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Resumo: 
 

O presente artigo espera contribuir com o debate sobre mudança institucional e o uso de 

instrumentos de políticas públicas por meio do estudo empírico do caso do Programa Operação 

Trabalho (POT) da Prefeitura de São Paulo.  

O POT, criado em 2001 e vigente até hoje, tem sido utilizado, ao longo de mais de 20 

anos, para estruturar diferentes ações públicas, mostrando-se um recurso útil para os 

administradores atingirem diferentes objetivos, que vão desde a criação de programas de 

transferência de renda à estruturação de frentes de trabalho. 

Para melhor compreender essas características e sua operacionalização, iremos analisá-lo 

enquanto um instrumento de política pública, a partir da abordagem da sociologia da ação pública 

(LASCOUMES, LE GALÈS, 2007). Ou seja, para além de analisarmos o POT como um 

instrumento que viabiliza a estruturação e operacionalização de outras políticas públicas, em razão 

de seus dispositivos que permitem a transferência monetária, adotaremos uma lente analítica que 

aporta uma dimensão cognitiva e que aponta para a autonomia dos instrumentos em relação aos 

seus objetivos originais. 

Já para compreender os desenvolvimentos das diferentes formas de utilizar o POT, nos 

apoiaremos na Teoria da Mudança Gradual Institucional (MAHONEY, TELLEN, 2010), 

reconhecendo a necessidade de utilizar uma abordagem que permita observar os momentos de 
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aparente continuidade, mas que são marcados por diversos passos incrementais implicando em 

importantes transformações. 

Assim, espero contribuir para a literatura que analisa os instrumentos de políticas públicas 

na perspectiva da sociologia da ação pública, aportando aqui a teoria da mudança gradual 

institucional, para que possamos compreender quais características dos instrumentos estão 

associadas com esse potencial transformativo, bem como experimentar a utilização das categorias 

de mudança institucional gradual sustentadas por Mahoney e Thelen (2010) em instrumentos de 

políticas públicas, para explorar sua aplicabilidade em uma lógica micro institucional. 

 
 
Palavras-chave: Instrumentos de Política Pública; Mudança Institucional; Programa 
Operação Trabalho; Conversão. 
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INTRODUÇÃO 

 
Em 16 de fevereiro de 2021, durante o cenário de emergência causado pela pandemia da 

COVID-19, a Prefeitura de São Paulo anunciou a “criação de um programa para a contratação 

de cinco mil mulheres, que atuarão como monitoras escolares nas unidades de ensino municipais” 

em uma parceria da Secretaria Municipal da Educação em articulação com a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Trabalho1. Conforme a matéria, as mulheres selecionadas 

“receberão um benefício de R$ 1.155,00 mensais” e ao todo “serão aplicados R$ 34,7 milhões no 

projeto, desenvolvido por meio do POT (Programa Operação Trabalho)”. 

O Programa Operação Trabalho, mencionado ao fim do trecho, é o instrumento que 

tornou possível a estruturação desta ação, e não é, em si, uma novidade para administração 

municipal. Criado em 2001, no início da gestão Marta Suplicy, o POT já passou por cinco gestões 

de diferentes colorações partidárias, sendo responsável pela execução orçamentária de 90 milhões 

de reais ao longo dos últimos vinte anos. 

Sem destaque na agenda e no debate público até por aqueles que interagem de alguma 

forma com ele, o POT foi originalmente concebido como um programa de atenção especial ao 

trabalhador desempregado, com a previsão de ofertar uma bolsa auxílio (em valor próximo a um 

salário-mínimo) como contrapartida à execução de atividades práticas e teóricas visando a sua 

formação profissional e cidadã2 e integrava uma estratégia de desenvolvimento econômico 

composto por outros oito programas. 

Após a sua criação, o POT adquire certa autonomia e passa a operar não como uma 

política em si, mas como um instrumento que permite a viabilização de outras ações públicas. 

Aponto que isso ocorre em virtude de o POT ser constituído, em meu entendimento, por um 

binômio de transferência monetária em razão da execução de atividades. Dentro deste binômio 

podemos contemplar, ainda que não previstas inicialmente pelo seu criador, uma série de ações 

que vão desde viabilizar a remuneração de trabalhadores em frentes de trabalho até permitir os 

pagamentos em um programa de transferência de renda condicionada. 

Aqui está um aspecto importante desta análise: esses diferentes usos a partir do POT, que 

não foram previstos destarte pelo gestor, foram sendo criados e se tornando possíveis com o 

 
1 A denominação da pasta responsável pela temática de Trabalho foi modificada uma série de vezes 

desde sua criação, em 2001. Para fins de padronização, irei me referir sempre pela sua denominação atual 
ou por sua respectiva sigla: SMDET. 

2 A formação cidadã tinha como objetivo “o resgate da identidade e a elevação da autoestima para 
que os beneficiários se reconheçam como sujeitos e busque alternativas coletivas de superação de 
vulnerabilidade social” (DA PONTE et. al; 2003, p. 118). 
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transcorrer do tempo, a partir da interação com diferentes atores, de diferentes Secretarias 

Municipais e de organizações da sociedade civil. Isto é, temos aqui um instrumento de política 

pública, compreendido enquanto uma instituição (LASCOUME; LE GALÈS, 2005) que passará 

por um processo de transformação, que terá sua gama de usos admitidos ampliadas pelos atores 

envolvidos, tornando-se polivalente. 

Reflexo disso é a variedade de ações produzidas a partir do mesmo arcabouço normativo: 

ao menos 20 ações específicas foram mapeadas entre 2013 e 2020, sendo que parte delas 

constituíram-se em programas específicos, complementadas por outros mecanismos e batizadas 

de diferentes nomes3. 

No entanto, é escassa a literatura que trata sobre o objeto de análise. Para suprir essa 

lacuna, recorro a análise de documentos oficiais, legislação e normativos, bem como a realização 

de onze entrevistas semiestruturadas com burocratas de diferentes níveis que trabalharam 

interagiram com o POT ao longo dos últimos 20 anos. A partir dessa triangulação de informações, 

o artigo pretende também contribuir sistematizando informações ainda não organizadas sobre o 

POT, bem como com a identificação de formas de suas formas de instrumentação. Adotamos aqui 

o recorte temporal de 2001, ano de criação do POT, até o momento atual. 

No quadro abaixo, sistematizamos o perfil dos entrevistados para a presente pesquisa, 

indicando o nível da burocracia a qual integravam, se na SMDET ou outra pasta e o cargo que 

ocupavam. 

