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RESUMO

Este trabalho aborda a relação entre Estado e organizações da sociedade civil
(OSCs) na assistência social por meio do instrumento do governo federal de Certificação
de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) e do serviço de acolhimento
institucional para pessoas idosas prestados pelas OSCs. Com o objetivo de compreender
diferenças e aproximações entre as organizações certificadas e não certificadas,
reconhece a trajetória histórica do CEBAS e das entidades na provisão de serviços e a sua
persistência após as mudanças com a estruturação do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS). Vale-se de conceitos da teoria neoinstitucional presentes na literatura
contemporânea sobre o tema combinados com análise de dados administrativos entre
2012 e 2015 sobre a prestação do serviço em foco, dividindo-a em três eixos: condições
de atendimento (infraestrutura e articulação com o poder público); recursos humanos; e
sustentabilidade financeira. Observou no período estudado diferenças pouco expressivas
entre organizações certificadas e não certificadas, a baixa conformidade das organizações
às normativas vigentes, a expansão da profissionalização do serviço de acolhimento para
idosos, desafios na coordenação da rede de serviços socioassistenciais e aspectos
conflitivos e de cooperação na relação entre os atores do SUAS.

Palavras-Chave: assistência social; organizações da sociedade civil; serviço de
acolhimento institucional para pessoas idosas; certificação de entidades beneficentes de
assistência social

ABSTRACT

The present work approaches the relation between State and civil society
organizations in the field of Social Services through a federal instrument of tax exemption
and Long-Term Care Institutions. It aims to understand differences and resemblances
among both certified and non-certified organizations. Assuming the historical path of this
tax exemption instrument and the ancient presence of the Long-Term Care Institutions
providing services, even after recent changes resulting from the implementation of the
Unified Social Assistance System (SUAS). Based on the current literature of Neoinstitutional theories combined with data analysis of administrative records between 2012
and 2015, it focus on three axis: service conditions (infrastructure and articulation with
governmental organisms); human resources; and financial sustainability. During this
period, it was possible to observe restricted differences among groups of organizations,
low compliance of the services regarding effective policies, the professionalization of
Long-Term Care Institutions, challenges in the coordination of the social protection
network and aspects of conflict and cooperation between actors within the Unified Social
Assistance System.

Keywords: Social Assistance; Civil Society Organizations; Long-Term Care Institution
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Introdução

A passagem inicial da consagrada obra de Gabriel García Márquez, citada na
epígrafe, resgata nosso traço humano distintivo de nomear aquilo que nos rodeia. A cada
nova percepção do mundo as coisas são traduzidas, interpretadas, (re)significadas,
antagonizadas, acomodadas.
Tanto na fantástica Macondo quanto em nossas vidas nos deparamos com o
ímpeto de atribuir sentido e nos relacionar com o mundo ao redor em suas variadas
expressões. Na cidade representada por García Márquez, o lirismo e as aproximações com
narrativas sobre a América Latina se entrelaçam com abertura para elementos fantasiosos
e para imaginários compartilhados. O que afasta e acerca dessas incursões compõe o
campo dos símbolos e representações da vida social.
Esta dissertação se origina precisamente numa tentativa de atribuir sentido às
vivências de um profissional-pesquisador. O distanciamento usual, em alusão ao rigor
metodológico do ofício da pesquisa, por vezes oculta os passos que conduziram
pesquisadores aos seus temas e às suas escolhas.
O acesso a uma carreira do serviço público federal me expôs a um novo campo
não planejado. O anseio de atuar com políticas públicas me apresentou de maneira
desavisada à política de assistência social em sua faceta mais controversa: a relação com
as famigeradas entidades filantrópicas.
Como entrada, a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
(CEBAS). Em terra de nomes compridos e siglas misteriosas, nada mais similar a um
imaginário de repartição burocrática do que um trabalho que envolvia milhares de
processos administrativos em papel acumulados há anos, repletos de jargões em javanês.
Um encontro estranho-familiar com as leituras de Lima Barreto, de Franz Kafka e de
Herman Melville.
Foi pelo alargamento dessa primeira impressão, em direção à descoberta de um
transformador campo da proteção social, que me aproximei dos estudos sobre a trajetória
e os desafios de uma política pública. Em meio a tantas disputas, pode-se dizer que entre
seus consensos estão o engajamento e o compromisso de seus profissionais.
Se Bourdieu (2001, p. 669) acerta em sua compreensão da situação de pesquisa
como socialmente construída por meio de relações com características particulares, que
incidem sobre os resultados obtidos, torna-se fundamental considerar as informações,
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falas e dados aqui apresentados por seus pressupostos e contextos. É a partir desta situação
de pesquisa descrita – mediada por encontros profissionais e acadêmicos – que adentro
as escolhas e a justificativa desta dissertação.
A interação entre Estado e organizações da sociedade civil na assistência social
configura um dos principais componentes na trajetória institucional deste campo. Sua
regulação e suas variações históricas são temas que merecem investigação devido à
persistência da elevada participação das organizações na provisão de serviços nos
territórios.
Por meio das lentes da teoria neoinstitucional – combinada com a revisão da
literatura contemporânea sobre a política de assistência social e com a análise empírica
de dados administrativos – é possível compreender os padrões dessa relação.
Reconhecendo que as políticas públicas se definem por meio de decisões
constrangidas por diversos fatores e dependentes de passos anteriores, as mudanças e
persistências das normas, instrumentos e instituições se enraízam precisamente nas
mediações entre agência e estrutura (HALL e TAYLOR, 2003).
As iniciativas de regulação pelo governo federal das atividades realizadas pelas
OSCs e as disputas em torno da própria nomenclatura de organizações e entidades de
assistência social expõem tensões e conflitos historicamente codeterminados. Esse
percurso tem demonstrado experiências variadas em função das condições inerentes à
trajetória de cada ator – governamental ou da sociedade civil.
Na literatura sobre a relação entre Estado e sociedade civil há diferentes
abordagens que buscam oferecer categorias para diferenciar essa interação segundo as
condições institucionais de cada país, embebidas nas trajetórias históricas. Conformamse assim, pares analíticos de conflito-competição e de interdependência-parceria
(SALAMON e ANHEIER, 1996).
Lavalle e Szwazo (2015, p. 181) atualizam essa perspectiva para o cenário
brasileiro nas últimas três décadas argumentando pela mútua determinação da relação
Estado e sociedade civil. Com isso, requer-se esquadrinhar os padrões de
interdependência entre atores sociais e estatais.
De início, cabe revisitar a definição de organização da sociedade civil. Essa
nomenclatura apresentou disputas ao longo do tempo, que foram se acumulando em
marcas em sua cultura institucional e na maneira de relação com o Estado.
A categoria mais atual e abrangente de organizações da sociedade civil (OSC)
coexiste com suas variações históricas e específicas, como organizações não
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governamentais (ONG), filantrópicas, entidades, associações, fundações, institutos,
organizações sociais, entre outras.1
A preferência contemporânea pelo termo OSC envolve um reconhecimento de
que a definição pela negação (não governamental) é insuficiente para nomear um
fenômeno que é marcado pela pluralidade de formas de organização, de ações e de
projetos políticos (LOPES et al., 2013).
São sujeitos de direito privado sem fins lucrativos que exercem atividades de
interesse público, desenvolvendo com frequência ações em colaboração com órgãos
estatais para a oferta de políticas públicas (BRASIL, 2014).
As formas de seu reconhecimento perante o Estado apresentam um leque de
titulações que as diferenciam por características e áreas de atuação. Uma delas é a
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), cuja origem
remete aos anos 1930 e é um dos primeiros e controversos instrumentos da assistência
social no Brasil.
Atualmente, o CEBAS é um instrumento do Governo Federal voltado às entidades
sociais sem fins lucrativos que atuam de forma preponderante ou exclusiva nas áreas da
educação, da saúde ou da assistência social. Com validade de 3 ou 5 anos, podendo ser
renovado, as entidades devem atuar dentro dos parâmetros destas políticas e atender aos
seus respectivos públicos. Concedida a certificação, as entidades têm isenção das
contribuições da seguridade social à Receita Federal do Brasil (RFB), prioridade na
celebração de convênios com o poder público e outras isenções locais.
Este trabalho centra-se na relação entre Estado e organizações da sociedade civil
na provisão de serviços tipificados a partir da institucionalização do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS). Tem como referências as mudanças na regulação das ofertas
socioassistenciais e nas regras de concessão do CEBAS a partir da Lei nº 12.101/2009.
Essa nova legislação se propôs a induzir as organizações a atuar em conformidade
com a política pública de assistência social. Os requisitos exigidos (gratuidade, serviços
tipificados, continuidade e planejamento das ações) e os benefícios concedidos (isenção
fiscal) pretendem incentivar a adequação aos parâmetros da assistência social e
aperfeiçoar o quadro de profissionais contratados das entidades.
1

