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Resumo 

O financiamento público é um tema crucial na gestão pública. É por meio dele que as 

políticas públicas podem ser materializadas, permitindo o alcance dos seus objetivos. 

Assim, consideramos que se trata de um aspecto fundamental no processo de 

institucionalização. Neste trabalho, analisamos como o financiamento pode interferir no 

processo de institucionalização da política pública de Assistência Social (AS) nos 

municípios gaúchos. Entendendo que a política de AS tem se profissionalizado desde 1988, 

sobretudo após 2005 com o Sistema Único de AS, há muito a avançar, em especial, no 

aspecto de seu financiamento que não conta com determinação de mínimo constitucional a 

ser investido. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa quantitativa, em 

que investigamos as transferências fundo a fundo na função AS das prefeituras do RS entre 

os anos de 2012 a 2020, buscando entender as modificações advindas da crise da COVID-

19. Foi utilizado o indicador IDCRAS como proxy de institucionalização e levantadas 

hipóteses para investigação em trabalhos futuros. Os achados nos mostram que o município 

tem assumido a maior parcela de financiamento, em comparação a estado e União; o 

IDCRAS cresceu timidamente em todos os casos, sobretudo em pequenos municípios, não 

em proporção direta ao montante de financiamento, o que implica em formulação de novas 

hipóteses a serem testadas. 
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INTRODUÇÃO  

 

O financiamento público constitui-se um tema de fundamental importância no interior da 

gestão pública. É por meio dele que as políticas públicas podem ser materializadas, saindo do 

campo das ideias e avançando na efetivação de seus objetivos. Portanto, consideramos que se 

trata de um aspecto fundamental no processo de institucionalização, trazendo maior possibilidade 

de que as políticas se sustentem no tempo e atendam suas metas e objetivos, a despeito do ciclo 

político partidário e das mudanças no ambiente (PAPI et al., 2020).  

No caso brasileiro, a Constituição Federal (CF) de 1988 buscou construir o Estado de 

Bem Estar Social ao reconhecer a Saúde, a Educação e a Assistência Social como um direito de 

todos e um dever do Estado. Assim, avançou-se na elaboração de legislação e regras específicas 

para guiar a implementação das políticas nos três níveis de governo, a exemplo do Sistema Único 

de Saúde (SUS), assim como fixou-se regras para o financiamento da saúde e educação. No campo 

da educação, isso ocorre a partir do Art. 212 da CF, o qual normatiza que a União aplicará, 

anualmente, no mínimo 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25% da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Já na saúde, isso ocorre por meio da Lei Complementar n° 141 

(2012), Art. 6°, a qual afirma que os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações 

e serviços públicos de saúde, no mínimo 12% da arrecadação dos impostos e recursos. Já os 

Municípios e Distrito Federal, 15%. No caso da União, o montante aplicado deve corresponder 

ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido do percentual relativo à variação 

do Produto Interno Bruto (PIB) do ano antecedente ao da Lei Orçamentária Anual.  

Contudo, a Assistência Social (AS) se distancia dessa realidade. Como uma política 

pública recente (que passa a ganhar forma nos anos 1990), e um conjunto de legados que remetem 

ao assistencialismo e a caridade (COHN, 2000; SPOSATI, 2004; PAPI, 2017), a AS demorou a 

ganhar notoriedade no cenário nacional e valorização dos governantes. Assim, se é possível 

afirmar que a AS inicia seu processo de construção com a Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) de 1993 - que buscou organizar a descentralização na prestação de serviços nos três níveis 

de governo -, também foi apenas a partir de 2004, com o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), que a AS começa a se estruturar do ponto de vista dos recursos humanos, materiais, 

assim como, das regras de prestação de serviços e financiamento (PAPI et al, 2020). 

Com efeito, o SUAS significou uma grande transformação para o campo socioassistencial 

no Brasil. Configurado como um sistema orgânico, tal como o SUS, a AS teve sua realidade 

modificada em função de novas regras que organizaram a prestação de serviços para os entes 

federados (a partir das Normas Operacionais Básicas do SUAS) e de novos aportes financeiros e 



 
 

 

apoio à implementação. Foram criados aparelhos públicos de prestação de serviços, como os 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS), os Centros de Atendimento Especializado à População de Rua 

(Centros Pop) e os Abrigos de Acolhimento. Outro aspecto, que foi alterado profundamente, foi 

o financiamento da política pública, o qual deixou de ser realizado por meio de convênios e passou 

a receber repasses fundo a fundo, garantindo uma maior previsibilidade e continuidade para a 

provisão de serviços locais (BICHIR, SIMONI, 2020).  

 Contudo, a despeito dos avanços, há muito que se investir no processo de 

institucionalização da política pública, visto que existem brechas que a tornam vulnerável às 

mudanças de governo. Nesse campo, insere-se a importância do debate sobre o financiamento das 

políticas públicas no processo de institucionalização.  

Compreendendo a institucionalização de políticas públicas como um processo que 

envolve atores e estruturas que dão origem, defendem-na e disseminam-na ao longo do tempo, 

trazendo sistematicidade de atividades, o cumprimento de sua função estratégica e certa 

resiliência, sustentamos que o financiamento se trata de uma condição para sua estruturação e 

alcance de objetivos.  

Sendo assim, o artigo busca responder a seguinte questão: como o financiamento pode 

interferir no processo de institucionalização das políticas públicas de AS nos municípios do RS? 

A pandemia pode ter afetado a composição do financiamento da política de AS produzindo 

mudanças de rota de institucionalização?  

Para responder à questão, investigamos como se compõem as receitas na função AS e 

despesas nos municípios gaúchos, entre os anos de 2012 a 2020, buscando entender, também, as 

modificações advindas da crise da COVID-19. Para entender o momento no processo de 

institucionalização da política pública no Rio Grande do Sul (RGS), tomamos o Índice de 

Desenvolvimento do CRAS (IDCRAS) como proxy, observando se a variação do financiamento 

ao longo do tempo é capaz de modificar tais indicadores. Assim, lançamos mão de uma pesquisa 

do tipo quantitativa. 

Adiante, trazemos o debate teórico acerca da institucionalização de políticas públicas, e 

como o financiamento pode ser considerado um aspecto importante nesse processo; em seguida, 

apresentamos um histórico da evolução do modelo de financiamento da AS para enfim refletir 

sobre os achados da pesquisa.   

 

2. INSTITUCIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O PAPEL DO 

FINANCIAMENTO 

 

Em que pese a teoria institucional, representada pelas três vertentes dos “novos 



 
 

 

institucionalismos”1, ter experimentado um crescimento significativo em seu escopo empírico e 

analítico nas últimas décadas (FIORETOS; FALLETI, 2016), ironicamente, não avançamos 

suficientemente sobre a definição do conceito de institucionalização e na operacionalização 

voltada à pesquisa empírica no Brasil (PAPI et al, 2020). Em semelhança ao identificado pelas 

autoras Tolbert e Zucker em 1999, atualmente não há consenso sobre conceitos-chave e 

metodologia para se pesquisar o processo de institucionalização2, levando muitas vezes ao uso 

tácito do termo.  