Código Perfil  Cargo 
Data da 

entrevista 

E_01 Médio Escalão – SMDET 
Supervisor (a) 

Técnico (a) 
Dez.2019 

E_02 Médio Escalão – SMDET 
Supervisor (a) 

Geral 
Jan.2020 

E_03 Médio Escalão – SMDET 
Assessor(a) 
Técnico(a) 

Fev.2020 

E_04 
Alto Escalão – Secretaria Municipal de 

Finanças 
Secretário(a) 
Adjunto(a) 

Ago.2020 

E_05 Médio Escalão – SMDET 
Assessor(a) 
Técnico(a) 

Out.2020 

E_06 
Médio Escalão – Secretaria Municipal de 

Participação e Parcerias 
Coordenador(a) Mar.2021 

E_07 
Médio Escalão – Secretaria Municipal de 

Participação e Parcerias 
Coordenador(a) Mar.2021 

 
3 Neste universo encontram-se ações com o objetivo de reduzir as mortes no trânsito por meio da 
contratação de orientadores de pedestres (Projeto Travessia Segura) a políticas de reinserção social para 
população trans (Transcidadania). 
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E_08 Nível de Rua – SMDET Assistente Social Mar.2021 

E_09 Alto Escalão – SMDET 
Secretário(a) 
Adjunto(a) 

Mar.2021 

E_10 Nível de Rua – SMDET Assistente Social Abr.2021 

E_11 Médio Escalão - SMDET Coordenador(a) Abr.2021 
Quadro 1. Elaboração própria. 

Para melhor compreender essas características e sua operacionalização, iremos analisá-lo 

enquanto um instrumento de política pública, a partir da abordagem da sociologia da ação pública 

(LASCOUMES, LE GALÈS, 2007). Ou seja, para além de analisarmos o POT como um 

instrumento que viabiliza a estruturação e operacionalização de outras políticas públicas, em razão 

de seus dispositivos que permitem a transferência monetária, adotaremos uma lente analítica que 

aporta uma dimensão cognitiva e que aponta para a autonomia dos instrumentos em relação aos 

seus objetivos originais. 

Já para compreender os desenvolvimentos das diferentes formas de utilizar o POT, nos 

apoiaremos na Teoria da Mudança Gradual Institucional (MAHONEY, TELLEN, 2010), 

reconhecendo a necessidade de utilizar uma abordagem que permita os mecanismos endógenos, 

que operam em momento de aparente estabilidade, de forma gradual, implicando em importantes 

transformações.  

Assim, espero contribuir para a literatura que analisa os instrumentos de políticas públicas 

na perspectiva da sociologia da ação pública, aportando aqui a teoria da mudança gradual 

institucional, para que possamos compreender quais características dos instrumentos estão 

associadas com esse potencial transformativo, bem como experimentar a utilização das categorias 

de mudança institucional gradual sustentadas por Mahoney e Thelen (2010) em instrumentos de 

políticas públicas, para explorar sua aplicabilidade em uma lógica micro institucional, seguindo 

caminho apontado por Kassim e Le Galès (2010). 

A partir da aplicação das lentes analíticas, identifico a possível ocorrência de dois tipos 

de mudanças institucionais neste instrumento: transformação por conversão (conversion) e por 

deposição em camadas (layering). Essas transformações seriam frutos tanto dos constantes 

tensionamento entre os diferentes atores envolvidos, sobretudo na contínua correlação de força 

entre as Secretarias envolvidas, bem como pela influência de mudanças no topo decisório da 

agenda municipal. 

Além disso, aponto que as próprias características do instrumento, tanto na dimensão 

técnica como social, contribuem para esse processo de transformação. O POT é dotado de grande 
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plasticidade funcional, fruto de lacunas e ambiguidades em seu desenho normativo, que são 

exploradas pelos atores envolvidos para ajustá-lo em diferentes contextos e objetivos políticos. 

Desta forma, o artigo percorre o seguinte percurso. Iniciará com a seção teórica, 

apresentando algumas literaturas que nos apoiarão ao longo deste processo: primeiro, de forma 

breve, a literatura básica sobre incrementalismo; a seguir a Teoria da Mudança Institucional e, 

por fim, os instrumentos de Políticas Públicas. Após, será apresentado o objeto: o POT, e os seus 

processos transformativos percorridos, sobretudo, em sua instrumentação, buscando aplicar as 

categorias de mudança institucional. Por fim, concluiremos com nossas considerações finais. 

1. Como instrumentos se transformam: costurando referencias teóricos. 

Para apoiar a análise aqui proposta, a seguir, introduziremos as lentes analíticas que 

pretendo mobilizar nesse percurso: a teoria da mudança institucional gradual, proposta por 

Mahoney e Thelen (2010) e os instrumentos de políticas públicas, pela abordagem da sociologia 

da ação pública (LASCOUMES, LE GALÉS, 2007; 2012) bem como a correlacionaremos. 

1.1 Teoria da Mudança Institucional 

Ao avançar nas análises institucionalistas, seja na vertente histórica, sociológica ou da 

escolha racional, que realçam o papel das instituições em todas as fases do processo de produção 

de políticas públicas, nos deparamos com uma abordagem que costuma explicar a continuidade 

institucional apoiada no modelo do equilíbrio pontuado, proposto por Baumgartner e Jones 

(1993). Nesta visão, o processo de produção de políticas públicas seria retratado em uma 

dicotomia entre os longos períodos de estabilidade institucional, marcados pela inércia e 

adaptações incrementais, que eventualmente são interrompidos, geralmente motivados por 

choques exógenos. 

Como bem sintetiza Flávio Rezende (2012b, p. 118), autores como Lieberman (2002), 

Greif (2006), Streeck e Thelen (2005) e Mahoney e Thelen (2010) contestam esse modelo, 

argumentando que as mudanças também podem ser ocasionadas por mecanismos endógenos, 

inerentes ao próprio desenho das instituições, que é um objeto de disputa constante entre os atores 

envolvidos.  

instituições políticas não são apenas contestadas periodicamente; elas são 

objeto de disputa constante por atores tentando tirar vantagem pela 

interpretação ou redirecionamento das instituições na busca de seus 

objetivos, ou pela subversão ou contorno das regras que conflitam com seus 

interesses (STREECK, THELEN, 2005, p. 19, tradução nossa).  
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Aqui residiria a primeira característica importante das instituições para sustentar esse 

modelo. As instituições são marcadas por ambiguidades internas e por lacunas, que são 

produzidas em seu próprio processo de constituição, marcado por negociações, acordos e 

construções de consenso. 

Essas lacunas são naturais às instituições, visto que as regras que as conformam jamais 

serão capazes de abarcar e antever todas as situações futuras possíveis e prever formas de lidar 

com esses conflitos. Além disso, os indivíduos que propõem as regras não serão, necessariamente, 

os mesmos que as aplicaram, o que também abrirá margem para variações interpretativas, gerando 

ambiguidades. 

Essas características vão ser exploradas ao longo da existência destas instituições pelos 

diferentes atores envolvidos, que tentaram reinterpretá-las de acordo com sua visão e objetivos, a 

fim de obter vantagens. Nesse sentido, Streeck e Thelen (2005, p. 19, tradução nossa) argumentam 

que mudanças significativas podem emanar destas “ambiguidades e lacunas que são inerentes que 

existem no próprio desenho institucionais ou emergem ao longo do tempo entre instituições 

formais e sua implementação ou aplicação real”. 

Isso porque os atores irão explorar esse cenário, reinterpretando ou redirecionando as 

regras existentes a ser favor ou, ainda, contornando e subvertendo aquelas que os contrariam. 

