 11,8 11,6 11,7 11,9 11,8 11,6 

Minas Gerais 8,8 9 8,6 9 9,1 9,2 9,2 8,9 

Rio Grande do Sul 6,2 6,1 6,1 6,2 6,1 6 6,2 6,2 

Paraná 6,1 6 5,9 5,8 5,9 5,9 6,3 6 

Fonte: IBGE, elaborado pelos autores 

 

O rendimento nominal mensal per capita no Estado de São Paulo é de R$ 

1.723. A taxa de urbanização é de 96,6%, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

A esperança de vida ao nascer é de 77,8 anos, sendo 74,6 anos para homens 

e 80,9 anos para as mulheres. A taxa de mortalidade infantil é de 10,2 a cada 1 mil 

nascimentos. 

São Paulo é também o estado mais populoso do Brasil. No ano passado, 

alcançou uma população estimada de 44,7 milhões de habitantes4, de acordo com o 

IBGE, nos seus 645 municípios. 

Ao longo das últimas décadas, o crescimento populacional do estado 

apresenta tendência de desaceleração. Nos últimos cinco anos, a taxa de 

crescimento foi de 0,87%, inferior ao verificado entre 2000 e 2005, quando o avanço 

                                                         
3 Fonte: <http://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/9460-contas-regionais-2014-cinco-estados-responderam-por-quase-dois-tercos-do-
pib-do-pais.html>. Acesso em: 30 ago. 2017. 
4 Fonte: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=sp>. Acesso em: 30 ago. 2017 
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populacional foi de 1,01%. (PEAS, 2017, p. 37).  

O avanço populacional varia bastante entre as regiões do Estado de São 

Paulo. Entre 2005 e 2010, por exemplo, o crescimento populacional foi de 1,27% na 

região administrativa de Ribeirão Preto e de apenas 0,10% na região administrativa 

de Registro. (PEAS, 2017, p. 40). 

 

4.1.1 Desigualdade social do Estado de São Paulo 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Paulo foi estimado em 

0,783 na leitura realizada em 2010 – quanto mais próximo de 1 aponta o indicador, 

mais desenvolvida é uma determinada região. O resultado é o segundo maior do 

Brasil, atrás apenas do Distrito Federal (0,824). Ao longo das décadas, o Estado tem 

apresentado evolução neste indicador. Em 1991, o IDH era de 0,578. Em 2000, foi 

de 0,702. 

Embora apresente um elevado grau de desenvolvimento humano para a 

realidade brasileira, São Paulo ostenta indicadores de elevada desigualdade.  

O índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda, foi de 0,493 em 

2014. Esse indicador varia de zero a 1 e, quanto mais próximo de zero, menos 

desigual é uma economia, ou seja, há uma igualdade na renda. Em 2014, pelo 

menos 12 unidades federativas apresentaram um cenário menos desigual do que 

São Paulo conforme revela a tabela abaixo5. 

 

Tabela 2 – Evolução do coeficiente de Gini por Estado 

Estado 2009 2011 2012 2013 2014 

Santa Catarina 0,460 0,444 0,424 0,435 0,421 

Goiás 0,510 0,483 0,481 0,484 0,450 

Paraná 0,497 0,471 0,483 0,469 0,453 

Mato Grosso 0,504 0,479 0,523 0,505 0,460 

Amapá 0,519 0,519 0,537 0,522 0,470 

Rondônia 0,509 0,496 0,484 0,476 0,470 

Rio Grande do Sul 0,500 0,486 0,477 0,478 0,476 

Sergipe 0,576 0,560 0,542 0,560 0,485 

Minas Gerais 0,513 0,499 0,499 0,489 0,485 

Pará 0,509 0,538 0,501 0,502 0,486 

Mato Grosso do Sul 0,521 0,512 0,488 0,497 0,487 

                                                         
5 Fonte: http://www.ipeadata.gov.br 
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Espírito Santo 0,532 0,497 0,497 0,494 0,492 

São Paulo 0,489 0,485 0,493 0,494 0,493 

Rio Grande do Norte 0,559 0,562 0,531 0,541 0,496 

Alagoas 0,572 0,526 0,499 0,525 0,501 

Piauí 0,555 0,508 0,545 0,515 0,501 

Roraima 0,521 0,524 0,540 0,531 0,502 

Ceará 0,545 0,539 0,527 0,514 0,506 

Pernambuco 0,553 0,527 0,507 0,502 0,507 

Paraíba 0,591 0,538 0,528 0,525 0,513 

Tocantins 0,523 0,523 0,526 0,519 0,515 

Rio de Janeiro 0,542 0,533 0,530 0,532 0,525 

Bahia 0,556 0,554 0,548 0,558 0,527 

Maranhão 0,538 0,542 0,609 0,560 0,529 

Amazonas 0,509 0,541 0,511 0,543 0,530 

Acre 0,613 0,547 0,550 0,525 0,542 

Distrito Federal 0,624 0,608 0,587 0,578 0,582 

Fonte: IPEA, elaborado pelos autores 

 

Há outros indicadores que apontam para a elevada desigualdade social em 

São Paulo. Em 2010, segundo a Fundação Seade, das 16,2 milhões de pessoas 

consideradas extremamente pobres no Brasil, ou seja, que tinham na época uma 

renda per capita inferior a R$ 70, 1,1 milhão moravam neste estado, o que 

representava 7% da população pobre do Brasil6. 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), também medido pela 

Fundação Seade, dá a dimensão desse quadro preocupante na área social do 

Estado de São Paulo. O quadro indica que milhões de pessoas necessitam de 

cuidado com políticas públicas de assistência social.  Segundo o levantamento 

realizado em 2010, 6,7 milhões de pessoas estão em grupos de vulnerabilidade alta 

e muito alta no Estado. (FUNDAÇÃO SEADE, 2010). 

De acordo com o IPVS, 400 mil pessoas integram o grupo dos que têm 

vulnerabilidade alta, ou seja, tem um rendimento médio no domicílio de R$ 1.054; 

1,8 milhão de pessoas estão no grupo de vulnerabilidade muito alta em aglomerados 

subnormais urbanos, com rendimento médio de R$ 1.201; e 4,5 milhões faziam parte 

do grupo de vulnerabilidade alta, com rendimento médio no domicílio de R$ 1.401. 

No outro extremo, o levantamento da Fundação Seade mostra que 7,8 

                                                         
6 Fonte: 
<http://produtos.seade.gov.br/produtos/retratosdesp/view/index.php?indId=13&temaId=1&locId=1000
>. Acesso em: 30 ago. 2017 
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milhões de pessoas estavam no grupo de vulnerabilidade média, com rendimento 

médio dos domicílios de R$ 1.627; 7,3 milhões pertenciam ao grupo de 

vulnerabilidade baixa, com rendimento de R$ 2.133; e 16,3 milhões de pessoas tinha 

rendimento de R$ 2.964 e estava no grupo de vulnerabilidade muito baixa. Por fim, 

2,5 milhões de pessoas integram o grupo de baixíssima vulnerabilidade, com 

rendimento médio de R$ 8.459. 

  

Gráfico 1 – Distribuição dos setores censitários segundo grupos do IPVS 

 

Fonte: Fundação Seade, elaborado pelos autores 

 

A situação social de São Paulo ganha contorno ainda mais preocupante 

diante do aumento da quantidade de famílias em extrema pobreza entre 2012 e 

2013. Nesse período, cerca de 75 mil famílias voltaram para essa condição. Ao todo, 

o Estado tem 365,6 mil famílias em extrema pobreza. (PEAS, 2017, p.47).  

O aumento na quantidade de famílias nessa situação marca uma reversão 

importante de uma queda contínua na quantidade de famílias em extrema pobreza.  

De 2001 a 2013, de acordo com PEAS (2017), “o número de famílias vivendo abaixo 

da linha de extrema pobreza no Estado caiu de 913.178 para 365.600, uma queda 

de 60%, mesmo ritmo da redução verificada em nível nacional.”  

É possível identificar que os municípios de até 50 mil habitantes são aqueles 

que possuem a maior proporção da população em extrema pobreza conforme 

mostra a tabela a seguir.  
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Tabela 3 – Cidades com maior porcentual de extrema pobreza 

Município DRADS Pop. em extrema pobreza 

Barra do Chapéu Itapeva 15,58% 

Itaóca Itapeva 15,27% 

Itapirapuã Paulista Itapeva 15,03% 

Iporanga Itapeva 14,72% 

Iaras Avaré 13,32% 

Barra do Turvo Vale do Ribeira 12,96% 

Ribeirão Branco Itapeva 11,88% 

Guapira Itapeva 11,82% 

Aplaí Itapeva 11,48% 

Itariri Vale do Ribeira 10,42% 

Fonte: PEAS, elaborado pelos autores 

 

4.1.2 Cadastro Único do Estado de São Paulo 

 

Em julho deste ano, os dados do MDS mostravam que 3.881.740 famílias que 

moram no Estado de São Paulo integravam o Cadastro Único, e 1.440.705 famílias 

eram beneficiária do Programa Bolsa Família. Segundo o ministério, 8,77% da 

população é beneficiada pelo programa. O valor médio do benefício pago é de R$ 

160,71. 

Os números do ministério também revelam outras questões importantes. Na 

educação, 1.676.950 de crianças e jovens são beneficiários do PBF, sendo que 

1.537.516 têm acompanhamento escolar. Dessa forma, a taxa de acompanhamento 

escolar é de 91,69%, um pouco abaixo da média nacional, que é de 92,57%. 

Na saúde, das 1.164.753 famílias cadastradas, 744.753 são acompanhadas, 

o que resulta numa taxa de 63,94%, bastante abaixo da média nacional (70,26%). 

Por fim, existem 3.045.229 famílias com renda de até meio salário mínimo, sendo 

2.130.155 famílias com cadastro atualizado. 

Todos os  indicadores de diversos órgãos confirmam a importância da política 

de assistência social no Estado de São Paulo e seu potencial para reduzir as 

desigualdades, o que reforça necessidade de uma implementação correta do SUAS. 

  



29 

 

4.2 A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Estado de SP 

 

A SEDS tem como objetivo fazer com que os cidadãos e grupos em situação 

de vulnerabilidade, risco social e pessoal tenham acesso a bens e serviços no 

Estado de São Paulo por meio de diversas políticas públicas de assistência social. 