Nessa seção, com base nos suportes teóricos do neoinstitucionalismo histórico e 

sociológico, buscamos nos aproximar de um conceito de institucionalização aplicável à pesquisa 

empírica de políticas públicas, justificando os motivos do financiamento público ser fundamental.  

O institucionalismo histórico é uma tradição de pesquisa que examina como os processos 

temporais e os eventos influenciam a origem e transformação das instituições que governam 

políticas e relações econômicas (FIORETOS; FALLETI, 2016). Iniciado por pesquisas que 

enfatizavam grandes questões, como as origens do Estado, as consequências de revoluções e 

guerras, as persistentes desigualdades sociais e crises econômicas (PIERSON e SKOCPOL 2002), 

atualmente ocorreu um avanço de estudos sobre praticamente todos os tipos de instituições, 

grandes e pequenas, de nível nacional, local e nas políticas públicas.  

De uma forma geral, a abordagem histórica considera que o tempo e a sequência dos 

acontecimentos são importantes para compreender a formatação das instituições e a estrutura que 

condiciona “o jogo político”. Assim, uma perspectiva metodológica que se tornou central para 

compreendê-la foi o conceito de path dependence. Sinteticamente, a dependência de trajetória 

significa que, eventos passados (um momento histórico particular) provocam variações nas 

sequências sociopolíticas ou nos resultados dos países, sociedades e políticas que condicionam a 

situação presente (PIERSON, 2004). Isso ocorre em virtude de que o momento, a ordem em que 

surgem e se combinam os fatos históricos, condiciona as políticas posteriores por encorajar as 

forças sociais a se organizarem segundo certas orientações, e não segundo outras, tornando muito 

difícil sua reversão e mudança (PIERSON, 2004). Dessa forma, a mutabilidade de um processo 

ou política pública geralmente é encarado como um processo lento, reformista.  

 
1 Tais vertentes são compostas pelo neoinstitucionalismo histórico; neoinstitucionalismo racional; e 

neoinstitucionalismo sociológico. 
2 Em pesquisa de revisão sistemática da literatura coordenada pela autora em 2019, encontramos baixa prioridade em 

conceituar e operacionalizar o termo “institucionalização” em um banco de dados de mais de 116 artigos. Conforme 

achados, dos 116 artigos selecionados no banco de dados, apenas 22 (18%) destinam algum espaço para discutir 

teoricamente o sentido das instituições e dos processos de institucionalização. Os demais 94 (81%) não dedicam 

nenhum espaço no texto para um adensamento teórico. Desses 22 artigos, apenas 8 derivam para uma tentativa de 

conceituação e 6 para uma tentativa de operacionalização. Assim se observou, em muitos artigos, o uso tácito do termo 

indicando um possível alargamento conceitual e baixo interesse em debater e operacionalizar o conceito para futuras 

mensurações. 



 
 

 

Trazendo essa contribuição para pensar o processo de institucionalização de uma ação ou 

política pública, importa analisar a origem das políticas (o recorte temporal; as coalizões que 

defenderam a pauta em um certo ambiente); as estruturas construídas (normativas e materiais) 

para manutenção dos objetivos ao longo do tempo; os grupos e as coalizões de defesa, como entes 

governamentais, trabalhadores e usuários que atuam na defesa de política públicas para torná-las 

resistentes à mudança.  

Tangenciando essa problemática, sem contudo, mencionar a relação com o "processo de 

institucionalização”, estudos sobre resiliência de políticas públicas (PIERSON, 2000, 2006, 

COUTO, 2016) têm levantado questões sobre os fatores responsáveis pela manutenção ou 

descontinuidade de políticas. Couto (2016), em estudo recente sobre a constitucionalização de 

políticas, defende que a presença das políticas nas leis são um importante passo para sua 

manutenção. Citando Hall (1993), o autor entende que uma política pública é composta por três 

elementos: (1) seus objetivos, (2) seus instrumentos para que se alcancem os objetivos definidos, 

e (3) parâmetros ou especificações destes instrumentos. Os objetivos são aquilo que a política 

pública busca concretizar; os instrumentos são os meios de concretização dos objetivos da 

política; e os parâmetros são as especificações detalhadas dos meios da política. Quando não há 

mudança nos instrumentos e nos objetivos, há a continuidade das políticas. Ou seja, se o propósito 

da política continua a mesma (atender o público x, prestar o benefício e serviço y) e os 

instrumentos, tais como estruturas materiais e humanas permanecem, a política tende a se 

perpetuar.  

Mahoney e Thelen (2010) também direcionaram a pesquisa para entender como se 

processam as mudanças institucionais. Tais autores argumentam que a mudança institucional 

ocorre quando os problemas de governo abrem espaço para os atores interpretarem, aplicarem e 

implementarem regras existentes de novas maneiras (MAHONEY; THELEN, 2010). Ou seja, o 

olhar volta-se para a construção de regras, normas e leis que governam as políticas públicas.  

Se por um lado os estudos da vertente institucionalista histórica podem contribuir com a 

análise do processo de institucionalização, demonstrando o que explica a origem, a continuidade 

e as mudança de políticas públicas (PIERSON, 2004; THELEN, 1999:387), e quais fatores 

endógenos ou exógenos contribuem para que uma política pública se mantenha no tempo; a 

abordagem do neoinstitucionalismo sociológico oferta um aporte para se compreender a forma 

pela qual se disseminam as normas, as estruturas e os hábitos em dado contexto que conduzem 

ao chamado “processo de institucionalização”.  

Tendo origem no campo dos estudos organizacionais, a partir do estudo de Meyer e 

Rowan (1977), o neoinstitucionalismo sociológico se fundamenta no conceito de instituição 

definida por Berger e Luckman (2006). Para os autores, "instituições" são entendidas como 



 
 

 

produto da interação social dos indivíduos, que constroem regras e normas que incidem, 

posteriormente, sobre a sociedade. Nesse sentido, voltaram-se a compreender as formas de 

disseminação de normas ou hábitos em dado contexto.  

De acordo com essa vertente, para analisar processos de institucionalização, o 

investigador deve observar a interação social e como os indivíduos (aqui caberia pensar em 

profissões), transformam certas práticas e valores em rotina, dando significado para as ações, 

engendrando e ressignificando um universo de regras e normas que irão atuar sobre eles próprios 

e sobre as organizações por eles criadas (BERGER; LUCKMANN, 2006). Nesse campo, os 

trabalhos de Tolbert e Zucker (1999), oferecem um olhar específico sobre o processo de 

institucionalização organizacional.  

Tais autoras voltaram-se a compreender as formas como se disseminam as normas, as 

estruturas e os hábitos em dado contexto, partindo da crítica sobre como a literatura tratava a 

institucionalização como uma categoria estanque: ou está institucionalizado, ou não está. 