Assim, a mudança vai sendo cultivada em um contexto de oportunidades e restrições, em que 

alguns elementos serão tencionados ao passo que outros serão contornados. 

Mas ao contrário do modelo do equilíbrio pontuado, em que o incrementalismo é um 

processo adaptativo, visando à continuidade, na teoria da mudança gradual, os autores 

argumentam que esse processo incremental pode resultar também em descontinuidade, 

ocasionando uma transformação gradual. 

Além disso, as mudanças nem sempre ocorrem de forma incremental, podendo ocorrer 

de forma abrupta. Nesse sentido, os Streeck e Thelen (2005) esquematizam um quadro explorando 

os tipos de mudança institucional possíveis, concebendo que elas podem ocorrer forma 

incremental4 ou abrupta e podem gerar continuidade ou provocar descontinuidade. 

 
4 Importante observar que ao apresentar o modelo de análise incrementalista, Charles Lindblom (1979) 
destaca a possibilidade de transformações por passos incrementais, defendendo que “política 
incrementalista” não significa estagnação ou conservadorismo. Pelo contrário, Lindblom (1979, p. 188) 
aponta que mudanças significativas podem surgir a partir de uma série de passos incrementais, já esses 
podem ser dados em uma velocidade maior que movimentos de ruptura, que podem suscitar “antagonismos 
e grandes dissidências paralisantes”. 
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Quadro 2: Tipos de mudança institucional: processos e resultados. 

  Resultados da mudança 
Continuidade Descontinuidade 

Processo de 
mudança 

Incremental Reprodução por 
adaptação 

Transformação 
gradual 

Abrupta Sobrevivência e 
retorno 

Colapso e 
substituição 

STREECK, THELEN, 2005, p. 09, tradução nossa. 

Na mesma linha, Mahoney e Thelen (2010) propõem uma teoria para conjugar essa 

discussão e apresentam quatro espécies identificáveis de transformação gradual, que são as 

mudanças por: deslocamento (displacement); sobreposição (layering); deslizamento (drift) e 

conversão (conversion). 

O deslocamento seria ocasionado pela substituição de regras antigas, através do 

surgimento de novos modelos organizacionais que disputam aquele anteriormente estabelecido. 

Nesse sentido, são disseminadas novas lógicas de ação dentro de contextos institucionais já 

existentes. 

Já na sobreposição em camadas5 (layering), notamos a intensificação de novas práticas 

e o acréscimo de camadas normativas sem a remoção das regras anteriores, de forma nem sempre 

coerente, mas promovendo uma mudança efetiva no funcionamento no comportamento. Isso se 

dá através de um mecanismo de crescimento diferencial, que promove o surgimento de uma nova 

instituição sobreposta a antiga. 

O deslizamento6 (drift), por sua vez, acontece quando as regras continuam formalmente 

iguais, mas seu impacto muda em razão de alterações no cenário externo (MAHONEY, THELEN, 

2010, p. 17)7. O deslizamento ocorre, assim, pela negativa intencional frente as mudanças 

ocorridas no ambiente externo, que exigiriam adaptações nas regras atuais para que essas 

seguissem produzindo os efeitos desejados.  

Por fim, na conversão (conversion), as regras também permanecem inalteradas8, mas são 

interpretadas de nova maneira. Temos aqui as instituições sendo redirecionadas servir a novos 

objetivos, funções e propósitos (MAHONEY, THELEN, 2010, p. 17). Neste caso, ao contrário 

 
5 Tradução livre do termo layering. Outros autores utilizam termos como “acréscimo de camadas”, 
“estratificação” ou “adensamento”. 
6 Também traduzido como “deriva”. 
7 Outros atores que também tratam sobre mudança institucional por deslizamento são Hacker (2004) e 
Galvin and Hacker (2020). 
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do deslizamento, a mudança não se dá por transformações no ambiente externo, mas sim pela 

atuação ativa de atores que exploram ambiguidades no desenho institucional a fim de promover 

reinterpretações e redirecionamentos, podendo ocorrer através da contestação política sobre os 

propósitos anteriores. 

É justamente esta última categoria que nos interessará para análise do caso empírico e 

que mobilizaremos para compreender as transformações ocorridas nas formas de instrumentação 

do POT pelos gestores públicos municipais ao longo das últimas duas décadas.  

1.2 Instrumentos de Políticas Pública 

 

O campo de estudos sobre o papel de instrumentos de políticas públicas é marcado por 

diferentes abordagens. A abordagem clássica, apresentada por atores como Hood (1986) e Linder 

e Peters (1993), é marcada por uma perspectiva funcionalista sobre os instrumentos. Nessa linha, 

as pesquisas focam no papel dos instrumentos como uma forma de intervenção estatal, regulando 

relações entre governo e governados, sendo que as pesquisas neste campo focam na tecnicidade, 

para compreender, dentro de uma lógica de caixa de ferramentais, quais são os instrumentos mais 

apropriados para resolução de problemas. 

Segundo Lascoumes e Le Galès (2007, p. 3), a abordagem funcionalista na análise dos 

instrumentos de políticas públicas apresenta deficiências importantes, que limitam o seu alcance. 

Nela, parte-se do pressuposto de que instrumentos são naturais e não produtos da interação 

humana, cabendo ao gestor a única tarefa de escolher, a partir de uma perspectiva de racionalidade 

instrumental, qual o instrumento é mais adequado, dentro de um arcabouço pré-existente, para 

determinado objetivo. Diante disso, a única questão a ser ponderada nessa escolha do instrumento 

seria sobre sua efetividade. 

Uma alternativa à essa abordagem, a qual nos filiamos, encara os instrumentos dentro de 

uma lógica institucional, enquanto micro instituições. Trata-se da vertente da sociologia da ação 

pública, proposta por Lascoumes e Le Galès (2007; 2012). Os autores reafirmam o papel dos 

instrumentos como mediador de relações, mas ampliam essa dimensão de análise adotando um 

viés institucionalista. Nesse sentido, os instrumentos não são objetos pré-existentes, mas frutos 

de uma construção social sendo moldados e ressignificados na interação com os atores 

envolvidos. 

Lascoumes e Le Galès (2012), em a Sociologia da Ação Pública, ao analisar a 

instrumentação da ação pública, sobretudo em um cenário marcado pela diversidade de 
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mecanismos, técnicas e instrumentos, defendem que esse não é um processo técnico e 

despolitizado, uma vez que essas escolhas implicarão em processos e resultados distintos. Ou 

seja, os instrumentos não são neutros. 

Segundo os autores, instrumentos de política pública podem ser definidos como: 

 

[...] um dispositivo técnico e social, que organiza relações sociais específicas 

entre Estado e seus destinatários, de acordo com representações e significados 

próprios. É um tipo particular de instituição, um dispositivo técnico com 

uma finalidade genérica de carregar uma concepção concreta da relação entre 

política e sociedade e sustentado por um conceito de regulação. 

(LASCOUMES E LE GALÈS, 2007, p. 4). 