O papel da SEDS foi se alterando ao longo dos anos. Antes, era um papel 

muito mais direto na execução das políticas de assistência social, mas após as 

alterações determinadas pela implementação do SUAS, passou a desempenhar um 

papel de articulação entre as ações desenhadas na esfera federal e estadual e os 

municípios. Para tal, entre outros, lidera o processo da assistência social no Estado,  

elabora o PEAS e dissemina diretrizes de atuação para as DRADS e para os 

municípios.  

Segundo a NOB/ SUAS (2012), são responsabilidades dos estados: 

I. destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do 

pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, da LOAS, mediante 

critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS; 

II. cofinanciar, por meio de transferência regular e automática, na modalidade fundo-

a-fundo os serviços, programas, projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento 

da gestão, em âmbito regional e local; 

III. estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios 

municipais na prestação de serviços de assistência social; estimular e apoiar técnica 

e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços 

de assistência social; 

IV. organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da Proteção Social 

Especial de Média e Alta Complexidade, de acordo com o diagnóstico socioterritorial 

e os critérios pactuados na CIB e deliberados pelo CEAS; 

V. realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em sua 

esfera de abrangência e assessorar os municípios para seu desenvolvimento; 

VI. garantir condições financeiras, materiais e estruturais para o funcionamento 

efetivo da CIB e do CEAS; 

VII. apoiar técnica e financeiramente os Municípios na implantação e na organização 

dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; 

VIII. apoiar técnica e financeiramente os Municípios para a implantação e gestão do 

SUAS, Cadastro Único e Programa Bolsa Família; 
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IX. apoiar técnica e financeiramente os Municípios na implantação da vigilância 

socioassistencial; 

X. municipalizar os serviços de proteção social básica executados diretamente pelos 

Estados, assegurando seu cofinanciamento, com exceção dos serviços 

socioassistenciais prestados no distrito estadual de Pernambuco, Fernando de 

Noronha, até que este seja emancipado; 

XI. coordenar o processo de definição dos fluxos de referência e contrarreferência 

dos serviços regionalizados, acordado com os Municípios e pactuado na CIB; 

XII. organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede socioassistencial 

nos âmbitos estadual e regional; 

XIII. instituir ações preventivas e proativas de acompanhamento aos Municípios no 

cumprimento das normativas do SUAS para o aprimoramento da gestão, dos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais pactuados 

nacionalmente; 

XIV. participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que 

viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, definindo as 

competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB; 

XV. elaborar plano de apoio aos municípios com pendências e irregularidades junto 

ao SUAS para cumprimento do plano de providências acordado nas respectivas 

instâncias de pactuação e deliberação; 

XVI. elaborar e cumprir o plano de providências no caso de pendências e 

irregularidades do estado junto ao SUAS, aprovado no CEAS e pactuado na CIT; 

XVII. prestar as informações necessárias para a União no acompanhamento da 

gestão estadual; 

XVIII. zelar pela boa e regular execução dos recursos da União transferidos aos 

estados, executados direta ou indiretamente por estes, inclusive no que tange à 

prestação de contas; 

XIX. aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os 

indicadores de monitoramento e avaliação pactuados; 

XX. alimentar o Censo do Sistema Único de Assistência Social – Censo SUAS; 

XXI. instituir plano estadual de capacitação e educação permanente; 

XXII. companhar o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência 

social, de que trata o inciso XI, do art. 19, da LOAS, em articulação com os 

Municípios de sua área de abrangência; 
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XXIII. apoiar técnica e financeiramente entidade de representação estadual dos 

secretários municipais de assistência social; 

XXIV. normatizar, em seu âmbito, o financiamento integral dos serviços, programas, 

projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao 

SUAS, conforme §3o do art. 6o B da LOAS e sua regulamentação em âmbito 

federal. 

Para organizar sua forma de atuação junto aos municípios, a SEDS atua de 

forma regionalizada em seis macrorregiões e 26 DRADS. Como apontado na tabela, 

a divisão das regiões considerou em sua abrangência o número de municípios, 

população, área territorial e densidade demográfica. 

 

Tabela 4 – Macrorregiões e DRADS 

Macrorregião DRADS 
Número de 

municípios 
População Área territorial 

Densidade 

Demográfica 

1 

Campinas 43 4.041.592.00 9.146,98 441,85 

Mogiana 20 773.375.00 8.104,89 95,42 

Piracicaba 27 1.426.347.00 9.842,49 144,92 

Sorocaba 31 1.914.212.00 13.596,50 140,79 

2 

Alta Noroeste 43 735.401.00 18.191,57 40,43 

Alta Paulista 22 253.833.00 5.799,67 43,77 

Alta Sorocabana 32 583.434.00 17.938,37 32,52 

Fernandópolis 49 422.853.00 11.418,38 37,03 

São José do Rio Preto 47 1.013.449.00 14.023,66 72,27 

3 

Araraquara 26 951.408.00 11.093,05 85,77 

Barretos 19 419.372.00 8.343,40 50,26 

Franca 23 705.707.00 10.330,12 68,32 

Ribeirão Preto 25 1.246.046.00 9.301,14 133,97 

4 

Avaré 29 494.916.00 11.898,89 41,59 

Bauru 39 1.052.395.00 16.209,37 64,93 

Botucatu 13 279.001.00 6.384,44 43,7 

Itapeva 18 330.565.00 12.809,88 25,81 

Marília 38 718.459.00 14.273,70 50,33 

5 

Baixada Santista 9 1.662.392.00 2.419,93 686,96 

Vale do Paraíba 39 2.262.135.00 16.563,43 136,57 

Vale do Ribeira 14 269.233.00 12.132,72 22,19 

6 

Capital 1 11.245.,983.00 1.521,10 7.393,.32 

Grande São Paulo ABC 7 2.549.613.00 828,72 3.076,57 

Grande São Paulo Leste 10 1.439.887.00 2.520,95 571,17 

Grande São Paulo Norte 6 1.737.462.00 1.503,83 1.155,36 
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Grande São Paulo Oeste 15 2,694,613.00 2.026,03 1.330,00 

Total 645 41,223,683.00 248.223,21  

Na estrutura organizacional da SEDS, existem cinco coordenadorias ligadas 

diretamente ao gabinete do secretário, composto pelo secretário, secretário-adjunto, 

chefia do gabinete, ouvidoria, e assessoria técnica. Também estão o Departamento 

de Administração, Departamento de Normatização e Informática, Departamento de 

Recursos Humanos e Departamento de Comunicação Institucional.  

Vinculados ainda ao Gabinete, estão importantes instâncias de controle 

social: (1) o Conselho Estadual de Assistência Social, que além de acompanhar a 

Política de Assistência Social, delibera a aplicação dos recursos financeiros 

destinados à implementação de Programas do Fundo Estadual de Assistência 

Social; (2) o Conselho Estadual do Idoso, que apóia e delibera projetos ligados à 

Política Estadual do Idoso, e (3) o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, cujo o principal objetivo é fortalecer o sistema de garantia de direitos 

de crianças e adolescentes. 

Além da Coordenadoria de Assistência Social, a secretaria conta com a 

Coordenadoria de Gestão Estratégica, a Coordenadoria de Desenvolvimento Social, 

a Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios e Coordenadoria de 

Segurança Nutricional e Alimentar. 

As DRADS estão diretamente subordinadas à CAS nessa atual estrutura, o 

que gera uma sobrecarga de trabalho administrativo e não técnico. A parte que 

deveria ser destinada para a política da assistência fica, portanto, descoberta.  

Uma nova proposta de estrutura em fase de formulação propõe uma área que 

coordene administrativamente as DRADS para que as outras áreas da secretaria 

possam apenas fazer a supervisão técnica. No entanto, a criação de uma nova 

coordenadoria se revela com uma questão que exige alinhamento interno. Conforme 

revela o organograma, existem ainda três núcleos vinculados às DRADS: núcleo de 

avaliação e supervisão (que responde pelo apoio e supervisão técnica aos 

municípios), núcleo administrativo (que cuida das questões administrativas, de 

logística e infraestrutura) e, o núcleo de convênios (que coordena todos os 

convênios com município e prestações de contas). 

Figura 1 – Organograma da secretaria 
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Fonte: SEDS 
 
 

 
 

4.3 O Plano Estadual de Assistência Social  

 

O Plano Estadual de Assistência Social, com vigência de 2016 a 2019, 

apresentou no processo de elaboração uma conotação inovadora ao envolver e 

integrar as várias equipes da Secretaria.  Buscou-se construir um documento de 

"muitas mãos" que fosse um apoio à gestão estratégica da secretaria, conforme 

determinação da LOAS e do próprio SUAS. Mobilizou-se todas as áreas da SEDS, o 

Conseas, a Associação da Frente Paulista (Coegemas/SP), trabalhadores da rede 

municipal, trabalhadores de entidades conveniadas, usuários e especialistas da 

Assistência Social, incluindo mais de 150 profissionais neste processo. 

A consultoria contratada para coordenar a realização do PEAS buscou 

realizar capacitação dos envolvidos com foco no planejamento estratégico, oficinas 

com especialista sobre diagnóstico socioterritorial, reuniões presenciais ou à 

distância para levantamento de informações, trabalhos em grupos para análise 

compartilhada e proposição de conteúdo e, por fim, grupos focais com usuários e 

beneficiários dos serviços de Assistência Social. 

Na avaliação feita pelo topo da SEDS, o PEAS pode ser considerado um 

trabalho democrático desde a sua criação e deve servir de norte para as ações 

apontadas determinadas no plano. Durante a elaboração, o principal objetivo foi 
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olhar para dentro da estrutura burocrática e envolver todos os integrantes da SEDS 

que estão ligados direta ou indiretamente às ações da secretaria. 

A elaboração do PEAS teve como ponto de partida o encerramento da 

Conferência Estadual de Assistência Social, em outubro de 2015, e contou com a 

sistematização do debate dos órgãos de controle social e sociedade civil, sobre o 

papel do Estado na política do SUAS. Outra referência importante na elaboração do 

PEAS foi os ODS da ONU que definiram, no mesmo período, uma agenda com 17 

objetivos7 de desenvolvimento sustentável a ser implementada por todos os países 

até 2030.  

Destaque também do período preparatório da construção do PEAS foi a 

finalização do primeiro plano decenal do SUAS, com avaliação dos resultados 

alcançados nos dez primeiros anos da política nacional e novas proposições para o 

segundo plano decenal.  

É nesse contexto e articulado ao pacto de aprimoramento do SUAS que as 

diretrizes estabelecidas no plano buscaram articular todas referências apontadas no 

parágrafo anterior às ações pactuadas no sistema de aprimoramento do SUAS. 