Percebendo que isso levou a negligência de aspectos relevantes, presentes nos níveis de 

institucionalização entre organizações, as autoras elaboraram uma metodologia para compreender 

o processo. Neste ínterim, defenderam que as ações geralmente se conformam em uma trajetória 

inicial que parte de uma inovação que logo se dissemina e se sedimenta por meio de estruturas 

materiais e simbólicas. Para tornar essa compreensão teórica aplicável no campo empírico, 

formularam três estágios para capturar o processo de institucionalização nas organizações: a 

habitualização, objetificação e sedimentação.  

A habitualização está vinculada à criação de novos arranjos que emergem para solucionar 

problemas organizacionais, podendo esses serem formalizados em políticas que serão utilizadas 

por uma organização ou um grupo de organizações que se deparam com problemas semelhantes. 

Aproximando ao debate sobre políticas públicas, pode-se tomar tal momento como a inovação e 

a formulação de uma política, onde dá-se a criação de um marco formal que orienta/induz a 

implementação, assim como a criação dos novos arranjos (estruturas) para solucionar problemas 

organizacionais. 

O segundo estágio, a objetificação, possui relação com a disseminação da nova estrutura. 

Busca-se certo grau de concordância entre os tomadores de decisão de que a inovação é positiva 

e deve se perpetuar (TOLBERT; ZUCKER, 1999).  

Por fim, a sedimentação se apoia na perpetuação da estrutura ao longo do tempo, sendo 

sustentada por gerações de atores organizacionais. Esse estágio, que pode ser chamado de 

processo total de institucionalização, depende da baixa resistência de possíveis opositores, do 

apoio e promoção contínua dos grupos que defendem a estrutura e uma relação positiva entre 

resultados desejados e alcançados (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 



 
 

 

 Buscando aproximar ao campo de políticas públicas, no momento de objetificação deve-

se observar as dimensões da disseminação e legitimação da nova estrutura; já no momento de 

sedimentação, deve-se observar a perpetuação da estrutura ao longo do tempo e a relação entre 

objetivos desenhados e resultados alcançados.  

Tomando em conta a contribuição das escolas históricas e sociológicas, admite-se que 

institucionalização de políticas públicas pode ser compreendida como um processo que envolve 

atores e estruturas (instrumentos na linguagem de Hall) que dão origem, defendem e disseminam 

essas ao longo do tempo, trazendo sistematicidade de atividades, o cumprimento de sua função 

estratégica e certa autonomia às mudanças. Sendo assim, pesquisas empíricas que busquem 

analisar esse processo precisam se debruçar sobre diferentes aspectos, desde a formação das ideias 

(em seus sistemas de redes e coalizões) até as estruturas formais (legais e materiais) que 

conformam a política pública. A relação de cooperação entre atores e redes de defesa são aspectos 

fundamentais igualmente.  

Para essa pesquisa, interessa-nos investigar o papel das estruturas materiais que sustentam 

a política de Assistência Social brasileira em seu processo de institucionalização. Entendendo que 

essas estruturas são conformadas por equipamentos públicos, equipes e recursos materiais, o 

financiamento dela é condição sine qua non para que seja possível construí-las e mantê-las. No 

entanto, conforme mostraremos abaixo, o financiamento da AS não é regrado constitucionalmente 

e, tampouco, por outras normativas infralegais que indiquem um percentual mínimo a ser aplicado 

por cada nível de governo. Isso torna os investimentos dos governos erráticos e oscilantes ao 

longo do tempo, tornando a política frágil em sua capacidade de perpetuação e atingimento de 

objetivos.  

 

2.1 A TRAJETÓRIA DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

PRINCIPAIS MARCOS NORMATIVOS 

A CF/1988 inovou ao tornar a Assistência Social uma política pública a ser prestada pelo 

Estado por meio da definição de objetivos, de uma gestão político-administrativa organizada e da 

destinação de recursos para financiamento de programas, serviços e benefícios. A partir da sua 

promulgação, a União, os Estados e os Municípios passaram a organizar seus instrumentos de 

planejamento orçamentário local de forma a atender os objetivos desta política, destinando 

recursos próprios para tanto. Porém, durante os primeiros anos, a falta de uma regulamentação 

específica acerca da política socioassistencial que detalhasse o disposto na CF fez com que 

houvesse um baixo volume de gastos na primeira década pós-constituição (BOSCHETTI E 

TEIXEIRA, 2009; COURI E SALVADOR, 2017). Foi somente no ano 2000, com a entrada em 

vigor da Portaria da Secretaria de Orçamento Federal n°42/1999 (BRASIL, 1999), que foi criada 



 
 

 

a uma Função Orçamentária exclusiva para a AS no orçamento público brasileiro (JONER, 2020). 

Antes disso, até o exercício financeiro de 1999, todos os gastos governamentais com a Assistência 

Social estavam alocados em outra função (“Assistência e Previdência”). 

Com o advento da Lei Orgânica de AS em 1993, delineou-se uma estruturação inicial da 

política, estabelecendo-se a criação do Conselho Nacional de AS, as competências gerais dos 

níveis de governo, a conceituação de benefícios, programas e projetos, além da fixação de 

condições para o repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e 

instituição do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Entretanto, ainda na década de 1990, 

tanto a destinação de recursos próprios pelos entes como a partilha de recursos da União careciam 

de uma lógica organizacional, tendo em vista que faltavam critérios mais específicos que 

dotassem a Assistência Social de uma noção de sistema, isto é, uma política pública estruturada 

não só em princípios, objetivos e diretrizes, mas também na prestação de serviços entre os entes, 

em ações programáticas organizadas e em uma gestão financeiro-orçamentária objetiva e 

transparente.  

Até os anos iniciais da década de 2000, momento anterior à instituição do SUAS portanto, 

o financiamento da AS por parte de municípios e estados ocorria por meio de Termos de 

Responsabilidade firmados com a União, no que ficou denominado pela literatura de lógica 

convenial (SIMONI JR et al., 2020). Nesse sentido, o repasse de recursos ocorria por meio de 

Termos de Referências e Planos de Trabalho, sendo exigido a todos os entes a Certidão Negativa 

de Débitos. Além disso, o eventual dispêndio de recursos locais na política era complementado 

com o repasse de alocações orçamentárias aos entes por meio de emendas parlamentares. Entre 

os anos de 2000 a 2004, o repasse ocorria de acordo com os atendimentos realizados, na lógica 

de transferência de recurso per capita (BRASIL, 2013). Nesse contexto, ocorria a remuneração 

pelo serviço prestado com posterior ressarcimento pela União. 

A descontinuidade nos repasses da verba federal na época pré-SUAS era decorrente de 

vários fatores, como aponta o Caderno de Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS (BRASIL, 

2013). Apesar da existência do financiamento dos serviços de ação continuada estar 

regulamentada; na prática, não havia financiamento de forma regular e automática. Isso decorria, 

dentre outros fatores, pela exigência de comprovação de prestação de serviços para repasse de 

recursos, por meio do preenchimento dos relatórios de acompanhamento físico. Também não se 

levava em consideração de que maneira o gasto deveria se basear: na lógica de serviços prestados, 

na noção de território, isto é, nas especificidades locais e, principalmente, nas necessidades da 

população mais vulnerável. Sem um planejamento orgânico, sistemático e balizado pelo controle 

social, a AS sofria uma descontinuidade do financiamento nas prefeituras e nos governos 

estaduais. Apesar de haver o estabelecimento, por parte do Governo Federal, de algumas linhas 



 
 

 

de programas focadas em segmentos da população, como é o caso, por exemplo, do Programa de 

Atendimento à Criança e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; ainda sim, havia uma 

centralização de recursos nesta esfera. Dessa forma, seguiu-se uma lógica de ação genérica e 

segmentada, com atendimentos pontuais e sem acompanhamento da família pelo Estado 

(BRASIL, 2013).  