 

Kassim e Le Galès (2010) destacam a importância de considerar instrumentos como 

instituições para essa perspectiva sociológica. Este viés aporta a ideia de que os instrumentos 

estão em constante interação com os atores, que tentam extrair deles vantagens e oportunidades, 

mas que ao mesmo são afetados por sua existência e seu formato. Além disso, os instrumentos 

são independentes dos objetivos pretendidos que lhe foram atribuídos. Isto é, os instrumentos 

possuem uma existência independente das decisões que o criaram e, após a sua criação, podem 

adquirir algum grau de autonomia (LASCOUMES, LE GALÈS, 2007, 2012). 

Desta forma, para a abordagem da sociologia política, o ponto de maior interesse é a 

análise da instrumentação, que se refere “ao conjunto de problemas colocados pela escolha e 

uso de instrumentos (técnicas, métodos de operação, dispositivos) que permitem que a política 

governamental se torne material e operacional” (LE GALES, 2011, p. 9) observando não só as 

motivações que levaram à escolha ou não de determinado instrumento, mas também os efeitos 

causados por esta decisão.. 

Adiante, pretendemos contribuir com esse debate, analisando o POT como um 

instrumento de política pública e buscando compreender as transformações ocorridas em sua 

instrumentação. 

1.3 Costurando referenciais teóricos 

Como visto, conformados por uma dimensão técnica e uma social, os instrumentos não 

são compostos só de regras formais, mas também de símbolos e significados, possuindo 

ambiguidades e lacunas em seu desenho institucional, frutos de seu processo de constituição e 

utilização. 
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Intencionais ou não, essas lacunas e ambiguidades são exploradas a todo tempo e de forma 

constante pelos atores envolvidos. Ou seja, em sua instrumentação, há uma fricção contínua, em 

que os diferentes atores envolvidos também tentam explorar essas características a seu favor, a 

fim de produzir transformações que atendam seus interesses. 

Esse processo contribui com a independências dos instrumentos e pode produzir 

transformações significativas, mas que ocorrem, muitas vezes de forma gradual. Assim, a lente 

da teoria da mudança institucional gradual, pode nos ajudar a compreender essas nuances, bem 

como explicar esses percursos transformativos. 

Assim, a seguir iremos apresentar o POT, apontando suas características do momento de 

criação e acompanhando os percursos transformativos que esse instrumento percorreu desde sua 

criação, sublinhando também os contextos institucionais. Como veremos, diferentes formas de 

instrumentação foram sendo construídas e disputadas, que resultam hoje em um leque de usos 

executáveis pelo gestor. 

2. Instrumento em transformação: as mudanças no uso do POT 

Como dito, o POT foi criado em 2001. O cenário econômico era marcado pelo 

desemprego em massa, tanto na cidade como no país. Era o primeiro ano da gestão municipal da 

prefeita Marta Suplicy, do Partido dos Trabalhadores (2001-2004). O POT foi concebido dentro 

da recém-criada Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade9, instituída com a 

proposta de estruturar as bases de desenvolvimento econômico da cidade e chefiada em todo esse 

período por pelo economista Márcio Pochmann. 

O POT conta com um arcabouço normativo, com previsão legal, instituído pela Lei 

Municipal 13.178/2001, com modificações feitas pela Lei 13.689/2003 e regulamentação disposta 

pelo Decreto n° 44.484/2004. Segundo o normativo, consiste em um programa de atenção especial 

ao trabalhador desempregado, que prevê a concessão de auxílio pecuniário em contrapartida à 

realização de atividades práticas e formativas. Para participar do Programa, o beneficiário deve 

atender a alguns critérios, como estar desempregado há pelos 4 meses (e não estar recebendo 

seguro-desemprego); residir no município de São Paulo; pertencer à família de baixa renda (renda 

familiar de até meio salário-mínimo por pessoa) e ter mais de 18 anos. 

 
9 Até então, não havia uma pasta específica para pensar a temática do trabalho e desenvolvimento 
econômico da cidade. A pasta em questão passou por uma série de reformulações ao longo dos últimos 
vinte anos, mas sempre mantendo a temática do trabalho e desenvolvimento econômico dentre suas 
atribuições. 
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A carga horária de atividades pode variar em dois formatos: 20 ou 30 horas semanais, 

sendo esta última a mais usual. O valor do auxílio pecuniário é indexado ao salário-mínimo10. 

Nas palavras do então secretário, o POT integrava a “estratégia paulistana desenvolvida 

à época para inclusão social”, estando inserido dentro do eixo de “políticas redistributivas” 

(POCHMANN, 2004). Além deste eixo, a estratégia de inclusão paulistana no período contava 

com um eixo de “políticas emancipatórias”11 e outro de apoio ao “desenvolvimento local”12. Essa 

estratégia pressupunha ser necessário o estabelecimento de políticas de redistribuição de renda 

como porta de entrada para que famílias em situação de pobreza extrema acessassem a educação 

e a formação para o trabalho. 

O eixo de políticas redistributivas era composto por outras três políticas de redistribuição 

de renda que, em conjunto com o POT, buscavam atender às distintas condições de pobreza, 

considerando a necessidade de tratamento diferenciado para os distintos segmentos etários13. 

Eram elas: o Renda Familiar Mínima14, para famílias de baixa renda com dependentes de 0 a 15 

anos; o Bolsa Trabalho (BT), para a faixa etária de 16 a 29 anos com baixa renda e desemprego; 

e o Começar de Novo, voltado para o segmento de pessoas acima de 40 anos. 

Dessa forma, havia um encadeamento entre os diferentes eixos, sendo que no eixo de 

políticas redistributivas havia quatro mecanismos distintos que operacionalizavam transferência 

de renda de forma condicionada, sendo que no caso do POT isso se dava de forma combinada 

com atividades práticas e formativas visando promover, futuramente, o acesso ao mercado de 

trabalho ou a autonomização, através do acesso ao microcrédito e o estabelecimento de 

empreendimentos populares. 

 
10 Em 2004 a Portaria SDTS-G 012/2004 indexava o valor em 113% do Salário-Mínimo, valor que foi 
ampliado para 121% no mesmo ano com a Portaria SDTS-G 014/2004 e reduzido para 105% em 2006 pela 
Portaria SMTRAB 04/2006. Atualmente, nos termos da Portaria nº 024/SMTRAB/2006, o valor do 
benefício equivale a 105%, do valor do salário-mínimo nacional vigente na modalidade de carga de 30 
horas semanais e 70,6% quando da carga de 20 horas semanais 
11 O eixo de políticas emancipatórias era composto pelos seguintes programas: Programa Oportunidade 
Solidária, São Paulo Confia – Central de Crédito Popular, e Capacitação Ocupacional e de Utilidade 
Coletiva (POCHMANN, 2004). 
12 Composto pelos programas Desenvolve São Paulo e São Paulo Inclui (POCHMANN, 2004). 
13 Importante recordar que o Programa Operação Trabalho foi desenhado tendo como foco a população 
desempregada entre 21 e 40 anos de idade. 
14 O Renda Familiar Mínima foi criado em 2001 e consiste em um Programa de Transferência de Renda 
(PTR) municipal. Ao contrário dos PTR federais existentes na época (a saber, BPC e PETI), o Renda 
Familiar Mínima ficou a cargo da SDTS (composta, sobretudo, por economistas) ao invés da SMADS. Essa 
cisão da gestão dos PTR em duas secretarias no município de São Paulo implica em problemas de 
coordenação e integração dos serviços e contraria o princípio de comando único do SUAS. (BICHIR, 2011). 
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Esse modelo antagonizava, segundo Pochmann, com a proposta das frentes de trabalho15, 

que existiam na gestão anterior do prefeito Celso Pitta16 (1998-2001) e estavam em voga no 

Estado de São Paulo17 e em outros municípios18. 