 

As quatro diretrizes estabelecidas para o PEAS são: 

 

1. Avançar na implantação do SUAS; 

2. Adotar as decisões do Pacto de Aprimoramento e as conclusões das 

Conferências de Assistência Social e Conselhos; 

3. Contribuir para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em particular 

os de número 1,2,3,5,8,10,11,16 e 17 (ver anexo 1);   

4. Conciliar o PEAS e o PPA para o período 2016 e 2019. 

 

Os objetivos gerais e os objetivos específicos pactuados com todos os atores 

envolvidos foram: 

 

I. Fortalecer a gestão da assistência social no Estado de São Paulo: 

● Explicitar e incrementar o papel do Estado na gestão da Assistência Social. 

● Promover a educação permanente dos trabalhadores do SUAS. 

● Motivar e incentivar os servidores da Assistência Social. 

                                                         
7 Anexo. 
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● Promover melhoria nas condições de trabalho. 

● Instrumentalizar os técnicos e profissionais responsáveis pela execução da 

política de assistência social no Estado. 

● Promover a qualificação da secretaria estadual, gestões municipais de 

Assistência Social e rede de serviços socioassistenciais. 

● Fortalecer o Controle Social. 

● Criar mecanismos de acompanhamento, monitoramento, avaliação e 

divulgação do cumprimento do PEAS por parte do Estado. 

● Qualificar o planejamento das ações da política nos municípios. 

● Orientar técnica e financeiramente os municípios no planejamento e execução 

das ações intermunicipais e/ou regionais. 

● Construir gestão participativa nos municípios, visando o aprimoramento do 

trabalho em rede. 

● Promover ações articuladas e intersetoriais. 

● Rever o cofinanciamento estadual. 

● Regulamentar os benefícios eventuais. 

 

II. Implantar e desenvolver a vigilância socioassistencial: 

● Criar estratégias que possibilitem identificar dinâmicas sociais, econômicas, 

políticas e culturais, bem como situações de vulnerabilidade e risco pessoal 

ou social. 

● Levantar a demanda do território. 

● Criar, estruturar, implantar e desenvolver o Núcleo de Vigilância 

Socioassistencial nas DRADS ou em suas regiões de atuação. 

● Implementar o monitoramento e avaliação de serviços nos municípios. 

● Utilizar o CadÚnico como única fonte de dados cadastrais. 

● Instrumentalizar os técnicos e profissionais da área na definição e uso de 

indicativos para qualificar e quantificar o desempenho da Assistência Social. 

● Aprimorar o sistema PMASWeb (sistema estadual informatizado). 

 

III. Ampliar e qualificar as proteções sociais: 

● Priorizar segmentos sociais em situação de maior vulnerabilidade e/ou risco, 

na oferta de serviços/ programas socioassistenciais. 

● Efetivar o Pacto de Aprimoramento. 
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● Regionalizar Serviços (PAEFI, Acolhimento Institucional – Criança, 

Adolescente e Jovens, Adultos e Famílias em Migração e Residências 

Inclusivas). 

● Reordenar os serviços de Acolhimento Institucional para pessoas com 

deficiência. 

● Integrar as proteções com os programas e benefícios. 

● Estudar novos arranjos de Proteção Especial para aqueles municípios que 

não possuam CREAS. 

 

● Definir e implantar normas, padrões mínimos de qualidade para a oferta de 

serviços socioassistenciais. 

● Criar condições para o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo dos 

usuários e beneficiários. 

● Fortalecer mecanismos de participação da sociedade civil e das instâncias 

governamentais. 

● Assegurar padrões mínimos para a supervisão e monitoramento da rede 

socioassistencial. 

● Estimular o estabelecimento de parcerias priorizando os segmentos em 

situação de risco. 

 

IV. Aprimorar a gestão dos programas de transferência de renda: 

● Capacitar os diversos atores que trabalham na gestão dos programas de 

transferência de renda. 

● Fortalecer a gestão do Programa Bolsa Família em âmbito estadual. 

● Monitorar e avaliar as ações de transferência de renda. 

● Reestruturar o Programa Ação Jovem. 

● Potencializar a coordenação da execução do Peti em âmbito estadual. 

● Efetivar o Protocolo de Gestão Integrada. 

● Efetivar o Pacto de Aprimoramento. 

● Priorizar segmentos sociais em situação de extrema pobreza. 

● Utilizar o CadÚnico como única fonte de dados cadastrais. 

 

V. Reduzir a extrema pobreza no Estado de São Paulo: 

● Promover o enfrentamento da extrema pobreza como prioridade nas agendas 
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do governo estadual e dos governos municipais. 

● Priorizar as famílias em situação de extrema pobreza nas ações de 

assistência e desenvolvimento social. 

● Efetivar o direito à alimentação adequada e saudável. 

 

Ao considerar a dimensão dos objetivos estabelecidos, nota-se a amplitude 

do trabalho a ser desenvolvido pela SEDS na busca do que parece ser o principal 

objetivo de todos, a redução da extrema pobreza no Estado de São Paulo. 

Talvez o resultado mais significativo da construção do PEAS, também 

apontado por todos os entrevistados, tenha sido a criação da sala de situação como 

principal ferramenta de monitoramento dos projetos, de forma quantitativa e 

qualitativa, com o acompanhamento da evolução das atividades planejadas no 

PEAS, bem como os resultados alcançados e as dificuldades a serem solucionadas. 

Foi uma metodologia adaptada para o setor público, e no caso da SEDS, 

dividida por projetos e gerentes responsáveis, gerando relatórios periódicos para 

subsidiar reuniões de gestão e tomadas de decisão. No entanto, como toda nova 

ferramenta nova de gestão, o desafio para efetividade da sala de situação é a 

alimentação periódica do andamento das ações, bem como a certeza do uso das 

informações fornecidas para o redirecionamento das ações quando necessário. 

Com base no nível de complexidade na operacionalização das ações 

estabelecidas e pactuadas no PEAS é que se instala a preocupação na forma de 

atuação das DRADS para execução junto aos municípios. 

 

 
Figura 2 – Portfólio do PEAS 
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Fonte: SEDS 

 

4.4 As Diretorias Regionais de Desenvolvimento Social 

 

As DRADS são órgãos descentralizados e integram uma rede de apoio social 

que está sob responsabilidade da Coordenadoria de Ação Social (SEDS, 2017).  A 

secretaria conta com 26 diretorias regionais com as seguintes atribuições8: 

1. Orientar e assistir municípios e entidades sociais na implementação e no 

acompanhamento de políticas e programas de assistência e desenvolvimento 

social sob orientação técnica dos grupos que compõem a Coordenadoria; 

2. Executar as atividades previstas para a Coordenadoria de Ação Social no 

âmbito regional da Diretoria, observadas as diretrizes por ela estabelecidas; 

3. Fomentar o estabelecimento e o aperfeiçoamento das redes sociais locais, 

integrando a ação dos conselhos, municípios e entidades empresariais e 

sociais; 

4. Estimular e orientar a formação e o funcionamento de Conselhos e Fundos 

Municipais de Assistência Social; 

5. Produzir informações para as coordenadorias, que sirvam de base à tomada 

de decisões, ao planejamento e ao controle de atividades de interesse da 

Secretaria; 

                                                         
8 Fonte: site da SEDS: <http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/lenoticia.php?id=274>. Acesso 
em: 30 ago. 2017 
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6. Receber os pedidos e formalizar os expedientes e processos para celebração 

de convênios e examinar sua viabilidade administrativa, orçamentária e 

financeira, emitindo parecer quanto ao registro de entidades e organizações 

sociais; 

7. Formalizar correspondências preliminares e documentação de convênio com 

entidades e municípios, relativa aos recursos do Estado; 

8. Acompanhar e controlar convênios e similares; 

9. Avaliar e emitir pareceres técnicos acerca dos trabalhos conveniados e sobre 

as entidades e organizações sociais; 

10. Manifestar-se sobre os trabalhos dos municípios, com vista à sua qualificação 

para a Gestão Municipal; 

11. Colaborar com outros órgãos do Estado na execução dos programas; 

12. Participar de eventos e reuniões com prefeituras e entidades diversas sobre 

matéria referente à assistência social; 

13. Divulgar as ações da pasta junto aos veículos de comunicação regionais, bem 

como encaminhar cópia das notícias veiculadas na mídia local de acordo com 

orientação do Departamento de Comunicação Institucional; 

14. Representar a Secretaria em âmbito regional e sub-regional junto a outros 

órgãos públicos e privados, Conselhos e Fóruns de Assistência Social.  

 

Todas as atribuições, somadas aos programas e projetos definidos pelo 

PEAS se apresentam como enormes desafios na operacionalização da Política 

Estadual de Assistência Social. Somado a isso, as 26 DRADS sofrem com baixo 

quantitativo de técnicos e falta infraestrutura para apoio aos municípios.  

Dada a diversidade dos municípios que fazem parte de cada regional, o apoio 

e suporte técnico oferecido pelas DRADS é bastante diversificado de acordo com o 

porte dos municípios, condição socioeconômica e conjuntura política. 

A falta de recursos humanos foi um tema recorrente em praticamente todas 

as entrevistas. Não apenas em quantidade, mas também na qualificação da mão de 

obra que atua nas diretorias regionais. Nas entrevistas, a principal queixa com a mão 

de obra é que ela prejudica a execução dos programas. O SUAS é considerado 

bastante recente quando comparado com iniciativas similares como o SUS. Isso faz 

com que parte do corpo de trabalhadores dialogue com uma política pública antiga 

sem estar atualizado com o que determina o SUAS. 
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4.5 Survey e entrevistas 

 

A survey elaborada para a investigação sobre a percepção das DRADS em 

relação ao PEAS foi construída após o período de entrevistas realizadas com atores-

chaves da SEDS. O foco investigativo se deu nas questões que se revelaram mais 

críticas, com diferentes entendimentos e percepções sobre o mesmo assunto: visão 

do PEAS, papel das DRADS, relação entre as regionais e a sede, principais entraves 

e a necessidade de uma nova coordenadoria.  

A pesquisa foi enviada para as 26 diretorias regionais, sendo que 22 

responderam ao questionário, que contou com 17 perguntas fechadas e 6 perguntas 

abertas. A seguir estão os principais pontos das respostas obtidas com a survey. 