Ao longo deste trabalho serão utilizados os termos organizações da sociedade civil (OSCs), organizações
e entidades como sinônimos, ainda que sejam reconhecidas as especificidades de cada um. OSC é um termo
contemporâneo e abrangente, que permite caracterizar um conjunto amplo de organizações que atuam em
diversas áreas. Entidade, por sua vez, é um termo usual e histórico da assistência social, que persiste em
seu uso nos espaços de gestão da política, de participação social e na literatura recente.
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A estruturação da assistência social como política pública remete à sua inclusão
na Constituição Federal de 1988, inserindo-a no conjunto da seguridade social (saúde,
previdência e assistência social).
Antes desse marco, suas ações eram marcadas pela fragmentação e ausência de
referências normativas nacionais que ordenassem as formas de proteção social que lhe
competem. Limitavam-se a uma relação de repasses de recursos e subvenções fiscais entre
Estado e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que, por sua vez,
apresentavam baixa profissionalização em ações socioassistenciais marcadas por noções
como caridade, benemerência, filantropia e voluntariado (MESTRINER, 2011).
Ao traçar um histórico da trajetória de interação entre Estado e filantropia,
dividindo-a em períodos desde os anos 1930 até final dos anos 1990, Mestriner (2011)
identifica nas atividades das organizações sociais um mecanismo de diluição de direitos,
em vez de afirmá-los. O deslocamento de ações de Estado para as entidades distanciaria
o poder público do cidadão por não o reconhecer em seus serviços e políticas.
A promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 1993, ainda
que tenha representado um avanço no aperfeiçoamento do sistema de proteção social
brasileiro, não se traduziu de imediato em uma atuação mais estruturado do Estado nessa
área (ALMEIDA, 1995). Ao estudar as aproximações entre federalismo, descentralização
e políticas sociais, a autora aponta a preocupação central da LOAS em propor novo
modelo por meio de mecanismos mais participativos, no qual o governo federal passaria
ter funções mais normativas e reguladoras.
É somente a partir de 2004 que se verificou a implementação de uma política
pública lastreada no pacto federativo, com diretrizes fortes para participação social e
descentralização para provisão de benefícios e de ofertas socioassistenciais executadas
em inovações de equipamentos públicos e em complementariedade por meio das
organizações da sociedade civil. Entre os desafios da construção do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) estavam o financiamento e a definição de critérios de
qualidade dos serviços prestados (JACCOUD, 2012, p. 76).
A longa tradição brasileira de isenção fiscal para ações socioassistenciais – sem
respaldo em parâmetros mais claros e objetivos para a realização de ofertas
socioassistenciais pelas organizações da sociedade civil – foi tensionada recentemente
pelos avanços na estruturação da política pública de assistência social.
Da lógica caritativa e da benemerência