A partir de 2005, com a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS), houve uma quebra de paradigma: a transferência 

de recursos passou a operar por meio da lógica de disponibilização de serviços à população, com 

a organização do financiamento em níveis de proteção e em pisos específicos para atendimento a 

determinados setores da população (COLIN, 2008; CORDEIRO, 2009). 

Dessa forma, foi possível estruturar a rede socioassistencial pelo país, estabelecendo a 

hierarquização da proteção social e os serviços pertencentes a cada uma. Além disso, consolidou-

se a gestão compartilhada da política, reforçando o cofinanciamento como um importante 

mecanismo de gestão financeira da política. Instituiu-se os tipos de gestão para os municípios 

(inicial, básica e plena) de forma a classificá-los, inicialmente, de acordo com o cumprimento de 

condições mínimas para entrada no sistema descentralizado e participativo; partindo-se, assim, de 

patamares mínimos de recursos a serem transferidos pelo governo federal a estas localidades. 

Através do SUAS, foram definidos instrumentos específicos de gestão (como o plano municipal, 

orçamento, monitoramento e avaliação) e a criação das instâncias de articulação e deliberação da 

política, como os conselhos. 

Em 2012, por meio da Resolução CNAS N° 33, uma nova NOB-SUAS foi aprovada, 

avançando em vários aspectos da política e estabelecendo novos critérios de partilha de recursos 

do FNAS de acordo com o nível de gestão e com o tipo de proteção social local. Assim, ficou 

definido que o cofinanciamento ocorreria por meio dos Blocos de Financiamento, compostos pelo 

conjunto de pisos relativos aos tipos de proteção social relacionados na Resolução 109/09 e, 

também, por meio dos Incentivos à Gestão. Sendo assim, o cofinanciamento de cada proteção 

abrangeria os seguintes componentes: na Proteção Social Básica e na Especial, o piso básico fixo 

e o piso variável3, sendo que na média complexidade haveria o piso de transição.  

Além dos mencionados pisos de proteção, a legislação acrescentou ao cofinanciamento 

os chamados Incentivos à Gestão, visando oferecer o aporte financeiro ao incremento dos 

processos de: a) gestão e prestação de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais em âmbito local e regional, tendo por fundamento os resultados alcançados e 

 
3 Nos pisos fixos, os valores são repassados de acordo com os serviços tipificados ou na proteção básica ou na especial. 

Nos pisos variáveis, os recursos são destinados ao atendimento de demandas específicas do território, ou outros serviços 

complementares que se tornem mais onerosos em razão da extensão territorial e das condições de acesso da população. 



 
 

 

os investimentos realizados pelos municípios4; e b)  gestão do Programa Bolsa Família e do 

Cadastro Único, em âmbito municipal, estadual e distrital, tendo por fundamento os resultados 

alcançados pelos respectivos entes federativos5.  

Além dos pisos e dos incentivos à gestão, há repasses para cofinanciamento de programas 

socioassistenciais nacionais criados pelo governo federal. É o caso, mais recentemente, da Medida 

Provisória n° 953, que destinou o crédito extraordinário de R$ 2,55 bilhões em favor do Ministério 

da Cidadania, com o objetivo de garantir as ações integrantes da estratégia de enfrentamento à 

pandemia da Covid-19 no âmbito do SUAS. Para tanto, o Ministério editou dois regulamentos 

para organizar a distribuição dos recursos: a Portaria n° 369, de 29 de abril de 2020, que trata de 

repasses com destinações específicas, com menor flexibilidade de utilização de recursos no caso 

de eventuais peculiaridades da demanda nos territórios e a Portaria n° 378, de 7 de maio de 2020, 

que define a transferência aos serviços de proteção básica e especial, em seus respectivos blocos 

de financiamento (PINHEIRO et al., 2020). 

Quanto ao financiamento municipal da política de AS, atualmente o financiamento 

compreende seis fontes: a) os instrumentos de planejamento orçamentário local 

(PPA/LOA/LDO); b) os recursos do cofinanciamento federal, oriundos do FNAS, nele 

compreendido os recursos advindos dos três blocos de financiamento (Gestão do SUAS/PBF, 

Pisos de proteção social e Programas Nacionais); c) os recursos do cofinanciamento do governo 

estadual (FEAS); d) as emendas parlamentares, que complementam as dotações orçamentárias 

das prefeituras, tendo como base critérios políticos6;  e) as transferências voluntárias; f) e os 

acordos de cooperação interfederativa ( não há uma regulamentação específica a respeito).  

Para este trabalho, examinaremos as transferências fundo a fundo compostas pelos três 

blocos de financiamento do FNAS (Gestão do SUAS/PBF, Pisos de proteção social e Programas 

Nacionais) e os recursos do cofinanciamento do governo estadual (FEAS); e as despesas com os 

recursos oriundos do tesouro municipal (FMAS), como justificamos abaixo na metodologia. 

 

METODOLOGIA 

Para responder ao problema de pesquisa, o trabalho pautou-se na análise quantitativa de 

dados coletados de bancos oficiais (Ministério da Cidadania, Secretaria do Tesouro Nacional, 

Finbra, Siconfi, Dados Abertos RS), assim como em documentos oficiais, como o Atlas FEE-RS 

e o Plano Estadual de AS do RGS. Em especial, analisamos os recursos fundo a fundo transferidos 

pelos governos federal e estadual a todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul que 

 
4 Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS-M. 
5 Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família - IGD PBF-M. 
6 Há dois instrumentos que operam a transferência destes recursos: os contratos de repasse e os convênios. 



 
 

 

possuem adesão ao SUAS, especificamente àqueles que possuem CRAS nos exercícios de 2012, 

2016 e 2019.  

O estado do RGS possui uma área territorial de 281,707,149 km², sendo o nono maior 

estado do Brasil. É composto por 497 municípios e conta com uma população estimada de 

11.377.239 (IBGE, 2019), sendo 84% da população urbana e 16% da população rural (RI 

Sintético, maio 2020). Destes, a maioria, 329 (66%) são micro municípios (menos de 10 mil 

habitantes), enquanto que 59 são de pequeno porte (de 10 a 20 mil habitantes), 90 são de médio 

porte (de 50 a 100 mil habitantes) e outros 19 são considerados grandes municípios (acima de 100 

mil habitantes).  