 

 

4.5.1 Visão geral sobre o PEAS 

 

O levantamento realizado com as DRADS aponta algumas questões 

relevantes sobre a participação das diretorias na elaboração do PEAS e, 

consequentemente, para o desdobramento do plano. Das 22 DRADS que 

responderam ao questionário, 27,27% discordaram da afirmação de que as 

diretorias participaram de forma ativa da elaboração do PEAS, 59,09% concordaram 

com a afirmação de que houve participação ativa, e apenas 13,64% concordaram 

totalmente. 

Diferente de parte das DRADS, todos os entrevistados enfatizaram a 

participação das DRADS na construção do PEAS. Na conversa com integrantes da 

secretaria, o PEAS foi definido como um processo “diferente e participativo”. A leitura 

é de que o PEAS propiciou um processo interno entre as equipes para a construção 

dos projetos e ações que foram colocadas no diagnóstico.   

Existe entre os entrevistados a clareza de que, quanto mais as DRADS forem 

chamadas para participar das discussões referentes à execução da política, mais 

corresponsáveis elas se tornam, o que facilita a tomada de decisão junto aos 

municípios. No entanto, é consenso também que o fato de participar da elaboração 

do PEAS não significa facilidade em relacionar o plano com a rotina do dia a dia das 

regionais. 



41 

 

A pesquisa, no entanto, mostrou que o PEAS encontra uma boa aceitação 

entre os dirigentes. De acordo com a survey realizada, 86,4% das DRADS 

concordam ou concordam totalmente com a afirmação de que o PEAS tem um 

planejamento adequado para ser implementado nos municípios. Apenas 13,64% 

discordam da capacidade de o plano ser implementado. 

 

4.5.2 Relação das DRADS com a SEDS 

 

A grande maioria dos respondentes aponta uma forte relação entre as SEDS 

e as DRADS para que a política pública se efetive. Entre os respondentes do 

levantamento, apenas 14,29% discordam dessa relação, enquanto 66,67% 

concordam com essa relação, e 19,05% concordam totalmente. 

Com relação ao controle, no entanto, as DRADS enxergam pouca 

dependência com a SEDS. Pelos dados da pesquisa, 61,90% discordam de que 

exista uma relação de controle para que a política seja colocada em prática, e 4,76% 

discordam totalmente. 

Os respondentes também apontam pouca coerência na comunicação com a 

secretaria para que a política seja colocada em prática. O levantamento apontou que 

apenas 28,57% das DRADS concordam que existe coerência entre a SEDS e as 

diretorias regionais. 

Por fim, existe uma divisão clara na avaliação se a secretaria e as diretorias 

regionais são interdependentes na decisão e uso dos recursos para que a política 

seja colocada em prática. Segundo a survey, 50% das DRADS acreditam nessa 

interdependência, enquanto a outra metade não concorda com essa afirmação. 

Ao longo das entrevistas, fica clara uma cisão sobre o trabalho realizado pela 

sede e diretorias regionais. As reuniões entre todos são esporádicas, o que gera 

uma ausência de estabelecimento de prioridades na relação com os municípios e 

sobrecarga dos assuntos a serem tratados.  

4.5.3 Papel das DRADS 

O levantamento apontou que há uma evidente falta de alinhamento entre as 

próprias DRADS sobre o seu papel de atuação, embora a maioria se enxergue como 

implementadoras. Metade das diretorias que respondeu ao levantamento acredita 

que têm papel de formuladoras, enquanto as demais discordam (40,91%) ou 
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discordam totalmente desse papel (9,09%). 

Ao mesmo tempo, 90,91% das DRADS se colocam como implementadoras, 

sendo que 77,27% concordam com essa visão e 13,64% concordam totalmente com 

essa direção. De acordo com a pesquisa, apenas 9,09% não se enxergam com esse 

papel. 

A maioria das DRADS também se enxerga como avaliadora do PEAS. A 

pesquisa mostrou que 61,90% concordam com essa visão, enquanto 33,33% 

discordam e 4,76% discordam totalmente. 

Em uma das questões abertas da survey sobre qual o papel das DRADS, 

apenas uma das respondentes se considera estritamente operacional. As demais 

citam como sua principal função a cooperação e apoio técnico junto aos municípios 

para implementação do PEAS e do SUAS. Citam também a incumbência de articular 

os municípios regionalmente, implementar a educação permanente e a vigilância 

socioassistencial.  

Quando perguntadas sobre seu papel junto aos municípios, com exceção de 

uma DRAD, todas consideram o apoio técnico às gestões municipais crucial no seu 

desempenho. Com relação a única DRADS que discorda da percepção coletiva, há 

um reconhecimento da falta de clareza sobre o papel das diretorias regionais.  

Com relação a essa questão, algumas DRADS citaram nas surveys a falta de 

clareza sobre o seu papel. E afirmaram que o fato de executarem muitas atividades 

ao mesmo tempo faz com que elas tenham pouco tempo para refletir sobre qual 

papel executam.  

Para as DRADS, as três principais atribuições expressas no PEAS por ordem 

de prioridade são: 

1. Apoiar, orientar e capacitar os municípios; 

2. Implantação da vigilância socioassistencial; 

3. Aprimoramento da gestão em âmbito regional e local para agilidade dos 

processos de trabalho. 

A ausência de clareza sobre o papel das DRADS já havia ficado evidente ao 

longo das entrevistas. Enquanto parte dos entrevistados enxerga a formulação como 

principal atribuição das regionais, outra parte sugere a especificidade na 

implementação da política junto aos municípios e de supervisão técnica. Outro papel 

também enfatizado durante as conversas foi o de articulador regional. 
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4.5.4 Principais entraves 

 

O levantamento também mensurou vários entraves apontados pelas DRADS 

na relação com a SEDS.  No que diz respeito aos recursos financeiros, apenas 25% 

concordam que as diretorias regionais recebem os recursos financeiros adequados 

da secretaria para executar as ações previstas no PEAS, enquanto 40% discordam e 

35% discordam totalmente. 

As DRADS também apontam problemas de recursos humanos. Pelo 

levantamento realizado, apenas 10% acreditam há apoio suficiente de recursos 

humanos da secretaria para executar as ações previstas no PEAS. No outro 

extremo, 60% discordam e 30% discordam totalmente da afirmação de que há 

repasses suficientes. 

Há uma melhor avaliação sobre a capacitação de recursos humanos, embora 

ela também seja negativa. De acordo com a pesquisa, 4,76% das diretorias 

regionais concordam totalmente e 33,3% concordam de que há capacitação 

adequada. No entanto, 52,38% discordam e 9,52% discordam totalmente de que as 

DRADS recebem apoio de capacitação. 

Para o enfrentamento das dificuldades, as DRADS apontam para, além do 

aumento de recursos e do número de profissionais nas regionais, a possibilidade de 

a SEDS criar um canal de ouvidoria para os técnicos, elaborar "manuais" com 

procedimentos de trabalho para cada núcleo de trabalho e aperfeiçoar a 

comunicação com a sede. 

Interessante pontuar que os entraves apresentados pelas DRADS, como 

pouca quantidade ou baixa qualificação de recursos humanos, refletem os pontos 

elencados durantes as entrevistas. Na conversa com os integrantes da secretaria, 

houve por diversas vezes o reconhecimento de que seria ideal um equilíbrio entre 

recursos humanos e formação dos profissionais que atuam nas DRADS, além da 

necessidade de existir uma melhor remuneração. 

4.5.5  Nova coordenadoria 

A pesquisa também mostrou que, por ora, parece não haver um consenso 

entre as próprias DRADS para a criação de uma coordenadoria para centralizar e 

encaminhar demandas. Pelo levantamento, das diretorias regionais, 9,09% 

concordam totalmente e 40,91% concordam com a criação de uma coordenadoria, 
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enquanto 22,73% discordam e 27,27% discordam totalmente. 

Durante as entrevistas, fica evidente a necessidade de rever o fluxo de 

comunicação com as DRADS e a porta de entrada para as diferentes demandas que 

elas apresentam.  

Os que defendem dentro da SEDS uma nova coordenadoria afirmam que 

haveria um ganho na priorização de tarefas, mas os que são contra pontuam que 

pode ocorrer uma perda no conjunto diante de uma possível perda na capacidade de 

comunicação entre diferentes áreas.  

O que parece ser um ponto de convergência é a sobrecarga que a CAS 

assume na interlocução com as DRADS, e que resulta no enfraquecimento do apoio 

técnico às regionais. No entanto, para além de repensar a comunicação, a 

organização dos fluxos de trabalho parece urgente. O volume maior de questões 

administrativas que sufoca a CAS é também o principal motivo de insatisfação no 

trabalho das regionais, restando pouco tempo para a supervisão técnica junto aos 

municípios. 
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5 BENCHMARKING  

 

Optou-se para realização da análise de melhores práticas pelo 

aprofundamento do caso da Secretaria do Desenvolvimento Social do Paraná devido 

à sua semelhança com a estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social do 

Estado de São Paulo. 

 

5.1 Quadro socioeconômico do Paraná 

 

O Estado do Paraná alcançou uma população estimada de 11,242 milhões de 

habitantes no ano passado, de acordo com o IBGE e respondia por 6% da economia 

nacional em 2014, representando a quinta maior do Brasil. O estado é composto por 

399 municípios.  

   Segundo a medição feita pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (Ipardes)9, o Paraná tem um PIB per capita maior do que a 

média nacional. Em 2014, foi de R$ 31.411, acima dos R$ 28.500,00 da média 

nacional. A economia é composta sobretudo pelo comércio e reparação de veículos 

automotores (16,1%) e indústria de transformação (15,8%).  

Os números do Ipardes mostram que Paraná não está imune à crise 

econômica que atinge o Brasil desde o fim de 2014. O PIB do estado recuou 1,5% 

em 2014, 3,3% em 2015 e 2,4% no ano passado. 

Os indicadores sociais mostram que o Paraná apresenta índices elevados 

quando comparado com os demais estados. Em 2010, o IDH foi de 0,749, o quinto 

mais alto.  O estado tem apresentado evolução nessa medição. Em 1991, o IDH 

paranaense era de 0,507, e em 2000 foi de 0,650. 

O Paraná também tem colecionado reduzidas taxas de crescimento 

populacional. Entre 2000 e 2010, o avanço foi de apenas 0,89%. Na década 

passada, o crescimento era de 1,40%. 