praticada por

organizações

majoritariamente religiosas à estruturação de uma política pública desenhada na
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perspectiva da garantia de direitos, a regulação das organizações privadas variou entre a
contratualização com o Estado desvinculada de contrapartidas e a expectativa de
adequação dos serviços realizados a normas e concepções definidas pelo poder público.
A afirmação da primazia do Estado na condução da política de assistência social
trouxe à baila a regulação da atuação complementar das organizações da sociedade civil
na prestação de serviços, passando pela sua própria definição como entidade de
assistência social (PAZ, 2012).
O modelo descentralizado do SUAS requer a coordenação entre os entes
federativos para sua implementação, o que gera com frequência condições diferentes nos
territórios. É inclusive nos âmbitos subnacionais, principalmente municipais, que as
interações entre Estado e organizações da sociedade civil se operam com mais intensidade
e proximidade (LOPEZ e BUENO, 2012).
Em razão do histórico de dispersão e de fragmentação da assistência social, coube
ao Estado – diante do novo modelo do SUAS – a construção de mecanismos de
acompanhamento e de reordenamento das ofertas socioassistenciais das entidades em
conformidade com o paradigma vigente.
Esse processo se deu por meio de normativas2 (STUCHI, 2012), construção de
capacidade técnica-operacional nos diferentes níveis federativos de gestão (PALOTTI,
2011; BRUNI, 2015) e fortalecimento das instâncias de controle e participação social
(ALENCAR, 2014; CORTES, 2015).
Na questão do financiamento, ao listar as fontes fiscais para a seguridade social
no Brasil, Salvador (2010, p. 41) critica seu caráter regressivo que atenta contra seu
próprio princípio de equidade, uma vez que as receitas são oriundas principalmente das
contribuições sociais de trabalhadores e de empresas.
O governo federal não realiza diretamente serviços nem possui equipamentos,
atendo-se ao seu papel de regulação e de coordenação do sistema. Para serviços e
equipamentos, o pacto federativo do SUAS prevê o custeio da política como obrigação
das três esferas administrativas.
Como apoio à execução e ao investimento nos territórios, o nível federal realiza,
por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), repasses a fundos estaduais

2

Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004); Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS
2005); Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS 2005), Tipificação
Nacional, Lei nº 12.435/2011, Lei nº 12.101/2009, resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social,
entre outras.
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e municipais com o objetivo de cofinanciar custeio e investimentos por meio dos blocos
de serviços (proteção social básica e especial) e de gestão (funcionamento dos órgãos
gestores e dos conselhos).
Compondo o financiamento indireto da assistência social, as isenções decorrentes
da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) impactam o
orçamento da seguridade social nos chamados gastos tributários. A RFB define-os como
“gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário, visando
atender objetivos econômicos e sociais” (BRASIL, 2015). São exceções ao sistema
tributário previstas em suas normas, que afetam a arrecadação potencial ao aumentar a
disponibilidade econômica do contribuinte. Objetivam compensar ações complementares
àquelas típicas do Estado ou criar incentivos para atuação em determinados setores ou
regiões.
Gráfico 1 – Estimativa de isenções fiscais (CEBAS) e cofinanciamento federal na
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CEBAS (Assistência Social)
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Fonte: Elaboração própria a partir do Demonstrativo de Gastos Tributários (2016) e da consulta pública
do SIOP (considera pagamentos realizados até 22/1/2018)3.

Levantamento realizado para o ano de 2016 (gráfico 1), evidencia a elevada
proporção dos gastos tributários da certificação em comparação aos repasses federais para

3

Foram consideradas as ações orçamentárias do bloco de gestão e de cofinanciamento de equipamentos e
serviços: 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica; 2A65 - Serviços de Proteção Social Especial de Média
Complexidade; 2A69 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade; 2B30 - Estruturação
da Rede de Serviços de Proteção Social Básica; 2B31 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social
Especial; 8249 - Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social; 8662 - Concessão de Bolsa para
famílias com crianças e adolescentes identificadas em Situação de Trabalho; 8893 - Apoio à Organização,
à Gestão e à Vigilância Social no Território, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
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cofinanciamento de serviços e da gestão, sem considerar as transferências dos benefícios
assistenciais (BPC e Programa Bolsa Família) e seus custos de operação. Foram
estimados R$ 951 milhões apenas na área da assistência, enquanto os recursos
efetivamente pagos no cofinanciamento somaram R$ 1,6 bilhão.
É preciso atentar para a redução da disponibilidade orçamentária da seguridade
social a partir das isenções do CEBAS (SALVADOR, 2015). Joseane Couri (2014)
defende a tese de que, apesar de avanços com a criação do Sistema Único da Assistência
Social (SUAS), há impasse orçamentário entre o financiamento indireto (isenções fiscais)
e o financiamento direto (serviços e benefícios). A crescente participação das
desonerações fiscais no orçamento da área contribuiria para um processo de
desfinanciamento da seguridade social em função dos incentivos dados às entidades
beneficentes.
O valor das isenções apresentado pela Receita Federal é uma estimativa que
compõe a Lei Orçamentária Anual (LOA), ou seja, não se trata do valor efetivo das
isenções das entidades certificadas. Até 2015, a RFB sequer desagregava as estimativas
dos gastos tributários por área de certificação do CEBAS (saúde, educação e assistência
social).
O acesso a essas informações não está disponível para validação por
pesquisadores e nem mesmo para os órgãos do governo federal responsáveis pela
concessão do CEBAS. Com essas restrições, são escassas e imprecisas as pesquisas que
apuram a efetividade desses gastos tributários no fortalecimento das políticas públicas
sociais. Assumindo as limitações de informação, este trabalho se afasta da iniciativa de
avaliar a efetividade das isenções fiscais.
Adota como objetivo, portanto, verificar se as organizações da sociedade civil têm
se adequado aos parâmetros atuais da política de assistência social e se existem diferenças
entre as organizações certificadas e não certificadas que possam remeter aos incentivos
previstos pelo instrumento da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência
Social.
Com um recorte restrito a um serviço socioassistencial tipificado e valendo-se de
informações produzidas pela gestão federal e pelos processos administrativos da
certificação, busca-se aportar elementos para um debate mais qualificado da regulação
dos serviços socioassistenciais e sobre os padrões da interação entre organizações e poder
público, incluindo as isenções fiscais na assistência social.
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Em função da variedade dos serviços socioassistenciais – a partir dos parâmetros,
públicos atendidos, metodologias de atendimento – optou-se pela delimitação do estudo
a um único serviço.
A escolha pelo acolhimento institucional para pessoas idosas – também chamado
de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – possui três justificativas. A
primeira delas é por se tratar de um serviço com elevada participação de OSCs em seu
provimento. Diferentes levantamentos (Censo SUAS e pesquisa do IPEA) indicam que
cerca de 95% das unidades de acolhimento para idosos no Brasil são geridas por
organizações privadas.
A segunda justificativa tem caráter estrutural pelo processo de envelhecimento
populacional em decorrência do aumento da expectativa de vida e da queda na taxa de
fecundidade. Essa mudança demográfica traz para a agenda o envelhecimento e seus
temas usuais, como o acesso à renda, a cuidados e a serviços adequados para esse ciclo
de vida.
A decorrente diminuição no tamanho das famílias somada à crescente inserção
profissional das mulheres em atividades fora do domicílio – tradicionais ocupantes do
papel social de cuidadora dos membros dependentes da família – geram uma tendência
de elevação da demanda por políticas públicas que ofereçam alternativas de cuidado às
pessoas idosas, entre as quais está o serviço de acolhimento institucional.
A terceira justificativa é a disponibilidade de informações públicas sobre a
prestação desse serviço por organizações da sociedade civil. A existência de séries
históricas permitiu a comparação de variáveis relevantes.
Foi definida uma amostra considerando organizações da sociedade civil que
ofertam o serviço de acolhimento institucional para idosos, separando-as em grupos que
possuíam o CEBAS pelo MDS em 2012 e em 2015 (pela primeira vez ou há mais tempo)
e um conjunto de organizações reconhecidas na assistência social, porém que não
possuíam registro de solicitação da Certificação desde a Lei nº 12.101/2009.
A partir da definição do objeto, foram escolhidos três eixos de análise para a
análise estatístico-descritiva e a comparação entre os conjuntos de organizações
certificadas e não certificadas.
O primeiro eixo teve como fonte de dados do questionário do Censo SUAS para
os serviços de acolhimento. Utilizando as edições de 2012 e 2015, foi possível comparar
características dos grupos ILPIs a partir das condições de atendimento, infraestrutura e
relação com o poder público.