No ano de 2020, o PIB foi de R$ 473,419 bilhões (6,4% do PIB nacional), o Gini7 de 

0,48, sendo o 11º no ranking brasileiro e IDH8 calculado em 0,746 sendo o 6º maior do país 

(IBGE, 2010). Também possuindo incidência de pobreza em 25,94%, tornando-se assim, a 

unidade federativa com menor percentual do país. Em termos de caracterização da AS, o Rio 

Grande do Sul possui 591 CRAS cadastrados no CadSUAS, distribuídos em 480 municípios, 

referenciando um total de 1.876.000 famílias (Plano estadual de Assistência Social, 2020). Quanto 

aos CREAS, possui 134, sendo que destes, 18 são CREAS regionais, ou seja, recebem a população 

de municípios vizinhos.  

Para processar a pesquisa, tomamos como população o total de 480 municípios 

pertencentes às nove regiões funcionais do estado9, divididos em 28 Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento (Coredes). Os Coredes10 definem-se como fóruns de discussão, decisão e 

integração de políticas públicas, ações, lideranças e recursos orientados à promoção do 

desenvolvimento regional do RGS. 

 
7 O Índice de Gini é um instrumento criado para medir o grau de concentração de renda em um determinado grupo. Tal 

índice aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.  
8 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida simplificada do progresso ao longo prazo em três dimensões 

básicas: renda, educação e saúde.  
9 As Regiões Funcionais foram propostas no plano de desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, Rumos 2015. 

A definição considerou as regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento - COREDEs e buscou uma divisão 

regional que considerasse as homogeneidades e interações existentes entre os territórios gaúchos, em termos 

econômicos, ambientais e sociais. A partir da análise multicriterial foram definidas nove Regiões Funcionais. 
10 Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) são regiões de planejamento criadas em 1994, objetivando 

a promoção do desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, por meio da integração dos recursos e das ações de 

governo na região, visando à melhoria da qualidade de vida da população, à distribuição mais equilibrada da riqueza 

produzida, ao estímulo à permanência do homem em sua região e à preservação e recuperação do meio ambiente. 

Atualmente, essa divisão conta com 28 regiões. Para facilitar o planejamento, os Coredes foram agregados em nove 

Regiões Funcionais de Planejamento. A regionalização dos Coredes e das Regiões Funcionais de Planejamento é 

utilizada como referência para elaboração do Plano Plurianual e Orçamento do Estado (ATLAS FEE, 2017). 



 
 

 

Imagem 1 - Distribuição regional dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento- 

Coredes/RS. 

 

Fonte: Atlas FEE/RS, 2017. 

 
A análise dos dados se deu com base em duas dimensões, ao decorrer dos anos 2012, 

2016, 2019 e 2020: 1) o montante de recursos transferidos pelos entes federativos aos municípios 

(FNAS, FEAS, FMAS) em cada bloco de financiamento11 (gestão, programas e serviços, Covid), 

incluindo o contexto da COVID-19; 2) a variação do Índice de Desenvolvimento do Centro de 

Referência de AS do SUAS (IDCRAS) em função do financiamento. A pesquisa de recorte 

longitudinal foi escolhida para viabilizar a compreensão do processo de institucionalização, 

permitindo observar e comparar contextos de maior sedimentação da política ou fragilização. O 

ano de 2012 representa para o SUAS um grande avanço nacional em termos de estruturação e 

financiamento12 (PAPI et al., 2020 no prelo), em que pese ter ocorrido uma mudança na 

metodologia de análise do IDCRAS após o referido ano13, ainda assim foi agregada no trabalho a 

 
11 Os blocos de financiamento são constituídos por recursos repassados para o aprimoramento da gestão municipal, 

compreendendo o valor repassado tanto à gestão do SUAS (com base no IGD-SUAS) como a do Programa Bolsa 

Família (com base no IGD-PBF); à manutenção e incremento de ações no que se refere à oferta de serviços 

socioassistenciais (Proteção Social Básica e Especial); e, por fim, ao custeio da execução local de programas nacionais 

(tais como ACESSUAS, BPC Escola, entre outros). 
12 A NOB/SUAS de 2012 avançou em vários aspectos da política e estabeleceu, dentre outras coisas, novos critérios de 

partilha de recursos do FNAS de acordo com o nível de gestão e a proteção social local. 
13 A metodologia de cálculo do IDCRAS seguia uma linha até 2013, combinando quatro indicadores dimensionais 

(“atividades realizadas”, “horário de funcionamento”, “recursos humanos” e “estrutura física”). A partir de 2014, a 

metodologia foi modificada: reduziu-se o número de dimensões do indicador que, com a exclusão da dimensão “Horário 

de funcionamento”, passou de quatro para três (“Estrutura física”, “Recursos humanos” e “Serviços e Benefícios). Cada 

uma dessas dimensões passou a ser avaliada de forma diferente. Os quatros níveis de desenvolvimento anteriormente 

utilizados (Insuficiente, Regular, Suficiente e Superior) deram lugar a cinco níveis, onde o nível 5 representa a situação 



 
 

 

título de ilustração. Já em 2016, houve grandes mudanças nacionais derivadas do impeachment, 

trazendo uma queda no financiamento do SUAS, assim como um contexto de fragilização em 

função da Criação do Programa Criança Feliz (PAPI et al., 2020 no prelo). O ano de 2020, 

representando a atualidade, é um momento em que o SUAS nacional encontra-se fragilizado e 

demandado em função da pandemia de COVID-19, apesar de ter recebido aporte de recursos 

(PAPI, et al., 2020).   

A escolha do IDCRAS para a pesquisa, tomado como proxy de institucionalização, deve-

se ao fato de se tratar de um indicador sintético que busca medir a “qualidade do equipamento e 

dos serviços” prestados nos CRAS. O CRAS é o espaço da política de AS onde se faz o 

acolhimento e o encaminhamento de demandas sociais das famílias que ainda não tiveram seus 

vínculos sociais rompidos. Ou seja, são famílias em vulnerabilidade que necessitam de cuidado, 

mas ainda não chegaram ao nível mais agudo de fragilização social. Ainda, é nesse equipamento 

que são encaminhadas as demandas por cadastramento no Programa Bolsa Família e no Cadastro 

Único de Programas Sociais, tornando-se uma porta de entrada à proteção social não contributiva. 

Assim, no CRAS, ocorre a execução de serviços importantes, como o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

– SCFV e o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.  

Considerando o CRAS como espaço estratégico para a proteção social prevista no SUAS, 

neste trabalho, optamos por analisar apenas o índice sintético desse equipamento (IDCRAS), 

conscientes de que isso não responde sobre a institucionalização total do SUAS - que possui 

outros equipamentos como os CREAS e alta complexidade.  