Um indicador desenvolvimento desenvolvido pelo próprio Ipardes ajuda a 

desvendar um pouco a realidade social do Paraná. O Índice Ipardes de 

Desenvolvimento Municipal (IPDM) apura o estágio de desenvolvimentos dos 

municípios nas áreas renda, emprego, educação e saúde. O IPM também varia de 

                                                         
9 Fonte: <http://www.ipardes.pr.gov.br/index.php?pg_conteudo=1&cod_conteudo=19>. Acesso em: 30 
ago. 2017 
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zero a 1, sendo que um resultado mais próximo de 1 indica a condição máxima de 

desenvolvimento. 

Os resultados de 2013 mostraram que nenhum município apresentava baixo 

desempenho, ou seja, o IPM entre zero e 0,4; 18 tinham médio-baixo desempenho, 

com o IPM variando entre 0,4 e 0,6. A grande maioria dos municípios (360) tinha 

médio desempenho, com o índice variando entre 0,6 e 0,8. Por fim, o levantamento 

mostrou que 21 municípios apresentavam alto desempenho, variando entre 0,8 e 

1,0. 

Para efeito de comparação, em 2002, o IPM apurou que 15 municípios tinham 

baixo desempenho, 238 apresentavam médio-baixo desempenho, 146 

apresentavam médio desempenho e nenhum município integrava o grupo de alto 

desempenho. 

 
Em 2013, índices superiores são apontados em 59,4% dos municípios 
paranaenses frente a 2012, e em 99,5% quando comparado a 2002. 
Resultado principalmente de avanços nos índices de saúde e educação, 
237 municípios apresentam elevação do índice geral. Já, outros 162 
municípios recuaram como reflexo, de modo geral, da redução, em 
pequenas variações, nas três dimensões que compõem o IPDM. (IPARDES, 
2013, p.3) 

 

 

5.1.1 Cadastro Único do Paraná 

 

  Os números de julho do Cadastro Único levantados pelo MDS mostravam 

1,256 milhão de famílias estavam inscritas, sendo 333.229 beneficiadas pelo 

Programa Bolsa Família, o que representava 8,64% da população. O valor médio do 

benefício foi de R$152,31 por família. 

Na educação, os dados do Cadastro Único revelam que 420.465 jovens de 6 

a 17 anos eram beneficiários do PBF e taxa de acompanhamento escolar era de 

92,19%. Na saúde, 337.133 famílias tinham condicionalidades na saúde e a taxa de 

acompanhamento por agentes de saúde era de 78,95%. O Estado do Paraná 

também tinha 936.570 famílias cadastradas com renda de meio salário mínimo e 

71,07% estavam com cadastro atualizado. 
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5.2 Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Paraná 

 

  Considerada uma das pioneiras na implantação do SUAS em âmbito 

estadual, a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Paraná desenvolve a 

política de assistência social em quatro frentes de atuação: (I) Assistência Social, 

que faz a gestão do SUAS e atua com as proteções básicas e especiais; (II) Família 

Paranaense, principal Programa na oferta de oportunidades às famílias em situação 

de vulnerabilidade social; (III) Garantia de Direitos, que visa articular as ações de 

planejamento, gestão, organização das Políticas Públicas da Criança e do 

Adolescente, da Pessoa Idosa, da Pessoa com Deficiência e da Mulher;  (IV) 

Conselhos, que vincula as ações da Secretaria as demandas dos conselhos 

existentes: Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), Conselho Estadual dos direitos da 

pessoa com deficiência (COEDE), Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI), 

e Comissão Intergestores Bipartide (CIB/PR). 

Para coordenar suas frentes de atuação junto aos seus 399 municípios, a 

Secretaria conta com 22 escritórios regionais para assessorar os municípios. 

Diferente da política Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo, as chefias 

dos escritórios regionais são de indicação política, o que demonstra ser um desafio 

para uma atuação mais uniformizada da política. Atuações político-ideológicas 

esbarram nas necessidades de competência técnica na tradução da política do 

SUAS para execução em nível regional. 

O PEAS do Paraná, também realizado no final de 2015, contou com um 

processo menos participativo dos atores regionais. Não houve uma construção 

conjunta do plano estadual. Foi realizado um encontro de apresentação das metas 

do plano e os chefes dos escritórios regionais aprovaram o que foi exposto. 

A secretaria aponta duas ações estratégicas como responsáveis no fortalecimento 

dos escritórios regionais, e consequentemente, da atuação em nível municipal. 

 

A. O estado está investindo em sistemas informatizados de acompanhamento 

com o registro das atividades pelos próprios municípios e a prestação de contas do 

recurso fundo a fundo. Assim como a SEDS/SP, o Estado do Paraná apresenta um 

acúmulo de trabalho na conferência e correção da prestação de contas dos 

municípios. O objetivo, como esse sistema informatizado de prestação de contas, é 
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dar maior autonomia na forma em que os municípios querem gastar o recurso. 

Dessa forma, os municípios prestam contas para os conselhos municipais de 

assistência social, e sendo aprovadas, elas seguem para o Tribunal de Contas. 

 

B. Com auxílio do recurso do BID e do FEAS, a secretaria construiu uma sala de 

situação com a participação dos escritórios regionais. Todas as terças-feiras pela 

manhã, via videoconferência, todos os escritórios e a administração central debatem 

as ações, avanços e dificuldades. O estabelecimento de uma agenda fixa de 

discussão das ações com todos os envolvidos, e de forma compartilhada, tem se 

mostrado uma importante estratégia na priorização das ações e na tomada de 

decisão. 

O desafio de uma atuação regionalizada tem sido um grande desafio no 

Estado do Paraná, principalmente pela ausência de ações formativas para os 

municípios e também para as equipes regionais. Não existe ainda, na estrutura 

administrativa da Secretaria paranaense, uma escola de formação dos trabalhadores 

do SUAS, o que se apresenta como um obstáculo para sua efetivação política. 
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6 PLANO DE MELHORIA  

 

Após as etapas de entrevistas, embasamento teórico, aplicação da survey, 

benchmarking com o Paraná e análise de possíveis ferramentas, conclui-se que há 

uma questão ainda a ser refletida sobre a estruturação das DRADS tanto no que diz 

respeito a sua divisão em seis macrorregiões de forma totalmente heterogênea e 

alinear, como no fato de atualmente responderem a CAS, o que pode gerar um 

enviesamento em sua forma de atuação. Há uma discussão dentro da secretaria de 

que elas podem responder diretamente ao gabinete e que teriam total independência 

em relação ao território, sem a necessidade de um interlocutor.  

Um segundo aspecto crucial diz respeito a dúvida latente sobre se a equipe 

das DRADS, bem como os recursos das DRADS, estão aptos ou não aos novos 

desafios propostos no momento atual com as novas determinações do SUAS. 

Além disso, embora todos os atores tenham apontado na entrevista que 

houve a participação das DRADS na construção deste novo PEAS, quando se 

aprofunda a forma dessa participação, nota-se que talvez não tenha sido com o 

protagonismo necessário. Em reunião com os profissionais da CGEB, torna-se 

evidente que, apesar da Sala de Situação e do GANT serem sistemas de 

acompanhamento eficazes para a gestão do PEAS, eles são preenchidos por 

gestores responsáveis pelos projetos alocados na sede, o que aprofunda ainda mais 

a baixa participação das DRADS neste processo. 

As equipes das DRADS têm acesso às ferramentas, mas não são 

protagonistas na liderança de ações, preenchimento ou prestação de contas. Não há 

uma ferramenta específica que propicie que as DRADS realizem de forma individual 

a gestão das políticas propostas no PEAS, nem que gere um relatório consolidado 

dos seus avanços, atrasos, ou pontos de melhoria para que a sede possa fazer um 

acompanhamento integrado e coeso. 

Essa ausência de aplicação de ferramentas de gestão para as DRADS torna 

difícil que se tenha uma visão geral estratégica para que as ações sejam priorizadas 

e mesmo avaliadas. 

Portanto, com base no que foi dito anteriormente, o plano de recomendações 

foca-se em 5 (cinco) pilares básicos, descritos a seguir em ordem de prioridade. 
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Primeiro, é fundamental que nos próximos Planejamentos Estaduais da 

Assistência Social as DRADS participem como protagonistas na construção do 

plano. A literatura reforça que a participação dos agentes chaves na construção do 

planejamento contribui para o engajamento na implantação. Hoje esta é uma das 

principais lacunas presentes no planejamento. Já houve avanço no último 

planejamento em relação aos anteriores, mas ainda há muito a evoluir. A ausência 

da participação mais ativa das DRADS e até mesmo de alguns municípios como 

protagonistas na construção do plano faz com que na prática a execução e 

desdobramento do PEAS ocorra de forma insipiente. 

Segundo, é imprescindível que haja um avanço em relação às 

ferramentas de gestão disponíveis para as DRADS, seja ampliando o acesso como 

na Sala de Situação e no GANTT seja assegurando a atuação como agente ativo e 

não passivo da ferramenta por meio da construção de cronogramas, planos de 

ações e responsabilidade de justificativa mediante atrasos, impossibilidade de 

realização, entre outros. Outras opções são a implementação de modelos clássicos 

como o PDCA ((plan- planejar, do-fazer, check-verificar, act-agir);  e o 5W2H  What 

(o que será feito?) – Why (por que será feito?) – Where (onde será feito?) – When 

(quando?) – Who (por quem será feito?) 2H: How (como será feito?) – How 

much (quanto vai custar?). Todas essas ferramentas, além de possibilitarem a 

execução e acompanhamento, apoiam na priorização conjunta das atividades.  

Terceiro, a secretaria precisa ampliar os treinamentos e capacitações 

que assegurem as DRADS a capacidade de atuar como formuladores, 

implementadores e avaliadores do PEAS. Assegurando a capacitação da equipe, 

bem como os recursos materiais e financeiros necessários para que efetivem seus 

papéis e responsabilidades frente ao PEAS. Nesse aspecto também notou-se 

avanços na última gestão. No entanto, ainda há uma longa estrada a ser trilhada no 

processo de construção de conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitem 

que servidores, alocados há tanto tempo na estrutura, por vezes com um padrão 

comportamental e profissional, solidificado em processos de diretrizes anteriores, 

possam resignificar seus papeis e responsabilidades diante do PEAS e dos desafios 

da atualidade. 