9

O segundo eixo considerou a análise e comparação dos recursos humanos das
organizações por meio de variáveis centrais (tipo de vínculo, salário, perfil dos
trabalhadores). Foram utilizados os dados administrativos da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), produzida pelo Ministério do Trabalho, que consolida
nacionalmente o fluxo anual de contratações e demissões do mercado de trabalho formal.
O terceiro eixo abordou a sustentabilidade financeira das ILPIs a partir dos
documentos contábeis apresentados ao MDS para requerimento de CEBAS. As análises
feitas – restritas às entidades certificadas – demonstraram as fontes de financiamento,
principais despesas, a participação das isenções do CEBAS em seu funcionamento e uma
sintética análise patrimonial.
Com isso, é possível condensar algumas questões exploradas por este trabalho,
considerando como recorte as organizações da sociedade civil – certificadas ou não pelo
CEBAS – que atuam no serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas: 1) Há
algum traço distintivo entre organizações certificadas e não certificadas? Caso existam,
elas remetem aos incentivos previstos pelo CEBAS? 2) As organizações de acolhimento
para idosos atuam em conformidade com os parâmetros da política de assistência social?
Há mudanças das variáveis no período estudado?
Dessas questões, decorrem hipóteses sobre as eventuais diferenças encontradas a
partir das informações disponíveis: a) não há diferenças observáveis entre ILPIs
certificadas e não certificadas; b) maior conformidade e melhores condições do serviço
das certificadas; c) maior conformidade e melhores condições do serviço das não
certificadas.
O percurso de pesquisa também permitiu expandir esse conjunto de perguntas e
hipóteses, aportando reflexões sobre a trajetória das normativas, dilemas da
transversalidade e da coordenação das políticas públicas que perpassam a proteção social
a pessoas idosas.
As tentativas de resposta são decorrentes da conciliação entre conceitos teóricos
e evidências produzidas a partir de dados utilizados, respaldadas pela literatura
contemporânea que se debruçou sobre a trajetória institucional do SUAS e sobre a relação
entre Estado e organizações da sociedade civil nesse campo.

*

10

Esta introdução trouxe a justificativa da pesquisa, seus limites e desafios, e a
metodologia escolhida, apresentando hipóteses e os principais temas abordados.
O capítulo 1 apresenta um panorama da literatura e do referencial teórico que
estruturam as análises desta dissertação. Suas seções percorrem as abordagens da teoria
neoinstitucional, a trajetória da assistência social no Brasil, seu arranjo institucional
contemporâneo e um panorama sobre as lentes teóricas que se debruçam sobre relação
entre Estado e sociedade civil.
O capítulo 2 descreve o funcionamento da Certificação de Entidades Beneficentes
de Assistência Social (CEBAS) após a Lei nº 12.101/2009 e discorre sobre as
características do serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas.
O capítulo 3 apresenta as fontes de dados e as pesquisas recentes utilizadas na
dissertação e concentra as análises empíricas dos acolhimentos de idosos a partir dos três
eixos – condições de atendimento, recursos humanos e sustentabilidade financeira –
comparando, quando possível, organizações certificadas e não certificadas.
O capítulo 4 conecta a literatura com a análise empírica realizada, pontuando as
principais questões que permeiam a relação entre Estado e organizações da sociedade
civil na provisão de serviços socioassistenciais.
As considerações finais condensam os achados da pesquisa e exploram novos
caminhos de investigação à luz das lacunas verificadas e das mudanças normativas
iminentes no CEBAS.
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Capítulo 1 – Teoria neoinstitucional e trajetória da relação entre Estado
e sociedade civil na assistência social
Neste capítulo apresento a perspectiva teórica e conceitos adequados para
desenvolver a análise empírica. Este trabalho utilizará esse repertório para analisar a
relação entre Estado e sociedade civil na assistência social a partir da implementação do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e das mudanças na Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS).
O capítulo está dividido em quatro seções. A primeira apresenta conceitos do
neoinstitucionalismo que ajudam a explicar a formação, características e mudanças das
instituições da assistência social no Brasil. Na segunda seção se caracteriza o Estado de
Bem-Estar Social, conforme a conhecida definição de Esping-Andersen (1991), e destaca
aspectos predominantes da trajetória da política de assistência social no Brasil até a
Constituição de 1988 e a interação entre poder público e organizações da sociedade civil
(OSCs). A terceira seção revisita o arranjo institucional contemporâneo — a partir de
2004 — da assistência social, com suas características definidas pela construção do
Sistema Único da Assistência Social. A quarta seção revisa a literatura sobre a relação
entre Estado e sociedade civil no Brasil após a 1988, com ênfase nos termos que envolvem
a prestação de serviços públicos.