O IDCRAS comporta em sua composição três dimensões, a saber: “estrutura física”, 

“recursos humanos”, “serviços e benefícios”.  Cada dimensão foi construída com base em uma 

série de informações consideradas como mais importantes para descrever a “qualidade dos 

serviços”. Estrutura física avalia a estrutura do equipamento CRAS, considerando diversos 

aspectos, tais como a existência de salas de atendimento individualizado e coletivo, condições de 

acessibilidade, recepção e banheiros, e ainda, a existência na unidade de um determinado conjunto 

de equipamentos (computadores, veículo exclusivo ou compartilhado, entre outros). Em recursos 

humanos, pretende aferir se o quantitativo da equipe de referência é adequado ao porte da unidade, 

tendo como parâmetro a Norma Operacional Básica – Recursos Humanos (NOBRH). Esta 

dimensão, no seu nível 5, leva em conta o quantitativo de profissionais de nível superior, o qual 

varia conforme existência ou não de uma equipe volante, referenciada à unidade, recebendo 

cofinanciamento federal. São considerados também o número de profissionais com formação de 

 
que mais se aproxima dos padrões de qualidade desejáveis e o nível 1 representa a situação mais distante do padrão 

almejado (SIMONI JR, OLIVEIRA E PEREIRA, 2016). 



 
 

 

Serviço Social e Psicologia; se a unidade possui, no mínimo, um profissional de nível superior 

com vínculo estatutário ou empregado público celetista, e ainda, a existência de um coordenador 

de nível superior. Já Serviços e Benefícios, avalia quais as atividades que, no âmbito do PAIF, são 

desenvolvidas na unidade CRAS: a oferta de Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e para quantos ciclos de vida; se a unidade realiza cadastramento/ atualização no 

Cadastro Único, sem “lançar mão” dos profissionais de nível superior do PAIF. É também 

avaliada a articulação que o CRAS possui com outros serviços prestados por outras políticas 

públicas, como a educação e saúde e com o CREAS.   

Obtém-se o indicador sintético final por meio de média aritmética simples, isto é, 

somando os níveis atingidos em cada uma das dimensões e dividindo o resultado por 3 - número 

de dimensões que compõem o IDCRAS (MDS, Nota Técnica 2015). Considerando a 

complexidade do índice, entendemos que ele tem capacidade de indicar como os municípios estão 

evoluindo no processo de institucionalização das estruturas e nos “instrumentos” do SUAS. 

Assim, quanto mais próximo de 5, maior estará o nível de institucionalização. 

 

4 O FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO RIO GRANDE DO SUL E O SEU 

PAPEL NO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

No Rio Grande do Sul, a adesão ao SUAS iniciou em 2006, sendo que, atualmente, o 

estado conta com 451 municípios habilitados à gestão básica, 29 com habilitação em gestão plena 

e 10 municípios com habilitação em gestão inicial. Seis municípios não possuem habilitação para 

o SUAS.  

No que diz respeito ao comportamento do financiamento da AS, pelos três entes 

federativos ao longo do tempo, em especial referente aos recursos distribuídos aos serviços, gestão 

e programas do SUAS, observa-se que o ente municipal é o que mais tem participado do 

financiamento, seguido pelo governo federal e estadual - que possui uma parcela irrisória e 

decrescente nessa tarefa, conforme o Gráfico 1.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Gráfico 1 - Receita transferida via FNAS, FEAS e FMAS por período – municípios do RS 

(R$ Milhões)1 

 
 

Sobre o comportamento do financiamento nesses quatro períodos selecionados, verifica-

se que o fundo estadual de 2020 aumentou com relação a 2012 e 2019, o que pode ser efeito da 

pressão municipal por apoio estadual; o fundo nacional diminuiu significativamente, ficando 

abaixo do patamar de 2012; enquanto que o investimento municipal aumentou em relação a todos 

os períodos, indicando um maior protagonismo na implementação do SUAS no RS. 

Isolando apenas as transferências federais aos municípios de 2012 a 2020, separados 

por serviços, gestão e programas, é perceptível que todos tiveram seus recursos reduzidos de 2012 

a 2020, conforme o Gráfico 2. Nesse ínterim, destaca-se a redução significativa de recursos entre 

2016 a 2020, período de transição entre governo Temer e Bolsonaro, tendo os Programas como o 

bloco mais afetado (uma perda de 75,76%), seguido pela Gestão (42,99%) e pelos Serviços 

(36,64%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2016 2019 2020

FEAS R$8.908.685,51 R$5.300.244,57 R$123.795,29 R$11.747.623,07

FNAS R$187.412.395,88 R$252.482.552,16 R$264.946.180,83 R$166.645.972,13

FMAS R$1.066.919.075,6 R$1.461.740.048,0 R$1.672.236.776,4 R$1.859.941.964,8
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Fonte: Siconfi, Transparência RS e Transparência Federal. Corrigido pelo IPCA.  

 
 
 



 
 

 

Gráfico 2 - Receita transferida via FNAS por período – municípios do RS (R$ Milhões)1 

Fonte: elaborado pelos autores com base em dados do Ministério da Cidadania - Diretoria Executiva do 

Fundo Nacional de Assistência Social (2021) e dados repassados pelo Ministério da Cidadania através da 

Lei de Acesso à Informação. 

Nota: 1Valores nominais. 

  

Esse comportamento de (des)financiamento federal, demonstra a falta de priorização do 

atual governo sobre a agenda da AS, o que afeta diretamente a proteção básica, visto que no total 

financiado, esse valor representa 65% dos recursos (em 2020) transferidos aos municípios14. 

Assim, cada vez mais as prefeituras assumem a responsabilidade por manter os serviços e 

funcionamento do SUAS, mesmo com falta de recursos, como fica evidente no Gráfico 3.  

Gráfico 3 - Execução orçamentária de recursos próprios e recursos recebidos via FNAS 

(2012 a 2020)1 – municípios do RS. 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do Finbra, STN e Ministério da Cidadania (relatórios orçamentários 

baseados nas declarações dos entes municipais de 2012 a 2020 às fontes oficiais). 1Valores nominais. 

 
14 Em 2020, foi enviado à Proteção Básica 53.127.732,00 (milhões); ao passo que à Proteção Social Especial, enviado 

apenas 29,040 milhões para ser divido entre a Média Complexidade e Alta Complexidade. Desses valores, a que menos 

recebe recursos federais é a Alta Complexidade (abrigos), que recebeu em 2020 $10.842.418,52 - reforçando que essa 

sempre foi uma tarefa assumida pelos municípios. 

 R$-

 R$200.000.000,00

 R$400.000.000,00

 R$600.000.000,00

 R$800.000.000,00

 R$1.000.000.000,00

 R$1.200.000.000,00

 R$1.400.000.000,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Despesa própria Recursos do FNAS
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Programas R$31.450.182,64 R$49.603.283,12 R$12.025.833,83

Gestão R$87.132.972,29 R$69.827.523,59 R$39.809.418,31

Serviços R$363.879.570,30 R$354.009.745,52 R$224.303.420,19



 
 

 

Com a crise oriunda da COVID-19, o governo federal viu-se pressionado pela opinião 

pública a adotar medidas de mitigação dos seus efeitos. Assim, por meio das Portarias nº 337 

(Brasil, 2020e) e nº 54 de 2020 (Brasil, 2020d), a AS foi considerada um serviço essencial 

juntamente com a área da saúde para assegurar a vida e a segurança do cidadão, devendo-se dar 

continuidade às suas ações e fazer um esforço sinérgico com a política de saúde para mitigar os 

efeitos sociais decorrentes da COVID-19.  