Quarto, o uso de novas tecnologias é imprescindível. No caso do Paraná, 

que parece ter sucesso na implementação do PEAS, nota-se a elaboração de um 

novo sistema on-line. É preciso investir em sistemas informatizados de 
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acompanhamento com o registro das atividades pelos próprios municípios e a 

prestação de contas do recurso. No Paraná, “o objetivo - como esse sistema 

informatizado de prestação de contas -, é dar maior autonomia na forma em que os 

municípios querem gastar o recurso.  Assim, os municípios prestam contas para os 

conselhos municipais de assistência social, e sendo aprovadas, seguem para o 

Tribunal de Contas.” 

O mundo vivência a quarta revolução industrial pautada pela tecnologia 

(impressoras 3D, inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia, entre outros). É 

crucial que o poder público, e no caso analisado a Secretaria do Estado de SP, se 

aproprie dessas ferramentas para maximizar os resultados do PEAS a exemplo da 

Secretaria do Estado do Paraná. 

Não há como avançar no desdobramento do PEAS, utilizando ferramentas, 

processos e métodos da terceira revolução industrial, estando em uma sociedade 

que está na quarta revolução industrial. Por isso, o caso do Paraná é um 

benchmarking fundamental a ser seguido. 

Quinto, a realização de encontros semanais e ou periódicos. Um dos 

principais êxitos do Paraná está nos encontros que ocorrem todas as terças-feiras 

entre a secretaria e os escritórios regionais. Os encontros podem ser virtuais e 

ajudam na troca de experiência entre os escritórios regionais e no acompanhamento 

das ações pela secretaria. No caso da Secretaria do Estado de SP, não há uma 

reunião processual e periódica que envolva a equipe da sede e todas as DRADS em 

um alinhamento e visão estratégicos únicos, partilhando onde se está, onde se quer 

chegar, é qual o caminho a ser trilhado coletivamente, para além os desafios e 

jornadas individuais de cada microrregião. 

Sexto, estruturar o processo de prestação de contas das DRADS para 

com a SEDS, formalizado e sistematizado, utilizando o conteúdo que passará a ser 

gerado pelos sistemas, reuniões e processos aqui propostos dos itens 1 ao 5. 

As seis iniciativas citadas anteriormente são fundamentais. Como foi 

sinalizado, muito já se avançou, no entanto, identificou-se ao longo desse trabalho 

que a ausência das atividades mencionadas anteriormente são fatores chaves que 

tem inviabilizado que o PEAS seja de fato desdobrado da sede, para a DRADS e 

consequentemente para os municípios, de forma customizada a realidade de cada 

localidade, por um lado. E de outro lado, de forma integrada, gerando um estratégia 

estadual, consolidada e que permita um avanço conjunto.  
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O plano de melhorias aqui elencado, é simples, no sentido de buscar 

apresentar atividades de fácil e quase imediata implantação. No entanto, de forma 

alguma é simplório ou singelo, pois cada uma destas recomendações garantem um 

avanço exponencial, possibilitando que o relevante trabalho de elaboração do PEAS, 

de fato, seja implantado, gere resultados e alavanque a Secretaria do Estado de SP 

a posição de referência no país. 
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7 CONCLUSÃO 
 

Conclui-se com esta dissertação que, diante da enorme quantidade de 

pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade e extrema pobreza no Estado 

de São Paulo, a integral e efetiva implementação do PEAS é crucial.  

A dificuldade de implementação do PEAS ficou evidente com base no 

diagnóstico obtido por meio de entrevistas concedidas pelos integrantes da SEDS e 

pela análise detalhada realizada em pesquisa com as DRADS. Além disso, o novo 

plano estratégico foi criado na esteira das mudanças trazidas pelo SUAS e, portanto, 

é natural que São Paulo e os demais Estados com iniciativas semelhantes ainda 

trilhem um caminho desconhecido na busca pela descentralização da política de 

assistência social.  

As falhas na implementação envolvem não apenas a recente elaboração do 

SUAS, mas perpassam também por questões envolvendo a estrutura federativa 

brasileira, o contexto institucional, as relações intergovernamentais e a própria 

estrutura da SEDS, questões discutidas ao longo deste trabalho.  

A literatura apresentada reforça a importância da implementação para a boa 

execução de uma política pública. A discussão sobre esse tema tem avançado na 

academia nas últimas décadas e se tornou fundamental para qualquer análise em 

profundidade. Há casos de estados, como o do Paraná, que já avançaram de forma 

mais consistente na implementação de políticas na área da assistência social, 

servindo de exemplos para as demais administrações estaduais. 

De modo geral, é possível aferir que os processos de planejamento das 

diretrizes e ações da SEDS têm contado cada vez mais com processos participativos 

e colaborativos dos diferentes atores envolvidos. É certo que ao decidir articular os 

processos de construção conjunta com os técnicos responsáveis pela execução da 

política estadual de assistência social, o resultado é um envolvimento e 

comprometimento maior com os rumos política de assistência social. Resta o desafio 

de agregar novos espaços de discussão e de tomada de decisão, frente às 

demandas específicas das regionais, a fim de facilitar o andamento da ação diária 

junto aos municípios. 

As recomendações propostas passam pelo amplo envolvimento das DRADS 

no desenho dos planos estaduais de assistência social, avanço nas ferramentas de 

gestão, ampliação da qualificação do corpo de trabalhadores das DRADS, e 
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encontros frequentes com as diretorias regionais para troca de experiência e 

acompanhamento das ações. Caso as recomendações propostas no plano de 

melhoria sejam adotas, a SEDS deverá melhorar o seu fluxo de ações, fortalecendo 

a participação das DRADS, o que é fundamental para a correta implementação do 

PEAS e, assim, garantir o sucesso da política pública de assistência social.  

A Secretaria de Assistência Social do Estado de São Paulo já têm trilhado o 

caminho de melhoria do processo de construção do PEAS, e a abertura para a 

realização desse trabalho em parceria com o Mestrado Profissional de Políticas 

Públicas da Fundação Getúlio Vargas, representa mais um passo consistente de 

melhoria e efetivação da estratégia de planejamento e desdobramento de um 

conjunto de ações que uma vez integradas, rumo à uma direção comum, e 

efetivadas no locus, certamente irá gerar o resultado de alto impacto almejado pela 

secretária e necessário para a sociedade. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MINUTA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO PROGRAMA  

O projeto de reestruturação do planejamento estratégico da Secretaria do 

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo foi realizado e entregue pela 

consultoria da Fundação Instituto de Administração (FIA) da Universidade de São 

Paulo (USP) em maio de 2017.  

O planejamento encontra-se no início da etapa de implementação, cabendo à 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), por meio de sua 

Coordenadoria de Assistência Social - CAS, com as 26 Diretorias Regionais de 

Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS), desenvolver mecanismos e 

processos que definam a forma de articulação desta política com as diferentes 

instâncias de gestão no estado de São Paulo, considerando seus 222 municípios. 

A perspectiva é que no segundo semestre 2017 e ao longo dos próximos 

anos as DRADS e os municípios estejam atuando de acordo com o novo modelo 

estratégico da SEDS. 

A reestruturação da secretaria e a intrasetorialidade surgem como questões 

centrais da gestão de políticas públicas desde a instituição dos Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) em 2005 e o consequentemente modelo de gestão 

compartilhada e a cooperação entre todos os entes federativos.  

 

1.1 Do Modelo de Governança 

 

A Secretaria de Estado Desenvolvimento Social tem o papel de coordenar a 

política social do Estado com a definição de rumos, diretrizes e mecanismos para 

apoiar os municípios, o terceiro setor e a iniciativa privada. 
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Entre outubro de 2015 e abril de 2016, a Secretaria de Estado 

Desenvolvimento Social  desenvolveu o Plano Estadual de Assistência Social 

(PEAS) 2016-2019 com diretrizes e compromissos estabelecidos no Pacto de 

Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e as deliberações 

da X Conferência Estadual de Assistência Social, bem como das Conferências do 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca) e do 

Conselho Estadual do Idoso (CEI), e, numa perspectiva ampliada, os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU.  

O objetivo mais amplo do plano é “fortalecer a política estadual de assistência 

social em articulação com os municípios e promover o avanço na sua eficiência, 

eficácia e efetividade, contribuindo para a consolidação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS, com vistas a uma assistência social voltada para o 

desenvolvimento social e comprometida com o enfrentamento da pobreza e da 

pobreza extrema no Estado de São Paulo”. O PEAS 2016-2019 será implantado 

com base num sistema aberto de gestão com ações articuladas em redes multi-

institucionais e intersetoriais com o objetivo de mobilizar vontades, induzir, pactuar e 

fazer acontecer processos e ações de maior densidade e maior impacto na vida dos 

cidadãos. Também envolve ampla participação dos trabalhadores e demais atores 

implicados no desempenho desta política, o que requer transparência e, sobretudo, 

decisões compartilhadas e abertas ao exercício do controle social.  

Os levantamentos, sistematizações, análises e discussões resultaram na 

definição de macro-objetivo, objetivos gerais e objetivos específicos:  

 

Macro-objetivo: 

  Fortalecer a política estadual de assistência social em articulação com os 

municípios e promover o avanço na sua eficiência, eficácia e efetividade, 

contribuindo para a consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

com vistas a uma assistência social voltada para o desenvolvimento social e 

comprometida com o enfrentamento da pobreza e da pobreza extrema no Estado de 

São Paulo.  

 

Objetivos gerais: 

• Fortalecer a gestão da assistência social no Estado de São Paulo.  
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• Implantar e desenvolver a vigilância socioassistencial.  

• Ampliar e qualificar as proteções sociais.  

• Aprimorar a gestão dos programas de transferência de renda. 

• Reduzir a extrema pobreza no Estado de São Paulo.  

 

Objetivos específicos:  

• Explicitar e incrementar o papel do Estado na gestão da Assistência Social.  

• Promover a educação permanente dos trabalhadores do SUAS.  

• Motivar e incentivar os servidores da Assistência Social.  

• Promover melhoria nas condições de trabalho.  

• Instrumentalizar os técnicos e profissionais responsáveis pela execução da 

política de assistência social no Estado.  

• Promover a qualificação da secretaria estadual, gestões municipais de 

Assistência Social e rede de serviços socioassistenciais.  

• Fortalecer o Controle Social.  

• Criar mecanismos de acompanhamento, monitoramento, avaliação e 

divulgação do cumprimento do PEAS por parte do Estado.  

• Qualificar o planejamento das ações da política nos municípios.  

• Orientar técnica e financeiramente os municípios no planejamento e 

execução das ações intermunicipais e/ou regionais.  

• Construir gestão participativa nos municípios visando o aprimoramento do 

trabalho em rede. 32 / Plano Estadual de Assistência Social  

• Promover ações articuladas e intersetoriais.  