1.1 Instituições – estabilidade e mudanças
A interação entre Estado e sociedade civil na assistência social apresenta padrões
historicamente construídos e as variações ocorridas nos principais processos sociais e
políticos, que posteriormente se institucionalizaram em um arranjo próprio.
Nesse sentido, as abordagens da teoria neoinstitucional são adequadas para
entender a construção, a estabilidade e as mudanças na política pública de assistência
social a partir da relação entre Estado e organizações da sociedade civil.
Em comum entre as abordagens – institucionalismo histórico, institucionalismo
da escolha racional e institucionalismo sociológico – estão a preocupação com a relação
entre instituição e comportamento e as tentativas de explicar os movimentos de
surgimento e de mudança das instituições (HALL e TAYLOR, 2003, p. 194). As três
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versões descritas na literatura, cada uma a seu modo, se propõem a endereçar essas
questões.
As distinções entre as vertentes se estruturam a partir de posições diante de alguns
temas como interação entre atores e instituições, distribuição de poder, interpretações
sobre os processos de mudança e de persistência das instituições. São pressupostos
importantes que afetam os caminhos de pesquisa de cada uma, por isso merecem ser
brevemente explorados a partir do balanço realizado por Peter Hall e Rosemary Taylor
(2003).
O institucionalismo histórico enfatiza a continuidade diante da mudança –
eventuais diante de situações críticas – e por aportar componentes culturais para explicar
formatos institucionais. A abordagem histórica considera as instituições – assumidas
como normas, procedimentos, convenções oficiais e oficiosas que organizaram a estrutura
social e política – os resultados de conflitos anteriores na sociedade. Os resultados sobre
a distribuição de poder condicionam o curso de acontecimentos subsequentes. Ao
constranger as escolhas políticas, criando uma “dependência da trajetória” pregressa, os
institucionalistas históricos enfatizam o peso do legado das instituições sobre novas
escolhas. (LEVI, 2007)
Para a abordagem da escolha racional, as estruturas de preferências dos indivíduos
se manifestariam na vida social, política e econômica como estratégias para maximizar
sua satisfação. As instituições seriam respostas aos dilemas de ação coletiva e as regras
dão previsibilidade às ações individuais, conduzindo-as a uma situação de equilíbrio. As
mudanças institucionais, quando ocorrem, refletiriam sobretudo alterações exógenas que
forçam a alteração das regras institucionais vigentes. O ponto fundamental é conceber as
regras que definem uma instituição como resultado de um acordo intencional de
maximização coletiva dos agentes que definem as regras.
O institucionalismo sociológico amplia sua definição considerando uma gama de
instituições informais não codificadas que condicionam convenções formais e protocolos
que afetam o comportamento e estratégias dos atores. São construídos procedimentos e
formas cuja reprodução se opera pela socialização entre os atores. Aspectos simbólicos
do funcionamento das organizações são relevantes para legitimar as práticas
implementadas.
As três abordagens buscam explicar a continuidade das instituições e mudanças
decorrentes seja por rupturas ocasionadas por fatores externos ou internos.
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Douglass North (1990) define instituições como regras do jogo que constrangem
e moldam as interações humanas. De forma abrangente, instituições são construções de
natureza social e política que orientam as interações entre indivíduos e grupos diante de
políticas públicas. De acordo com Paul Pierson (2004) há uma aproximação semântica
entre instituições e políticas públicas na medida em que afetam interesses, escolhas e
estratégias dos atores.
Os caminhos de formulação de políticas públicas têm múltiplas influências e são
afetados pela diversidade de ambientes e de regras, além da variedade de atores políticos
envolvidos – marcados por assimetrias em termos de poder e de incentivos. (PIERSON,
2004). Nesse contexto, os resultados não se limitam às preferências de atores racionais
ou apenas derivados de contextos institucionais. É no tensionamento entre agência e
estrutura que mudanças e persistências são construídas.
Nesse campo, os atores políticos podem ser agrupados em categorias usuais na
literatura. Burocratas e políticos (parlamentares e Executivo) costumam compor os
grupos internos ao Estado, enquanto empresários, trabalhadores, movimentos sociais,
organizações e mídia reúnem grupos de pressão que se mobilizam conforme os interesses
em jogo em determinada política pública. (CAHN, 2013)
A interação entre esses grupos de atores numa determinada política pública é
permeada, constrangida e influenciada por novas agendas, por ideias em disputa, pelas
trajetórias históricas de atores, das instituições e das próprias políticas públicas. É desse
emaranhado que fluem processos de estabilidade ou de mudanças institucionais.
O termo instrumentos de ação pública possibilita utilizar de modo aplicado e
unificado os conceitos de política pública e de instituição. São definidos por Lascoumes
e por Le Galès (2012, p. 20) como “o conjunto dos problemas colocados pela escolha e
o uso dos instrumentos (técnicas, meios de operar, dispositivos) que permitem
materializar e operacionalizar a ação governamental”, podendo ser de distintas
naturezas (legislativa e reguladora, econômica e fiscal, convenção e incentivo,
informativo e de comunicação).
A definição acima pretende desnaturalizar objetos técnicos, tidos por vezes como
resultado de escolhas racionais, deslocadas do campo das disputas políticas.
Reconhecendo-os como tipos de instituições, os instrumentos afetam comportamento e a
relação dos atores, geram incertezas/estabilidade e alocam recursos de poder.
(LASCOUMES e LE GALÈS, 2012, p. 22)
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Com base nessa conceituação, o Censo SUAS e as normativas da assistência
social apresentadas neste texto – em especial aquelas referentes à certificação de
entidades – podem ser reconhecidos nos termos dos instrumentos de ação pública.
No caso do Censo SUAS, inscreve-se nas relações entre governo federal e outros
atores estatais subnacionais ao dispor elementos para conhecimento e acompanhamento
da rede socioassistencial, com implicações sobre as transferências de recursos federais.
Em relação às normativas, sua construção e uso explicitam uma teoria da relação
entre Estado e sociedade civil (governante/governado), desmitificando a suposta
neutralidade técnica das normativas. (LASCOUMES e LE GALÈS, 2012, p. 32)
A compreensão da trajetória desses instrumentos requer por vezes analisar as
condições nas quais foram construídos. Ainda que este trabalho se dedique a compreender
efeitos de implementação de um arcabouço técnico-normativo na assistência social para
o reconhecimento de organizações da sociedade civil, a análise do processo de formulação
de agenda torna-se pertinente como mecanismo para compreender constrangimentos e
possibilidades da construção do novo arcabouço da certificação de entidades beneficentes
de assistência social.
O modelo de múltiplos fluxos, elaborado por John Kingdon (2003), ajuda a
compreender como é formada a agenda política e por quê alguns temas se tornam
relevantes e outros não.