Aqui, vale um parêntese para contextualizar no que consistiram essas frentes de trabalho, 

que predominaram no contexto paulista no final dos anos 90 e que voltam à tona com o cenário 

de desemprego massivo durante a atual pandemia. Elas se inspiram no modelo keynesiano, 

buscam proporcionar alívio econômico para pessoas em situação de pobreza ao mesmo tempo em 

que é prestado algum serviço de interesse público, em “atividades como construção de casas, 

obras de saneamento, limpeza urbana, redução do risco de deslizamento de encostas e criação de 

cinturões verdes” (GUIMARÃES, 2013, p. 334). 

No entanto, há aqui um importante aspecto a ser destacado. Embora, em tese, as pessoas 

sejam “contratadas” por um órgão da administração pública para prestar algum tipo de serviço 

público, em geral, não há vínculo empregatício19 estabelecido com a administração. Os 

trabalhadores são considerados “beneficiários” e são remunerados por uma espécie de bolsa 

auxílio pelos serviços prestados. A concepção é de que o trabalhador seria uma espécie de 

aprendiz, sendo que a atividade prestada uma forma de capacitação para um futuro trabalho. 

Gamba (2007) e Quetes (2013) apontam que essa bolsa auxílio tende a ser inferior que um salário-

mínimo. 

Com o fim da gestão petista e a eleição de José Serra (PSDB) como prefeito, a SMDET 

é reformulada e passa, nas palavras de um burocrata de alto escalão da época (Entrevista 09), por 

um processo de “redesenho estratégico”. A proposta de desenvolvimento econômico a partir de 

políticas redistributivas dá lugar a um planejamento de políticas marcadas por uma orientação 

mercadológica, visando suprir necessidades do setor empresarial. 

 
15 Frentes de Trabalho é um termo polissêmico, mas que aqui iremos nos utilizar para referir às políticas de 
promoção de emprego e renda promovidas pelo poder público através da criação de postos de trabalho em 
áreas de interesse público. 
16 Instituído pela Lei Municipal nº 12.831 de 30 de abril de 1999, o Programa de Incentivo ao Trabalho e 
Requalificação Profissional do Município de São Paulo, tinha como objetivo “proporcionar a requalificação 
profissional do trabalhador desempregado, de forma a torná-lo apto a atender as exigências do mercado de 
trabalho e incentivando o combate ao desemprego”. Esse programa previa a criação de 20 mil postos em 
frentes de trabalho urbanas, como a conservação e limpeza de ruas e foi extinto em 2001. 
17 O Programa Emergencial de Auxílio Desemprego continua vigente até os dias de hoje. Segundo 
informações disponíveis no site do governo do Estado, o” beneficiário permanece no programa por até nove 
meses, com jornada de atividades de até seis horas diárias na prestação de serviços de interesse local, quatro 
dias por semana, além do quinto dia ser dedicado a cursos de qualificação profissional ou alfabetização”  
18 Indicar quais municípios 
19 Gamba (2007) e Quetes (2015) apresentam uma visão crítica quanto esse ponto, apontando que tais 
medidas consistiriam em uma fraude em relação à legislação trabalhista.  



 
 

14 
 

O Serra queria ampliar a capacitação técnica, falar melhor com o mercado para 

entender onde tinham os gargalos de capacitação e assim facilitar o acesso 

desse trabalhador ao mercado de trabalho e fortalecer o programa de mão de 

obra, inclusive foi a criação dos CAT e manteria os programas de transferência 

de renda com os tamanhos reduzidos. Ou seja, isso foi uma deliberação do 

governo de reduzir os programas de transferência de renda, então diminuiu 

muito a dotação orçamentária do Bolsa trabalho e do POT (E_09).  

Nesse sentido, o Renda Mínima é transferido para a pasta de Assistência Social e o 

Começar de Novo é extinto. O POT, assim como o Bolsa Trabalho, permanece, mas passa a ser 

utilizado para estruturar frentes de trabalho.  Conforme relato do entrevistado E_09, internamente 

no governo o POT passa a ser chamado de Frentes de Trabalho. 

Aqui notamos um processo de conversão20 em relação aos objetivos principais do POT, 

que passa de um instrumento que viabilizava a redistribuição de renda para um instrumento de 

estruturação de frentes de trabalho. Assim, temos um novo propósito para uma antiga instituição, 

observando a ocorrência do mecanismo do “redirecionamento” institucional, que se aproveita das 

ambiguidades, intencionais ou não, no desenho do POT, bem como da mudança contextual na 

troca de gestões. 

Esse redirecionamento ocorre a partir de mudanças no topo decisório, com o 

estabelecimento de novas agendas prioritárias, pelo novo prefeito, que são implementadas a partir 

da utilização das estruturas já existentes. 

Vale observar, no entanto, que não há nenhuma mudança formal significativa21 no 

arcabouço normativo do POT. O processo de transformação pelo qual passa esse instrumento, 

neste momento, está na forma de sua utilização. Essas transformações estão associadas à 

dimensão social deste instrumento, marcada por símbolos e representações. Assim, é possível 

indicar que as transformações pela qual passam esse instrumento se dão na forma pela qual o POT 

é interpretado pelos gestores, em especial da SMDET, que o encaram como um dispositivo de 

criação de frentes de trabalho, ao invés de um instrumento para promover transferência de renda.  

Mas vale dizer que o tensionamento que resulta nesse processo de conversão não se inicia 

somente na transição entre gestões, mas é anterior e perdurou ao logo da gestão Marta Suplicy. 

 
20 Entendido aqui como um dos tipos de Mudança Institucional proposto por Mahoney e Thelen (2010), em 
que há “novos propósitos ligados a velhas estruturas” institucionais (Streeck e Thelen, 2005).  
21 A única mudança normativa no período foi a publicação da Portaria SMTRAB-G nº 24 de 7 de junho de 
2006, que substituiu a Portaria SDTS 14 de 3 de maio de 2004, reduzindo o valor do auxílio pecuniário em 
13%. 
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Isso porque o POT foi estruturado e era executado em parceria com outros órgãos da 

administração municipal, como Subprefeituras, Verde e Meio Ambiente e Saúde, onde os 

beneficiários executavam atividades formativas. Esses atores não compartilhavam 

necessariamente da mesma visão e tinham necessidades específicas a serem atendidas, em geral 

relacionadas com a falta de recursos humanos para a prestação de um serviço público, e, assim, 

iam tentando obter vantagens que pudessem atender aos seus interesses. 