Com o intuito de suprir tal objetivo, o governo federal tem enviado recursos adicionais 

aos municípios, previstos na LC 17315 e na MP 953/202016, ambas editadas para fazer frente à 

pandemia, além de ter promovido alterações legais autorizando a transposição e reprogramação17 

dos saldos financeiros de 2019 dos respectivos fundos municipais e estaduais para desenvolver 

ações em todas as situações de calamidade pública reconhecidas pelo Congresso Nacional (Lei 

14.029/2020). Desde então, é perceptível um acréscimo nas contas locais de recursos destinados 

pelo governo federal, conforme mostra o Gráfico 4. Entretanto, os repasses aos governos locais 

não permitem inferir uma tentativa de investimentos na institucionalização da AS e sim um 

processo de remanejamento de recursos, retirados do desfinanciamento pretérito do SUAS para 

cobrir gastos específicos com a COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e, dentre outras 

medidas, em seu art.5°, definiu o repasse de R$ 23 bilhões aos municípios brasileiros. 
16 Crédito Extraordinário no valor de R$ 2.550.000.000,00 (dois bilhões quinhentos e cinquenta milhões de reais) para 

o Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus (Fundo 

Nacional de Assistência Social). 
17 Consiste no remanejamento do dinheiro público entre blocos de financiamento do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), independente da vinculação inicial do repasse federal. Esses blocos envolvem gestão e ações de média 

e alta complexidade. 

 



 
 

 

Gráfico 4 - Comparação por período (2012 a 2020) de recursos do cofinanciamento federal 

da Assistência Social destinados aos municípios gaúchos, incluindo os recursos para 

enfrentamento à Covid-191 (R$ Milhões2). 
 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do STN (Portal do Tesouro Transparente, informações de 2020) e 

Ministério da Cidadania - Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social (dados obtidos via LAI em 

2021). Nota: 1A Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020 estabeleceu o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e, dentre outras medidas, em seu art.5°, definiu o repasse de 

R$ 23 Bilhões aos municípios brasileiros, sendo R$ 3 bilhões para ações vinculadas à saúde e assistência social (I, b), 

e R$ 20 bilhões livres (II, b). 2Valores nominais. 

 
Passamos agora à análise da relação do IDCRAS (tomado aqui como proxy de 

institucionalização) com o financiamento da AS no RS. Conforme o Gráfico 5, é possível perceber 

que todos os municípios da população estudada tiveram seus IDCRAS elevados ao longo do 

tempo, com destaque para os de pequeno porte que cada vez mais se aproximam do nível aceitável 

de desenvolvimento (entre 4 e 5).  
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Gráfico 5 - Evolução do IDCRAS por porte municipal – 2012 a 2019 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados da Secretaria Nacional de Assistência Social – Vigilância 

Socioassistencial.  

 

No entanto, notabiliza-se que a maioria dos municípios do RGS possuem um IDCRAS 

ainda baixo ou aceitável - conforme afirma a Nota Técnica IDCRAS/IDCREAS de 2015. Esse 

padrão representa a realidade dos demais municípios brasileiros que, conforme tal Nota Técnica 

(BRASIL, MDS 2015), possuem 45% dos CRAS com índices entre 3 e 4, indicando que, 

aproximadamente, metade das unidades CRAS do país apresenta um nível de desenvolvimento 

baixo/aceitável. Cerca de um quarto das unidades (pouco mais de 25% dos CRAS), no total de 

1.063 unidades atingiram um IDCRAS igual ou superior a 4, ou seja, apresentando um nível de 

desenvolvimento que pode ser considerado bom.  

Trazendo para o debate sobre institucionalização, os dados sugerem que há necessidade 

de investimento de médio e longo prazo nas dimensões: Estrutura Física, Recursos Humanos, 

Serviços e Benefícios, em todo o Brasil. O incremento de recursos em AS pelos três entes parece 

ser fundamental para tanto, em especial o financiamento federal, que atualmente é o principal 

financiador da proteção básica. Porém, para afirmar essa hipótese seria importante explorar, em 

futuras pesquisas, o impacto do investimento federal (isoladamente) no IDCRAS, assim como, o 

percentual de investimento destinado à AS pelas prefeituras em relação a outras políticas públicas.  

Conforme a literatura neoinstitucionalista sugere, o comportamento do IDCRAS, pode 

representar igualmente a trajetória individual de cada município na construção da proteção básica, 

no âmbito da AS. Pesquisas de cunho qualitativo que observem como se conformou a AS em cada 

localidade, assim como, os recursos disponíveis nas prefeituras para a composição de capacidades 

estatais locais, sobretudo burocráticas, importam para analisar esse comportamento. Além disso, 
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o comportamento dos órgãos de controle - como os Conselhos de AS - considerados como atores 

defensores da agenda da AS, podem influenciar no aumento e/ou redução do índice em função da 

maior pressão sob a gestão. Partidos políticos do prefeito e coalizões de defesa nas gestões, como 

atores empreendedores/defensores da AS, podem ter alguma influência no aumento ou redução 

do IDCRAS, em períodos determinados de tempo. Assim, para avançar do ponto de vista 

explicativo sobre os fatores que mais influenciam o comportamento do IDCRAS, necessita-se de 

elaboração de novas hipóteses. 

O Gráfico 6 corrobora esse achado, mostrando que a hipótese do artigo precisa ser testada 

considerando uma amplitude maior de variáveis, pois percebe-se um avanço no total do 

financiamento da política de AS ao longo do tempo, puxado pelo ente municipal que não se reflete 

imediatamente e proporcionalmente no crescimento do IDCRAS.  

Gráfico 6 - Despesa municipal total em Assistência Social x evolução do IDCRAS – 2012 a 

2019. 

  

 
Isolando as regiões funcionais e Coredes do RS para entender o comportamento do 

IDCRAS ao longo do tempo, conforme demonstrado nos Gráficos 7 e 8, em paralelo com o 

financiamento, notamos que:  
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Gráfico 7 - Maiores variações1 do IDCRAS entre os COREDES – 2012 a 2019. 

 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da Secretaria Nacional de Assistência Social – Vigilância Socioassistencial. 
1Considerando a média do IDCRAS por município. 

 

Isolando os Coredes do RS para entender o comportamento do IDCRAS ao longo do 

tempo, em paralelo com o financiamento, notamos que: as regiões com as maiores variações no 

IDCRAS (Gráfico 7), no caso o aumento do índice entre 2012 e 2019, não figuram entre as regiões 

com maior crescimento em termos de investimentos na política de AS com recursos oriundos do 

FMAS (Gráfico 8). Esse fator pode ser investigado em pesquisa futura considerando apenas o 

financiamento federal no bloco proteção básica e a variação dos IDCRAS regionais, visto que 

observamos na pesquisa que os recursos federais têm sido destinados em maior proporção à 

proteção básica vis-à-vis às demais proteções, ao longo do tempo. 
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Gráfico 8: Maiores variações1 do financiamento entre os COREDES, considerando o FMAS 

– 2012 a 2019 

 Fonte: elaboração própria a partir de dados do Finbra e Siconfi.   