Por agenda ele entende “a lista de assuntos ou problemas para os quais oficiais
do governo, e pessoas de fora do governo estreitamente associadas a eles, prestam muita
atenção em determinado momento.” (KINGDON, 2003, p. 3, tradução livre). É a partir
da convergência de três fluxos – problemas, soluções e política (problems, policy,
politics) – que um tema será incorporado à agenda governamental.
O primeiro fluxo tem forte componente social e cognitivo, uma vez que as
atenções dos atores estão expostas a diversas influências e estímulos e ainda não têm
clareza de sua estrutura de preferências e das estratégias mais adequadas para a
consecução de seus objetivos, em clara desconstrução da noção atomizada de um sujeito
racional.
Há um conjunto de fatores que podem orientar esse percurso de distinção entre
problemas e questões. Os indicadores, em si, não definem problemas, mas podem
influenciar as percepções dos formuladores de políticas pela ilustração de situações
críticas. Eventos, crises e símbolos também podem reforçar a atenção dedicada a um
tema. De acordo com sua magnitude, podem canalizar atenções, efêmeras por vezes. Por
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fim, o próprio retorno (feedback) dos programas por meio de iniciativas de
monitoramento e de avaliação podem contribuir para evidenciar um problema.
O segundo fluxo diz respeito ao processo de validação de soluções dos problemas
considerados na agenda. Não se trata de um fluxo de pares complementares problemassoluções. Há uma combinação de soluções disponíveis que consideradas para problemas,
que pode ser utilizada se houver viabilidade financeira e técnica. Para isso, a persuasão e
a aceitação dessas ideias entre os atores têm efeito crucial em sua realização.
O terceiro fluxo aborda a dimensão da política, em que eleições e mudanças nas
composições de governo afetam seus desdobramentos. Marcado por regras e dinâmicas
próprias, diferencia-se do segundo fluxo em seu processo decisório pela barganha e
negociação política, distanciando-se da noção de persuasão pelo confronto e defesa de
ideias. Com isso, Kingdon desloca o desfecho do problema para um campo balizado pelo
poder, pela articulação entre forças políticas organizadas e pela sensibilidade a
expectativas e impressões difusas da sociedade em geral.
A convergência desses fluxos configura uma efêmera janela de oportunidade
(policy window), que está alicerçada usualmente nos fluxos dos problemas e nos fluxos
da política.
No modelo, os empreendedores de políticas (policy entrepreneurs) são agentes
centrais, porque “estão dispostos a investir seus recursos – tempo, energia, reputação,
dinheiro – para promover uma posição em troca da antecipação de ganhos futuros na
forma de benefícios materiais, orientados a suas metas ou solidários”. (KINGDON,
2013, p. 179 apud CAPELLA, 2007, p. 31)
Inseridos em determinado campo de política pública e com posição institucional
usualmente demarcada (congresso, alto escalão do executivo, burocracia, sociedade civil,
grupos de interesse, mídia), estes indivíduos influenciam o processo decisório e valem-se
da confluência de problemas-soluções-política para que o processo decisório seja
receptivo às suas ideias e perspectivas na agenda.
Além desses atores de destaque, Kingdon diferencia outros grupos que podem
influenciar a formação de uma agenda. Enquanto atores visíveis (Presidente, alto escalão,
parlamentares, grupos de interesse, mídia e opinião pública) exercem influência pública
em distintos níveis sobre a agenda, um conjunto de atores invisíveis (burocratas,
assessores parlamentares, acadêmicos, consultores) incidem predominante sobre o fluxo
de soluções.
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Efetivamente, a pretensão do modelo de Kingdon define-se pela preocupação com
a formulação da agenda política em detrimento das possibilidades de compreender os
fenômenos de mudança nas políticas.
Sobre esse tema, Wolfgang Streeck e Kathleen Thelen (2005) se valem da
literatura sobre o Estado de Bem-Estar Social para estudar a resiliência de seus
dispositivos em contextos de profunda pressão por mudança. A amplitude dos
beneficiários das políticas sociais teria gerado efeitos feedback fortes o suficiente para
que aqueles se organizassem visando manter as políticas e bloquear as mudanças.
A busca dos autores por demarcar a separação entre a estabilidade institucional e
a mudança – pensada usualmente a partir de rupturas ou de choques externos – guarda
semelhança com o conceito de dependência da trajetória que estabelece um acúmulo de
decisões nas instituições de modo a contribuir para sua reprodução e permanência.
Para Mahoney e Thelen, instituições são concebidas como instrumentos
distributivos com implicações nas configurações de poder. Com isso, os autores trazem à
tona a dimensão negociada da persistência das instituições, que exigem coalizões para
sua manutenção e a mobilização de recursos que pode afetar consideravelmente a balança
de poder. (STREECK e THELEN, 2005)
Nessa perspectiva, algumas categorias emergem como relevantes para a
compreensão das dinâmicas institucionais. Conformidade (compliance), uma categoria
que dimensiona a adequação dos atores diante de certo arranjo institucional, possui força
analítica para a compreensão da efetividade das previsões institucionais (enforcement).
A categoria que melhor permite compreender as dinâmicas e possibilidades de
agência endógena às instituições talvez seja a ambiguidade. Usualmente acomodada nas
teorias tradicionais como um empecilho transitório ou passível de adequação por novo
regramento, é considerada o espaço privilegiado de agência na efetivação de mudanças
institucionais graduais. (MAHONEY e THELEN, 2010)
Ao se reconhecer o maior dinamismo da vida social diante das instituições,
explicita-se um insuperável descompasso entre o que é experimentado pelos atores no
cotidiano e a disposição do que é concebido pelas instituições como práticas desejáveis.
Nesse sentido, a adequação e a conformidade nunca são inteiras. No cenário brasileiro,
guardando as devidas proporções, esta disposição é registrada pela expressão popular que
distingue “lei que pega” e “lei para inglês ver”.
Num ambiente de racionalidade limitada, em que instituições precisam ser
desenhadas, legitimadas e efetivas para sua continuidade, o poder discricionário do
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judiciário e dos burocratas na interpretação e na implementação são fatores consideráveis
de mudança justamente nos pontos frágeis das regras.
A partir dessas premissas, é construído por Streeck e Thelen (2005) um modelo
que se estrutura em torno de três aspectos: as formas de mudança institucional,
características do contexto político e tipos de agentes de mudança. Além desses, também
compõe o modelo as dinâmicas das coalizões, com valores descritivos tratados
separadamente.
Forma-se com esses elementos uma matriz em que as mudanças institucionais se
diferenciam do seguinte modo: pelo nível de discricionariedade na interpretação e na auto
aplicação da instituição (alto ou baixo); pela variação do poder de veto na caracterização
do contexto político (forte ou fraco); e pela inclinação dos atores e suas disposições em
função dos cenários construídos pelo modelo (insurrecionistas, simbióticos, subversivos
e oportunistas).
Tabela 1 – Tipos de mudança institucional: processos e resultados
Resultado da mudança