• Rever o cofinanciamento estadual.  

• Regulamentar os benefícios eventuais.  

 

Macrorregiões, DRADS e Regiões Metropolitanas 

 

Atualmente, a SEDS está organizada em 6 Macrorregiões compostas por 26 

DRADS. O mapa a seguir dá a dimensão das Macrorregiões e das DRADS. 

A abrangência, quanto ao conjunto de municípios, varia desde 1 município 

(DRADS Capital) até 49 municípios (DRADS Fernandópolis), assim diferenciadas:  
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 • DRADS com menos de 10 municípios (4): Capital, Grande São Paulo Norte, 

Grande São Paulo ABC e Baixada Santista.  

• DRADS com 10 a menos de 20 municípios (6): Grande São Paulo Leste, 

Botucatu, Vale do Ribeira, Grande São Paulo Oeste, Itapeva e Barretos.  

• DRADS com 20 a menos de 30 municípios (7): Mogiana, Alta Paulista, 

Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba e Avaré.  

• DRADS com mais de 30 municípios (9): Sorocaba, Alta Sorocabana, Marília, 

Bauru, Vale do Paraíba, Alta Noroeste, Campinas, São José do Rio Preto e 

Fernandópolis. 

Entre os diversos desafios elencados para os próximos anos, alguns se 

destacam como estratégicos para o aprimoramento da gestão. Eles incluem 

soluções estruturais e de reposicionamento da SEDS em relação à consolidação do 

SUAS no Estado, na qualificação dos serviços socioassistenciais, no fortalecimento 

da intersetorialidade e na focalização nas fragilidades territoriais oriundas de 

vulnerabilidades sociais.  

 

Consolidação do SUAS  

 

Considera-se que ainda é necessário avançar na consolidação do SUAS no 

Estado de São Paulo, principalmente na qualidade da prestação de serviços 

ofertados pela rede socioassistencial e no cofinanciamento. Assim, a focalização nas 

demandas regionais, decorrentes das vulnerabilidades sociais diagnosticadas nos 

territórios, assume função estratégica de orientar o direcionamento dos recursos 

para obter eficiência e efetividade.  

Nesse sentido, há uma expectativa, por parte do corpo técnico da SEDS, de 

que o Estado de São Paulo avance em soluções que garantam o desenvolvimento 

social.  

 

Intersetorialidade 

 

O novo modo de pensar o arranjo e a gestão da política social derruba as 

fronteiras da setorialização das políticas sociais e reforça uma nova tendência, a de 

programas-rede, que agregam diversos serviços, projetos, sujeitos e organizações 

no âmbito do microterritório, e não mais ações isoladas e soluções parciais com 
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pouca efetividade. Nessa direção, assume-se a importância de desenhar políticas e 

programas pelo prisma da intersetorialidade e transversalidade, reduzindo a ênfase 

nos tradicionais recortes setoriais e nas especializações estanques.  

A intersetorialidade da ação pública é hoje uma consigna gestora que visa 

romper com o viés da fragmentação e conquistar uma intervenção pública integrada, 

eficiente e assertiva.  

 

Aprimoramentos na comunicação e divulgação das ações 

 

Reconhecida como o principal potencial de um órgão para disseminar o 

conhecimento acerca de suas atividades, a comunicação e a divulgação das ações 

da SEDS e demais agendas da política de Assistência Social nos territórios são 

pautadas como um dos principais desafios e focos de aprimoramento para esta 

gestão. Para tanto, considera-se importante constituir canais de comunicação 

específicos, para alcançar prioritariamente o público-alvo de cada serviço e, assim, 

permitir a identificação com os programas/projetos/serviços ofertados. Esse trabalho 

favorece, ao público-alvo, o acesso à rede socioassistencial, bem como amplia o 

conhecimento quanto à forma e meio pelos quais são oferecidos, traduzindo-se em 

transparência nas ações da política de Assistência Social no território.  

Há também o potencial de aprimorar a comunicação e disseminação das 

ações planejadas para o PEAS junto ao próprio corpo técnico envolvido na política 

de Assistência Social, favorecendo o fluxo contínuo de informações e divulgação de 

calendários de interesse nas regiões conforme demandas específicas, ampliando a 

interlocução para melhoria na execução das ações regionais. 

 

Planejamento estratégico 

 

  Outro elemento importante para enfoque e aprimoramento se dá no processo 

de planejamento constituído como referência na Secretaria. Diante de um ambiente 

favorável, em função da estratégia participativa da atual gestão, é possível observar 

o potencial de agregação das equipes e construção de alinhamentos e 

entendimentos que permeiam tanto as rotinas da pasta, como as discussões 

estratégicas. Reconhece-se que a SEDS, com esta experiência recente de 

planejamento participativo do PEAS 2016-2019, inaugura uma nova prática para o 
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planejamento estratégico, por definição, de médio e longo prazos, com envolvimento 

dos múltiplos stakeholders.  

Dessa maneira, a Secretaria transforma uma lógica de atuação imediatista em 

um pensar e planejar estruturado, com interlocução entre os diferentes atores 

envolvidos e o estabelecimento de compromissos e desafios, legitimados pelo 

conhecimento trazidos por toda sua equipe técnica. Favorece-se com isso o 

planejamento orçamentário que, embora não possa antever com muita precisão as 

ações de médio e longo prazo, gera a capacidade de explorar a eficiência no uso de 

recursos financeiros e possibilita iniciativas de revisão na alocação das despesas e 

estudos de custos para referenciar a prestação de serviços e de melhoria da 

execução financeira nos municípios.  

Esses elementos trarão também insumos. Todos os envolvidos no processo 

88 / Plano Estadual de Assistência Social para cumprimento de um dos papéis da 

SEDS, relativo às orientações técnicas e assessoria, subsidiando os municípios no 

ciclo de planejamento, monitoramento e avaliação. Há de se avançar no 

aprimoramento dos próprios programas, projetos e serviços, entendendo as 

demandas e realidade do público-alvo na construção de indicadores de eficiência, 

eficácia e efetividade para o sistema, bem como na avaliação dos resultados obtidos 

com as ações conjuntas, serviços e benefícios ofertados no território, que vão se 

refletir na tendência de melhoria dos indicadores sociais, evidenciando o acerto nas 

estratégias empreendidas. 

  

Implantação da Vigilância Socioassistencial 

 

Considerada como uma das prioridades estabelecidas pelo Pacto de 

Aprimoramento do SUAS e Deliberações da X Conferência de Assistência Social, a 

implantação da Vigilância Socioassistencial está atrelada, entre outros fatores, à 

melhoria na capacidade técnica para extração, tratamento e análise de dados 

advindos das bases dos sistemas de apoio, como o CadÚnico, ao avanço em 

iniciativas de georreferenciamento e na integração e unificação das bases de dados 

que permitam focalizar e direcionar as ações para o público que realmente necessita 

delas. 
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2. DO PROBLEMA 

 

Nos últimos anos, a intrasetorialidade tem se colocado como um desafio 

para a gestão pública do Brasil. O caso da Secretaria de Estado Desenvolvimento 

Social não é diferente. As DRADS têm papel fundamental no fluxo de política pública 

desenhado pela secretaria.  

Atualmente, no entanto, existe uma oportunidade de reestruturação da 

secretaria por meio de uma política de intrasetorialidade para favorecer o 

desdobramento do planejamento, a articulação regional e o fortalecimento das 

DRADS. Isso inclui a possibilidade da estruturação de uma Coordenadoria Regional, 

que será responsável pelas DRADS, apoiando todas as estruturas numa possível 

melhoria no atual organograma. 

São as DRADS responsáveis por garantir que a política pública desenhada 

chegue de fato aos municípios. A inexistência e / ou fragilidade desse fluxo entre a 

secretaria e as DRADS tem comprometido de forma bastante profunda a 

reformulação da secretaria e implementação das políticas públicas planejadas para o 

Estado.  

Extrai-se deste contexto 4 questões: 

1. O atual processo está sendo efetivo para implementação e institucionalização 

do novo Planejamento da Secretaria do Desenvolvimento do Estado de SP 

junto às DRADS? 

2.  Qual o entendimento das DRADS sobre o papel e responsabilidade delas 

frente ao novo planejamento estratégico?  

3.  De que forma podem se apropriar e se fortalecer? 

4.  Como fortalecer o papel de formulador e ponto de partida da implementação 

de política junto aos municípios? 

 

3. PRODUTOS ESPERADOS 

 

  Espera-se desta parceria o apoio para o desdobramento do planejamento 

estratégico, a articulação intrasetorial e o fortalecimento das DRADS nos seguintes 

aspectos:  
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1. Compreender qual a percepção das DRADS sobre o planejamento estratégico. 

 

2. Diagnosticar a percepção e estágio atual do planejamento estratégico junto a 

Secretaria e às DRADS. 

 

3. Mapear os fluxos da Secretaria do Desenvolvimento Social para a 

implementação do planejamento estratégico junto às regionais. 

 

4. Possibilitar o fortalecimento das DRADS, com foco nos seus papéis e 

responsabilidades de formulação, avaliação e apoio para implementação das 

políticas nos municípios. 
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ANEXO 2 

ORGANOGRAMA 
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ANEXO 3 

ROTEIROS DE ENTREVISTA  

 

Entrevista semiestruturada com Camila Barros 

Assessora Técnica do Gabinete - 25/05 

 

1. Qual a finalidade do planejamento para você? O PEAS afirma que o 

planejamento foi construído de forma participativa, como se deu esse processo? De 

que forma as DRADS participaram? 

2. Como se dá a comunicação entre a SEDS e as DRADS? Quais são as 

principais dificuldades? 

3. Quais processos e ferramentas poderiam apoiar no processo de 

desdobramento do PEAS? 

4. Como vocês ocorre a comunicação com as DRADS? 

5. Há alguma perspectiva de reorganização territorial das DRADS? 

6. No seu entendimento, as DRADS são ou serão apenas formuladoras de 

políticas? Como garantir a formulação das regionais nas políticas propostas pelo 

Estado? 

7. No seu entendimento, como fazer para que as DRADS fortaleçam seu papel 

como formuladoras e avaliadoras do novo planejamento? 

8. No seu entendimento, como as DRADS poderiam apoiar os municípios na 

implantação final do novo planejamento? 

9. Em geral, como poderíamos fortalecer o papel das DRADS com foco nos 

seus papéis e responsabilidades de formulação, avaliação e apoio para 

implementação das políticas nos municípios? 