Assim, ao longo da gestão Serra-Kassab (2005-2012)22 o POT para a ser utilizado como 

uma forma de estruturar frentes de trabalho, sendo criadas operações como o Travessia Segura23 

e o Zeladores de Praça24. 

Importante notar que, em paralelo, o cenário econômico muda drasticamente, com os 

índices de desemprego caindo pela metade ao longo do Governo Lula (2003-2010). Apesar dessa 

mudança no contexto institucional, em que as frentes de trabalho perdem o sentido como uma 

medida necessária do ponto de vista do combate ao desemprego, o POT permanece como um 

mecanismo útil para o poder público.  

Tratava-se de uma forma mais barata e rápida de ocupar postos de trabalho em áreas que 

demandavam profissionais de baixa qualificação, quando comparada com as soluções 

convencionais, como a abertura de um concurso público ou a contratação de empresa terceirizada 

para prestação de serviço. 

o que começou a acontecer, e era interessante, e isso já venha da administração 

anterior, pessoal com escassez de demanda de trabalhador dentro da Secretaria, 

começou a virar um tampão de Secretaria para atividades operacionais básicas, 

para o bem ou para o mal, para o bem porque você dava essa oportunidade de 

 
22 A gestão Serra-Kassab se refere ao período de 2005 a 2012. José Serra (PSDB) tomou posse em 1º de 
janeiro de 2005, mas renunciou em março de 2006, para concorrer ao cargo de governador do Estado de 
São Paulo. Assume então seu vice Gilberto Kassab (PFL/DEM/PSD), que é reeleito em 2008 para mais um 
mandato (2009-2012).  
23 O Travessia Segura foi uma ação estruturada em articulação com a Secretaria Municipal de Mobilidade 
e Transportes e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e tinha como objetivo reduzir o índice de 
mortes geral no trânsito da cidade. O programa foi concebido em 2009, na gestão Kassab, e contou, na 
época, com 120 orientadores que foram “contratados” para segurar placas de orientação ao pedestre em 
cruzamentos de trânsito na cidade de São Paulo. 
24 O Zeladores de Praça é uma ação existente até hoje, mas reformulada em 2014 e sendo rebatizada de 
“Praças Mais Cuidadas”, e que tinha por objetivo “garantir o adequado trato paisagístico e condições 
regulares de uso, pela população, das praças, logradouros públicos e outras áreas verdes da Cidade”, 
conforme Portaria SMTRAB 05/2008. Os zeladores, responsáveis por essa função, eram “contratados” pelo 
POT e capacitados para as funções pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. 
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renda e para o mal porque eu sempre entendi isso como um programa muito 

precário e muito precarizado (E_09) 

 

Burocratas, de médio e alto escalão, observam também no POT uma solução possível 

para um problema recorrente na gestão pública: a contratação de pessoal, dadas as amarras 

jurídicas e orçamentárias existentes. Importante observar que esse uso é possível graças aos 

dispositivos do POT, que preveem a transferência monetária como contrapartida para realização 

de atividades. 

Esse processo é aprofundado e cada vez mais o POT passa a ser utilizado como um 

mecanismo de contratação, utilizado para contratações adaptadas às necessidades dos gestores. 

Não se trata mais de empregar grandes contingentes de desempregados, mas sim de viabilizar a 

contratação de um número bem inferior de pessoas para atividades como serviços de copa, 

manutenção ou limpeza em repartições públicas. Isso se dá em um novo processo de conversão 

em relação ao uso do POT, conferindo um novo objetivo ao instrumento: uma forma de 

contratação de pessoas em pequena e média escala. 

Se as frentes de trabalho se pautam, em tese, por uma necessidade de empregar grandes 

quantidades de trabalhadores em contextos emergenciais marcados por crise econômica, este uso 

como forma de contratação, é feito em menor escala, aproximando-se mais da concepção de um 

emprego tradicional e buscando atender a necessidades pontuais. E em que pese se assemelhar a 

uma espécie contratação, ela não é dotada de um regime de proteção trabalhista, o que pode 

representar uma precarização na relação de trabalho. 

 Sobreposição em usos antigos: transferência de renda focalizada. 

Outro processo de conversão ocorre sobre o uso inicial, de forma simultânea ao processo 

mencionado acima, durante a gestão Serra-Kassab. Em que pese a descontinuidade do uso 

predominante do POT como uma forma de transferência de renda, essa utilização ainda é possível. 

Em 2008, é criado o POT LGBT: um caso de transferência de renda focalizado no público 

LGBT, considerando a transferência de renda como mecanismo fundamental para superação da 

situação crônica de pobreza. O POT LGBT foi concebido e acompanhado pela antiga 

Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual (CADS), da então Secretaria Municipal de 

Participação e Parcerias (hoje SMDHC). Toda a burocracia para a transferência monetária seguia 

na SMDET, mas a seleção e o acompanhamento dos beneficiários do programa, o estabelecimento 

de novas parcerias para oferta de cursos de qualificação profissional e o trabalho de inserção 
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profissional eram acompanhados pela equipe da CADS. O POT LGBT inicia-se em uma escala 

piloto com 6 beneficiários e ao final da gestão é expandido para 32 beneficiários. 

Importante observar que essa forma de transferência de renda se diferenciava do uso 

inicial por trabalhar de maneira focalizada em relação às vulnerabilidades do indivíduo, 

considerando o perfil do público a ser atendido. Nas palavras do então Secretário Pochmann, o 

POT havia sido criado para trabalhar a situação de desemprego em si, priorizando-se aqueles que 

estavam há mais tempo fora do mercado de trabalho, mas sem prever uma atenção específica à 

marcadores sociais identitários. Assim, a criação do POT LGBT inaugura uma nova forma de 

atenção possível, em um processo de sobreposição sobre os usos voltado para transferência de 

renda, passando a operar em uma outra lógica de política público, com foco no público-alvo. 

Esse novo uso ocorre de maneira transversal aos usos mencionados anteriormente 

(transferência de renda, frentes de trabalho e contratação) podendo incidir sobre todos eles. Ou 

seja, temos uma mudança não em como o instrumento opera, mas a quem ele atende. Importante 

pontuar que não há uma mudança formal nos critérios de elegibilidade do POT, mas passa-se a 

operar o instrumento de forma a incluir grupos populacionais específicos. 

Esse novo uso, para transferência de renda focalizada, é fruto da ação de um ator externo 

à SMDET, mas ainda parte da municipalidade, pela inclusão de grupos específicos dentro do 

POT. No caso, a agenda por políticas afirmativas para população LGBT é responsável por abrir 

essa forma de atuação. Conforme relato do entrevistado (E_06), há um papel importante de pauta 

pela CADS, junto ao topo decisório da SMDET: 

Eu pensei, não vamos inventar a roda, né? O que tenho na Secretaria do 

Trabalho? Tinha o POT. E aí eu comecei uma conversa com o Secretário do 

Trabalho, que era o Nelson Harvey, e o Secretario da Assistência, que era o 

Floriano, para pensar de que forma poderíamos montar alguma coisa. Surgiu 

um projeto piloto, inicialmente com 6 bolsas do POT, que após um mês, 

aumentou para 16 (E_06). 