Incremental
Processo de mudança
Abrupto

Continuidade

Descontinuidade

Reprodução por
adaptação
Sobrevivência e
retorno

Transformação
gradual
Ruptura e
substituição

Fonte: Streeck e Thelen (2005, p. 9). Tradução livre.

A partir dessas combinações, quatro formas de mudanças são previstas como
possíveis. O deslocamento comporta a substituição de regras existentes por novas – de
forma gradual ou abrupta – em uma instituição emergente que se afirma diante de sua
antecessora. A estratificação consiste em incrementos às regras existentes de modo a
alterar sua lógica por meio de emendas, revisões e subtrações que podem ser cumulativas
em largos períodos. Já a flutuação evidencia um desequilíbrio entre ambiente externo e
as regras existentes, ou seja, mudanças de condições materiais ou simbólicas no campo
de ordenamento da regra geram flutuações em seus impactos. Por fim, a conversão ocorre
diante das alterações interpretativas num cenário de manutenção das regras por meio do
trânsito dos atores entre as ambiguidades postas, provocando o redirecionamento da
instituição.
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Dessa forma, nota-se um quadro de referência que constrói um modelo que
concilia categorias fundamentais das instituições com o intuito de avaliar motivações de
mudanças oriundas de variáveis endógenas e exógenas, ocorrendo de forma gradual ou
abrupta.
O presente trabalho se propõe a compreender se as mudanças a partir da Lei nº
12.101/2009 e de outras normativas afetaram a dinâmica da relação entre Estado e
sociedade civil em direção à lógica do Sistema Único de Assistência Social. Em outros
termos, se a mudança no arranjo institucional do reconhecimento federal dessas
organizações na política de assistência social afetou sua conformidade com a política
pública de assistência social.
Apresenta-se como central a noção de trajetória no estudo dessa relação. As
condições de atuação e as características dos atores e das instituições têm em seus
percursos marcadores que os qualificam e os diferenciam ao longo do tempo.
Nesse sentido, a combinação sintética de conceitos do neoinstitucionalismo
justifica-se pela perspectiva de compreender a formação da assistência social como
prioridade na agenda governamental e as mudanças e as persistências decorrentes desse
processo, em especial na relação entre Estado e organizações da sociedade civil.
Tal verificação será mediada pelo uso de evidências produzidas por sistemas de
informação públicos e por informações pertinentes sobre as organizações da sociedade
civil que requereram a certificação, ambas confrontadas com os parâmetros nacionais
definidos pelo SUAS.