 

Dos seis Coredes que mais incrementaram seus investimentos locais via FMAS, quatro 

deles, Jacuí Centro (167%), Hortênsias (124%), Campos de Cima da Serra (116%) e Campanha 

(112%) não figuram nem entre as dez regiões com maior evolução no IDCRAS no período de 

2012 a 2019. O comportamento mais contraditório neste sentido é o Corede de Campos de Cima 

da Serra: no ano de 2012, houve um aporte local conjunto de R$ 11.017.169,55, passando para 

R$ 23.788.327,19 em 2019, enquanto que seu índice regrediu, em média, 0,98%, passando de 

3,06 (2012) para 3,03 (2019).  

Outro achado que também insta a elaboração de novas hipóteses a serem testadas para 

buscar compreender o comportamento do IDCRAS, é o Corede da Fronteira Noroeste: enquanto 

que, em 2012, os municípios pertencentes a esta região aportaram em conjunto R$ 91.905.650,27, 

sete anos depois houve uma redução de 55% no volume de recursos do FMAS, alcançando o 

patamar de R$ 41.810.710,76, ao passo que no mesmo período, o seu IDCRAS variou 

positivamente, aumentando, em média, 20% (3,18 para 3,82).  

Outros Coredes apresentaram algum grau de correspondência entre o aumento do 

financiamento local e o aumento do IDCRAS, como é o caso do Norte e Litoral. Porém, ressalta-

se que a evolução nos respectivos índices ocorreu de maneira muito discreta (Norte = 3,13 para 

3,75; Litoral = 2,96 para 3,58). Este dado, em análise conjunta com os achados expostos acima, 
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impede-nos de afirmar que há uma correlação perfeita entre as duas variáveis (financiamento x 

IDCRAS) e/ou que o aporte elevado de recursos locais é capaz de impactar diretamente na 

elevação do índice. Há, ainda, que se considerar que, por tratar-se de uma média entre os 

resultados dos IDs de acordo com a quantidade de equipamentos existentes nos municípios, pode 

ser que haja distorções não observadas entre os Coredes. Muitos municípios possuem mais de um 

CRAS (de acordo com o seu porte) e ao realizar a média dos resultados do índice, pode haver 

localidades que “puxem” a média para baixo devido ao denominador (quantidade de CRAS) ser 

alto em comparação com outras localidades que possuem menos equipamentos de AS. 

Neste sentido, a presente pesquisa pode avançar, futuramente, ao incluir outras variáveis 

a serem analisadas em conjunto para que o comportamento do IDCRAS ao longo do tempo seja 

melhor compreendido entre os municípios gaúchos. Pode-se incluir dados relativos às dimensões 

da pobreza/desigualdade social local (IDHM, Índice Gini e Firjan), política (partidos), gestão 

local da AS (características da administração no tratamento da AS), capacidade estatal 

(burocrática e relacional). Outra possibilidade é o isolamento de variáveis como: financiamento 

federal por bloco de proteção (em especial, a proteção básica) verificando o avanço do IDCRAS.   

 

REFLEXÕES FINAIS  

O artigo discutiu como o financiamento da AS pode afetar o processo de sua 

institucionalização e se o contexto da pandemia alterou esse cenário. Partindo do pressuposto que 

a construção de estruturas materiais, humanas e a oferta de serviços e benefícios que tornam a 

política pública eficaz no cumprimento de seus objetivos e perene no tempo, dependem de um 

conjunto de fatores, tais como: os legados da construção da AS em cada localidade; as 

capacidades estatais do município (fiscais, burocráticas); as demandas sociais existentes, os 

grupos de defesa da PP e também à gestão política (partidos políticos); neste trabalho, escolhemos 

analisar uma única dimensão que atua no processo de institucionalização: o financiamento da AS. 

Com base em uma pesquisa descritiva e exploratória de viés quantitativo, chegamos a 

alguns achados que nos levam à formulação de hipóteses futuras.  

As mudanças recentes nas regras de financiamento federal fundo a fundo, pela via dos 

blocos de financiamento, foram marcos normativos importantes que contribuíram com o avanço 

do financiamento público da política de Assistência Social na última década. Porém, em que pese 

a mudança nas regras, observamos que nos últimos anos, sobretudo após a gestão do governo 

Temer, a AS vem sofrendo um processo de desfinanciamento que pode interferir no avanço da 

política pública como um todo e sobretudo na proteção básica, dado o importante papel do 

governo federal no financiamento. Assim, se por um lado observamos o município assumindo a 

responsabilidade pelo financiamento ao longo desses anos, portanto mais recursos à política 



 
 

 

pública; sabemos das limitações fiscais e orçamentárias enfrentadas por este ente governamental, 

para avançar ainda mais no processo de institucionalização. Quanto ao acréscimo de repasses de 

recursos por parte do governo federal, no contexto da COVID-19, concluímos que estes não 

podem ser considerados como incremento às ações socioassistenciais desenvolvidas no âmbito 

do SUAS, seja pelas restrições impostas ao seu uso, seja porque os valores indicam reposição, 

sob a forma emergencial, dos recursos pretéritos não repassados às prefeituras.  

No que tange à relação do financiamento com o IDCRAS como proxy de 

institucionalização, percebemos que houve um crescimento tímido do índice em todos municípios 

do RS, que tem acompanhado um padrão nacional. Ademais, o financiamento não parece ter sido 

o responsável por esse crescimento, uma vez que o financiamento aumentou significativamente 

em relação ao padrão do IDCRAS. Sobre esse comportamento, algumas considerações são 

necessárias. Primeiramente, supomos que o acréscimo de recursos municipais pode ter sido 

direcionado à alta complexidade, dado que essa é uma tarefa exclusiva dos municípios. Essa é 

uma variável a ser verificada em trabalhos futuros (com base na composição do gasto municipal 

em AS - o que se destina a cada nível de proteção), pois conforme mostra a literatura, os recursos 

oriundos do governo federal são destinados prioritariamente à proteção básica e de média 

complexidade.  

Outra limitação diz respeito à forma de utilização da variável “gasto municipal em 

Assistência Social”. Nos portais orçamentários de disponibilização transparente do gasto público 

nas três esferas da federação (Siconfi, STN, Finbra), é um problema constante a não demonstração 

detalhada da execução de recursos na AS nos parâmetros e termos da Resolução CNAS 109/2009, 

isto é, despesas por tipo de proteção social (básica/especial). Ao resumir todo o gasto na função 

08 em apenas 5 subfunções genéricas ("Administração geral”, “Assistência ao Idoso/à Criança e 

ao Adolescente/às PCD/Comunitária”), dificulta-se a compreensão do montante de recursos que 

executam a ampla gama de serviços socioassistenciais no país, impedindo assim que haja o 

aprimoramento das pesquisas que têm o orçamento como uma dimensão fundamental da sua 

estrutura, além do limite imposto ao efetivo controle social. 
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