10. Há algum processo semelhante a este, de implantação do novo planejamento, 

que já tenho sido realizado entre secretarias e DRADS e que tenha sido exitoso? 

Como foi? Quais os fatores do sucesso?
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Entrevista semiestruturada com Maria Isabel Cunha Soares 

Assessora Técnica do Gabinete - 09/06 

 

1. Qual a finalidade do planejamento para você? O PEAS afirma que o 

planejamento foi construído de forma participativa, como se deu esse processo? De 

que forma as DRADS participaram? 

2. Como se dá a comunicação entre a SEDS e as DRADS? Quais são as 

principais dificuldades? 

3. Em sua opinião qual o perfil (órgão e seus profissionais) geral das DRADs? 

4. Quais  DRADs têm realizado um trabalho de destaque. Por quais motivos? 

5. Quais DRADs poderiam melhorar seu desempenho? Por que? Como? 

6. Há características externas que impactam o desempenho das DRADs? 

Localização? Tamanho do município? 

7. Como o PEAS foi divulgado? Como organizar ou priorizar as ações daqui 

para frente? 

8. Se você estivesse atuando dentro de uma DRADS, como organizaria a rotina 

interna de trabalho? 

9. No seu entendimento as DRADS são ou serão apenas formuladoras de 

políticas? Como garantir a formulação das regionais nas políticas propostas pelo 

Estado? 

10. No seu entendimento, como fazer para que as DRADS fortaleçam seu papel 

como formuladoras e avaliadoras do novo planejamento? 

11. No seu entendimento, como as DRADS poderiam apoiar os municípios na 

implantação final do novo planejamento? 

12. No seu entendimento, qual a expectativa dos municípios em relação às 

DRADs? Esta expectativa está alinhada aos papéis e responsabilidades que estão 

sendo orientados pela secretaria? 

13. Em geral como poderíamos fortalecer o papel das DRADS com foco nos seus 

papéis e responsabilidades de formulação, avaliação e apoio para implementação 

das políticas nos municípios? 

14. Há algum processo semelhante a este, de implantação do novo planejamento, 

que já tenho sido realizado entre Secretarias e DRADS e que tenha sido exitoso? 

Como foi? Quais os fatores do sucesso? 
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Entrevista semiestruturada Tatiane Magalhães 

Coordenadora da Assistência Social - 09/06 

 

1. Qual a finalidade do planejamento para você? O PEAS afirma que o 

planejamento foi construído de forma participativa, como se deu esse processo? De 

que forma as DRADS participaram? 

2. Pode nos falar um pouco sobre sala de situação e reunião de dirigentes? 

3. Como se dá a comunicação entre a SEDS e as DRADS? Quais são as 

principais dificuldades? 

4. Considerando o novo cenário dos municípios do estado e suas vocações 

econômicas, existe alguma proposta de repensar  a abrangência territorial das 

DRADS? 

5. Qual o perfil dos profissionais que atuam nas DRADS?  

6. Como o PEAS foi divulgado? Como organizar ou priorizar as ações daqui pra 

frente? 

7. Se você estivesse atuando dentro de uma DRADS, como organizaria as 

prioridades das DRADs? 

8. No seu entendimento as DRADS são ou serão apenas formuladoras de 

políticas? Como garantir a formulação das regionais nas políticas propostas pelo 

Estado? 

9. No seu entendimento como fazer para que as DRADS fortaleçam seu papel 

como formuladoras e avaliadoras do novo planejamento? 

10. No seu entendimento como as DRADS poderiam apoiar os municípios na 

implantação final do novo planejamento? 

11. No seu entendimento qual a expectativa dos municípios em relação às 

DRADs? Esta expectativa está alinhada aos papéis e responsabilidades que estão 

sendo orientados pela secretaria? 

12. Em geral como poderíamos fortalecer o papel das DRADS com foco nos seus 

papéis e responsabilidades de formulação, avaliação e apoio para implementação 

das políticas nos municípios? 

13. Há algum processo semelhante - a este de implantação do novo planejamento 

- que já tenho sido realizado entre Secretarias e DRADS e que tenha sido exitoso? 

Como foi? Quais os fatores chaves para o sucesso? 

14. Há algum benchmarking no Brasil ou fora similar a ser considerado. 
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Entrevista semiestruturada com João Rafael 

Gestão Estratégica 21/06 

 

1. Qual a finalidade do Planejamento para você? O PEAS afirma que o 

Planejamento foi construído de forma participativa, como se deu esse processo? De 

que forma as DRADS participaram? 

2. Como é feito o processo de sala de situação, reunião de dirigentes? 

3. E o sistema GANT, poderia nos explicar um pouco mais? 

4. As DRADS utilizam essas ferramentas, processos? 

5. Com relação às salas de situação e relatórios, as DRADs participam? 

6. Hoje toda essa metodologia tem reuniões periódicas com as DRADs? 

7. A sala de situação é virtual, há encontros presenciais para avaliar a própria 

sala? 

8. A sala de situação é a grande ferramenta de Gestão? Há resistência? 

9. Esse Painel de Ações por Projeto chega até as DRADS? 

10. Quantas ações estão cadastradas na sala de situação? 

11. Na sua percepção, as DRADs são formuladoras, implementadoras ou 

articuladoras? 

12. Como seria esse acesso direto ao gabinete? 
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Entrevista semiestruturada com Floriano Pesaro 

Secretário do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo -13/06 

 

1. Qual a finalidade do planejamento para você?  

2. Qual a expectativa com relação à implementação do plano? 

3. Quais são as dificuldades que você vê? E quais os pontos de alavanca? 

4. Qual a sua percepção com relação ao trabalho das DRADs? 

5. Há algo específico que você nos sugeriria incluir?  
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ANEXO 4 

SURVEY 
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ANEXO 5 

RESULTADO DETALHADO DA SURVEY 

 

A equipe da DRADS participou ativamente da elaboração do PEAS?  

Discordo totalmente 0% 

Discordo 26,09% 

Concordo 60,87% 

Concordo totalmente 13,04% 

 

A equipe da DRADS considera o PEAS um planejamento adequado para ser 

implementado nos municípios de sua região?  

Discordo totalmente 0% 

Discordo 13,4% 

Concordo 78,26% 

Concordo totalmente 8,70% 

 

Você considera que existam relações de dependência entre secretaria e DRADS no 
comando para que a política se efetive? 
Discordo totalmente 0% 

Discordo 13,64% 

Concordo 68,18% 

Concordo totalmente 18,18% 

 
Você percebe sinergias entre secretaria e DRADS em relação ao cumprimento das 
diretrizes para que a política seja colocada em prática? 
Discordo totalmente 8,70% 

Discordo 21,74% 

Concordo 65,22% 

Concordo totalmente 4,35% 

 

Você percebe uma clara conexão entre secretaria e DRADS em relação ao controle 
para que a política seja colocada em prática? 
Discordo totalmente 4,55% 

Discordo 59,09% 

Concordo 36,36% 

Concordo totalmente 0% 
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Você considera que haja coerência entre secretaria e DRADS em relação a 
comunicação para que a política seja colocada em prática? 
 
Discordo totalmente 4,55% 

Discordo 63,64% 

Concordo 31,82% 

Concordo totalmente 0% 

 

Você considera que secretaria e DRADS são interdependentes na decisão e uso de 
recursos para que a política seja colocada em prática? 
 
Discordo totalmente 4,35% 

Discordo 43,48% 

Concordo 43,48% 

Concordo totalmente 8,70% 

 

Você vê as DRADS como formuladoras do PEAS? 
Discordo totalmente 8,70% 

Discordo 39,13% 

Concordo 52,17% 

Concordo totalmente 0% 

 

Você vê as DRADS como implementadoras do PEAS? 
Discordo totalmente 0% 

Discordo 8,70% 

Concordo 78,26% 

Concordo totalmente 13,04% 

 

Você vê as DRADS como avaliadoras do PEAS? 
Discordo totalmente 4,55% 

Discordo 31,82% 

Concordo 63,64% 

Concordo totalmente 0% 

 

As DRADS recebem o apoio de recursos financeiros adequado da secretaria para 
executar as ações previstas no PEAS junto aos municípios? 
Discordo totalmente 35% 

Discordo 40% 

Concordo 25% 

Concordo totalmente 0% 
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As DRADS recebem o apoio de recursos humanos adequado da secretaria para 
executar as ações previstas no PEAS junto aos municípios? 
Discordo totalmente 28,57% 

Discordo 61,9% 

Concordo 9,52% 

Concordo totalmente 0% 

 

As DRADS recebem o apoio de capacitação adequado da secretaria para executar 
as ações previstas no PEAS junto aos municípios? 
Discordo totalmente 9,09% 

Discordo 50% 

Concordo 36,36% 

Concordo totalmente 4,55% 

 

Faria sentido ter uma Coordenadoria para as DRADS com o objetivo de centralizar e 
encaminhar demandas? 
Discordo totalmente 26,09% 

Discordo 21,74% 

Concordo 43,48% 

Concordo totalmente 8,70% 
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ANEXO 6 

CARTA ÀS DRADS 

 

Prezados (as) Diretores (as), 
  
Envio anexo uma pesquisa que está sendo realizada por alunos do Mestrado 
Profissional em Gestão de Políticas Públicas pela FGV/SP. Eles estão estudando 
sobre a elaboração do PEAS e seu desdobramento nas 26 DRADS. 
  
O questionário servirá como referência para entender a percepção de cada DRADS 
para a implementação junto aos municípios. Abaixo, link para respostas: 
 
https://pt.surveymonkey.com/r/SLLCZDL 
 
Sugerimos, que o questionário possa ser apresentado para toda a equipe e as 
respostas, reflitam a visão e percepção geral e não apenas do (a) diretor (a). 
  
Sintam-se à vontade para apontar críticas e sugestões. Dessa forma, podemos 
qualificar o trabalho dos alunos da GV e em contrapartida, orientar possíveis 
mudanças previstas na consolidação do PEAS. 
  
Todas as respostas e informações compartilhadas serão tratadas com total sigilo 
pela equipe de pesquisadores da FGV, que não compartilhará nomes, nem dados 
específicos com a equipe do SEDS, nem na publicação final. 
  
Pedimos, especial atenção ao prazo de preenchimento do questionário. Ele deverá 
ser respondido até o dia 12 de julho. 
  
Atenciosamente, 
 

https://pt.surveymonkey.com/r/SLLCZDL