Aqui, novamente, a perspectiva da sociologia da ação pública confere um olhar que 

enriquece nossa análise e permite a constatação de diferentes formas de operacionalizar um 

instrumento. Não se trata de qualificar qual uso é adequado ou não, mas sim de observar que todos 

estes usos são possíveis e de fato ocorrem, inclusive de forma simultânea, realçando assim noção 

de que as instituições, mesmo as micro instituições, são ambíguas e podem comportar, dentro de 

si, usos diversos para um mesmo mecanismo. 



 
 

18 
 

A coexistência de múltiplos usos e o retorno a usos antigos. 

No período seguinte, durante a gestão de Fernando Haddad (2013-2016) do Partido dos 

Trabalhadores, observamos um novo redirecionamento do POT no sentido de resgatar os usos 

associados com a transferência de renda, sobretudo priorizando grupos específicos. No entanto, 

observamos isso com a coexistência do formato de contratação de pessoal. 

Segundo entrevistados E_01 e E_02, a gestão buscou priorizar ações que favorecessem a 

inclusão de públicos vulneráveis, sobretudo de jovens, pessoas em situação de rua, imigrantes e 

população trans. 

Apesar da reorientação de prioridades, os entrevistados do período avaliam que, em 

comparação com a gestão petista anterior, a SMDET havia perdido muito em termos 

orçamentários, sendo necessário o estabelecimento de parceria com outras secretarias para 

viabilizar financeiramente a execução do POT.  

Conforme relato do entrevistado (E_02): 

a SMDET priorizou a busca por parcerias com outras Secretarias para ampliar 

o alcance do POT na cidade, por dois motivos: primeiro, lidar com a limitação 

financeira imposta pelo PPA e pelo contingenciamento orçamentário do 

Executivo; segundo os projetos intersecretariais possibilitavam chegar a todas 

as regiões da cidade e oferecer uma formação interdisciplinar e de melhor 

qualidade aos beneficiários (E_02). 

Assim, as Secretarias parceiras tinham maior espaço para incidir no desenho e na 

estruturação de projetos que atendiam as suas necessidades. 

Em relação aos usos para contratação, observa tanto a manutenção de modelos como o 

do Travessia Segura e a do Praças Mais Cuidadas, como a criação de novos, como o Telecentros 

Comunitários. Já em relação aos usos para transferência de renda focalizada, vemos casos 

como a criação do Transcidadania, a partir da experiência do POT LGBT, e o De Braços Abertos, 

para atender pessoas em situação de uso abusivo de substância psicoativas. 

Há ainda, outro processo de conversão sobre o uso de transferência de renda. Trata-se do 

desenvolvimento de ações que se apoiam na transferência monetária como uma forma de fomentar 
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atividades econômicas25, em especial de economia solidária, associativismo e cooperativismo26. 

É o caso do projeto “Economia Popular e Solidária” e do “Cidade Sem Fome”. A lógica de 

fomento ainda está centralizada no indivíduo atendido, mas difere-se da anterior por compartilhar 

de uma proposta de fortalecimento de estratégias específicas de desenvolvimento econômico.  

Essa visão do papel instrumental do POT para os empreendimentos de economia solidária 

é compartilhada pelos então Secretários da SMDET, Arthur Henrique da Silva Santo e Sandra 

Inês Faé Praxedes (respectivamente titular e adjunta), que ao analisar as políticas de 

desenvolvimento econômico do período, apontam: “vale ressaltar, como instrumento de apoio, 

o Programa Operação Trabalho (POT), com o qual foi possível apoiar financeiramente os 

participantes dos empreendimentos durante o período de estruturação do seu negócio” (SANTO 

e PRAXEDES, 2016, p. 139). 

 Manutenção de múltiplos usos e retorno a usos antigos 

Esses percursos de múltiplos usos se mantém na gestão Dória-Covas. Se por um lado, 

observamos um redirecionamento no sentido se encerrar projetos relacionados ao fomento de 

iniciativas de economia solidária e associativismo, por outro, percebemos a manutenção de 

transferência de renda focalizada, como é o caso do POT POPRUA, que segundo E_08, que se 

espelha no percurso do Transcidadania, para promover transferência de renda focalizada para 

pessoas em situação de rua. 

No mesmo sentido, os modelos de contratação permanecem e são replicados: Telecentros 

Comunitários; Vivência Prática em Gestão de Documentos e Praças Mais Cuidadas são exemplos 

de ações que operacionalizam o POT para esses fins. Em relação ao uso para estágio, observa-se 

a manutenção do modelo do Agente SUAS e do Arquivo Histórico Municipal. 

No entanto, com a eclosão da pandemia por COVID-19, observamos o retorno para 

modelos de frentes de trabalho, como uma medida emergencial para fazer frente a um contexto 

de crise e desemprego em massa. É o caso da ação que mencionamos na seção introdutória, sobre 

o programa para a contratação de cinco mil mulheres, que atuarão como monitoras escolares nas 

 
25 Interessante observar que na gestão Marta Suplicy, apesar da existência de uma série de ações voltadas 
para o fortalecimento ao associativismo e à economia solidária, como o Programa Oportunidade Solidária, 
elas eram destinadas, sobretudo, aos beneficiários do Bolsa-Trabalho e do Começar de Novo 
(POCHMANN, 2004). 
26 Vale destacar que a economia solidária foi um eixo de atuação prioritário da SMDET durante a gestão 
Haddad. No período, foi criada a Incubadora Pública de Empreendimentos Econômicos Solidários, “uma 
iniciativa de inclusão pelo trabalho através da economia solidária como estratégia de desenvolvimento”. 
Ao tratar desta iniciativa, Darlene Testa, Chefe de Gabinete à época, destaca a integração com o POT para 
proporcionar a “geração imediata de renda para os grupos mobilizados” (TESTA, 2016, p. 15). 
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unidades de ensino municipais” em uma parceria da SME em articulação com a SMDET. Caso 

similar é o do POT Defesa da Vida, que empregou dois mil jovens em atividades de orientação 

sobre a COVID-19. 

Esse tipo de medida voltou a ser pautado nesse contexto emergencial em outras esferas: 

o Governo do Estado de SP anunciou a criação de 100 mil vagas em frentes de trabalho em 22 de 

fevereiro de 2021, como medida para atenuar os efeitos da pandemia. Além disso, no debate 

político das eleições municipais para Prefeito de São Paulo em novembro de 2020, ao menos dois 

candidatos propuseram a criação de frentes de trabalho como medida para combater o desemprego 

massivo, foram eles: Márcio França (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL). 

Essa forma de instrumentação do POT, fruto de um processo de conversão na gestão 

Serra-Kassab (2005-2008), surge como uma medida possível, frente ao novo contexto de crise, 

sendo empregado pela atual administração como um instrumento para estruturar essas frentes de 

trabalho. 

Considerando esses múltiplos caminhos percorridos, sistematizamos abaixo todas as 

ações desenvolvidas pela Prefeitura de São Paulo com a instrumentação do POT no período 2013-

2021, que dispõem de informações no sítio eletrônico da Secretaria do Trabalho, de modo a 

aplicar a categorização de usos aqui desenvolvida: 

Quadro 3: Tipos de uso do POT 

Tipo de uso 
1 – Transferência de renda 
2 – Frentes de trabalho 
3 – Contratação 
4 – Transferência de renda focalizada 
5 – Fomento focalizado 

. Elaboração própria. 

 

Quadro 4 – Projetos executados com o POT entre 2013-2021. 

Ação Vigente Objetivo Uso 

Volta às Aulas 
 

Sim 
Orientação dos alunos nas 

escolas na Rede Municipal de Ensino 
sobre Covid-19 

2 

Defesa da Vida Sim 
Higiene e segurança em 

combate à Covid-19 
2 

Vivência Prática em Gestão de 
Documentos 

Sim 
Organização e classificação de 

arquivos municipais 
3 
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Projeto Reinserção Social 
Transcidadania 

Sim Reinserção social da população trans. 4 

Projeto Telecentros 
Comunitários 

Sim 
Fomentar a inclusão digital dos 

cidadãos paulistanos 
3 

Praças Mais Cuidadas Sim 
Manutenção das praças atendidas pelo 

programa 
3 

Programa Agente SUAS Sim 
Acolhimento de usuários nos CRAS, 

CREAS e CENTRO POP 
3 

Projeto Hortas e Viveiros 
Urbanos 

Sim 
formação de agentes multiplicadores 

locais de projetos agroecológicos 
5 

Projeto Combate ao Desperdício Sim 
Coleta diária dos alimentos não 

consumidos em equipamentos públicos 
3 

Projeto Arquivo Histórico 
Municipal 

Sim 
Qualificação para o tratamento de 
conservação dos documentos do 

Arquivo 
3 

POT Pop Rua Sim 
inclusão social de pessoas em situação 

de rua 
4 

Projeto POT Redenção Sim 
Inserção de pessoas em uso abusivo de 

substâncias psicoativas 
4 

Programa Zeladores de Parques Sim 
manutenção e preservação de parques 

municipais 
3 

PET – Zeladoria e Manutenção 
de Equipamentos Esportivos 

Não 
manutenção e preservação de 

equipamentos esportivos 
3 

Orientação de Travessia Segura 
(Travessia Segura) 

Não Redução das mortes por atropelamento 
no trânsito 

2 

Resíduos Sólidos Não Capacitação em logística reversa 5 
Cidade sem Fome/Horta 

Comunitária 
Não 

Formação de agricultores urbanos 5 

Economia Solidária 
Não Fomentar e consolidar 

empreendimento econômicos baseados 
na economia solidária 

5 

Fundação Jovem Profissional 
Não Capacitar jovens desempregados em 

cursos profissionalizantes 
1 

Construindo uma Morada para o 
Futuro 

Não Qualificar trabalhadores para atuarem 
no eixo da construção civil 

1 

Zeladores Comunitários – 
PREVIN 

Não Estruturar brigada de incêndio em 
assentamentos precários 

3 

Capacitação em Jardinagem - 
CEN Guarapiranga 

Não 
Manutenção do CEN Guarapiranga 3 

Economia Popular e Solidária 
Não Fomentar e consolidar 

empreendimentos econômicos 
baseados na economia solidária 

5 

Jovem SUS Não Acolhimento de usuários em UBS 3 

Projeto POT nas subprefeituras 
Não Contratação em funções de auxiliar de 

escritório, copa, manutenção, limpeza 
e serviços gerais. 

3 

 

Diante dessas informações, podemos organizar as formas de operacionalização do POT 

nas seguintes tipologias: o uso inicial (1) baseado na transferência de renda, estruturada de 
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maneira ampla e combinada com a qualificação profissional; segundo uso (2) para estruturar 

frentes de trabalho, em escala ampla, com o foco no preenchimento de postos de trabalho; terceiro 

uso (3) para contratação de pessoal, em pequena ou média escala, para suprir funções necessárias 

para o serviço público; quarto uso (4) como transferência de renda focalizada e o quinto uso (5) 

como forma de fomento à atividades econômicas para públicos específicos. 

A tipologia aqui proposta não esgota todas as formas possíveis de instrumentação, mas 

tenta organizar esse universo. Há, sobretudo, uma linha tênue entre as formas de 

operacionalização. Se por um lado, temos os ideais de cada uma destas formas, como as frentes 

de trabalho para contratação de milhares de trabalhadores e as contratações pontuais em escala 

micro, temos um meio do caminho nos casos da contratação em média escala, que se começam a 

se aproximar do modelo das frentes de trabalho. 

A ambiguidade característica no desenho institucional deste instrumento, que é explorada 

em constantes interações com uma diversidade de atores na Prefeitura, implica nessa plasticidade. 

As transformações pela qual passam esse instrumento residem, sobretudo, em sua dimensão 

social, já que a criação de projetos possui baixo grau de normatização, se apoiando todas no 

mesmo arcabouço normativo. 

 A dimensão social, como visto, é conformada por símbolos, representações e ideias. 

Assim, é na disputa desse entendimento sobre propósitos e objetivos, bem como na linguagem 

adotada pelos atores envolvidos, que se molda essa ambiguidade, e que é acentuada com o 

desenvolvimento de novas formas de operacionalização. 

Esse artigo busca contribuir para esse debate, apresentando o processo de transformação 

pelo qual passa o instrumento, bem como apontando a possibilidade de coexistência de múltiplos 

usos formatados a partir desta trajetória e de suas características. 

Considerações finais 

Ao longo deste artigo buscamos contribuir com a literatura sobre instrumentos de 

políticas pública, analisando processos transformativos em sua instrumentação, a partir da teoria 

da mudança gradual institucional. Para tanto, adotamos a perspectiva da sociologia da ação 

pública, que compreende os instrumentos em uma lógica institucional, sendo frutos de uma 

construção social. Neste processo, as lacunas e ambiguidades do desenho institucional do POT 

são exploradas nas constantes interações que esse instrumento passa em sua operacionalização, 

para produzir novos usos possíveis. 
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Como vimos, as características do instrumento, sobretudo suas lacunas e ambiguidades, 

são aspectos importantes para compreender os processos transformativos que acontecem na 

interação com diferentes atores e que podem ser influenciados por mudanças no contexto 

institucional, como em mudanças de gestão ou crises econômicas. 

 Essa plasticidade pode ser explorada gerando transformações nos instrumentos de política 

pública e em sua forma de instrumentação. Isso pode ocorrer em razão de mudanças no topo 

decisório como seja por novos atores, mas também na correlação de forças entre as diferentes 

secretarias municipais. 

No caso do objeto em análise, a aplicação da categoria proposta por Mahoney e Thelen 

(2010) sobre conversão, se mostrou útil e com grande potencial analítico para explicar 

transformações ocorridas em instrumentos de política pública. Desta forma, há um terreno fértil 

de análises possíveis a partir destes elementos, a ser explorado em novas agendas de pesquisa. 
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