1.2 Proteção Social – a trajetória da assistência social no Brasil

As experiências nacionais de construção de sistemas de proteção social guardam
relação com particularidades históricas e sociais de cada país.
Desde o século XIX economistas políticos de distintas vertentes (liberais,
conservadores e marxistas) se dedicam a reflexões sobre a interação entre capitalismo e
bem-estar social. As categorias definidoras desse debate circularam em torno da noção de
representatividade, organização da vida econômica e estratificação social, além de outros
temas que expressam as disputas e os conflitos nas sociedades capitalistas. (ESPINGANDERSEN, 1991, p. 85)
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Esping-Andersen (1991) categorizou modelos de Estados de Bem-Estar Social
(Welfare State) a partir de suas trajetórias e de suas características.4
Para o autor, o êxito de um modelo de Welfare State é definido pelo grau de
desmercadorização, ou seja, em que medida é possível emancipar o trabalhador de sua
redução à mão-de-obra num mercado, construção operada no decorrer das transformações
da revolução industrial. (ESPING-ANDERSEN, 1991, p. 101)
A mudança de status do cidadão, de mercadoria a portador de direitos, não é
direta. A mera provisão de programas assistenciais e benefícios podem favorecer a busca
pelos cidadãos no mercado em função de estigmas sociais aos beneficiários. (ESPINGANDERSEN, 1991, p. 102)
Com isso, são agrupados os regimes de bem-estar social em três tipos ideais:
liberal, conservador/corporativista e socialdemocrata. Os modelos liberais (Estados
Unidos, Canadá, Austrália) limitam-se à assistência aos comprovadamente pobres e sem
políticas universais. Os modelos corporativistas (França, Alemanha, Itália) associam a
concessão de direitos à posição social e à classe, sobretudo quando é restrita a capacidade
de provisão da unidade familiar. Neste modelo, o efeito redistributivo é limitado. Por fim,
o modelo socialdemocrata (Suécia, Dinamarca, Noruega) concilia programas e benefícios
com caráter desmercadorizante e universalista, lastreados em um princípio de
solidariedade 5. (ESPING-ANDERSEN, 1991, pp. 108-109)
Como tentativa de intervenção na estrutura de desigualdades das sociedades
capitalistas, os sistemas de bem-estar social afetam – cada um a seu modo – a
estratificação social, alterando a relação entre cidadania e classe social. Pela
estigmatização da pobreza ou pela diferenciação de grupos de assalariados com acesso a
serviços e benefícios distintos, o Welfare State pode ser reconhecido em si mesmo como
um sistema de estratificação. (ESPING-ANDERSEN, 1991 e BENEVIDES, 2011)
A trajetória da proteção social no Brasil apresenta relação com o reconhecimento
de riscos e vulnerabilidades inerentes às variadas formas de organização da vida social.
As categorias que definiram a proteção social variaram ao longo do tempo e se refletiram

4

Um debate ampliado sobre a trajetória dos regimes de Bem-Estar Social e com perspectivas variadas sobre
a definição de Welfare State pode ser encontrado em Benevides (2011, cap. 1).
5
O princípio da solidariedade na construção do Estado Social refere-se à mutualização dos riscos sociais e
consiste num elemento de coesão social, que teria no papel desempenhado pelo Estado seu principal fiador.
Lemos (2009) e Silva (2012) apresentam a trajetória do conceito a partir, respectivamente, de visões sobre
o Estado de Bem-Estar e de resenha sobre as obras de Robert Castel que refletem sobre proteção social.
.
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sobre os nomes atribuídos aos grupos e indivíduos em vulnerabilidade e aos modelos de
instituições que se forjaram para o cuidado dessas pessoas.
Os registros iniciais de instituições privadas dedicadas à área social remetem ao
século XVI com a presença da Irmandade da Misericórdia, organização de origem
portuguesa que concedia dotes a órfãos e caixões para enterro de pessoas pobres em
diversos pontos da então colônia. A esta, seguiram-se outras que ofereciam apoio material
e espiritual, alimentos, abrigamento e tratamentos de saúde “a pobres, órfãos, enfermos,
alienados, delinquentes”. (MESTRINER, 2011, p.40)
Eram organizações com orientação religiosa que historicamente assumiram para
si esse compromisso com ações de caridade e benemerência, por vezes orientadas a partir
de suas estruturas hierárquicas. Em seus espaços misturavam-se a prática religiosa e o
amparo àqueles desprovidos ou incapacitados.
Uma compreensão inicial de assistência envolve auxílio ou ajuda a quem possui
necessidades que não podem ser satisfeitas pelos próprios meios ou condições. A
combinação com o termo social delimita um campo e afirma uma especificidade técnica
organizada por meio de atividades e métodos para suprir (ou prevenir) grupos e indivíduos
de suas necessidades de sobrevivência, convivência e autonomia social. (MESTRINER,
2011, p. 45)
A lógica caritativa foi influenciada pela força disciplinadora da Igreja Católica
sobre a sociedade, frequentemente em disputa com o próprio Estado pelo controle social,
ideológico e no arrefecimento de tensões sociais.
Essa lógica persiste, apesar de ter havido algum alargamento dessa representação
no sentido de uma perspectiva de direitos, conforme aponta pesquisa realizada entre 1999
e 2003 (SILVA, 2006).
De forma pontual ou institucionalizada, a benemerência se forjou a partir de uma
noção de ajuda ao outro e de um sentimento de bondade e de doação – discurso usual e
enraizado nas congregações cristãs – difundido por meio de servidores e devotos.
No século XIX, essas organizações se aproximaram da medicina social e passaram
a distinguir os necessitados, separando-os em espaços de controle com fundamento em
concepções higienistas. As aglomerações urbanas precárias e a preocupação com diversas
doenças contagiosas expuseram práticas autoritárias do Estado e as práticas higienistas
passam a disciplinar corpos e o funcionamento dessas organizações, alterando sua
localização espacial e pautando hábitos e rotinas entre os indivíduos. (ADORNO e
CASTRO, 1985, p. 61)
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A passagem de uma ordem escravista para o trabalho assalariado livre também
tornou evidente a aversão de parte da sociedade com aqueles em situações precárias de
vida. Órfãos, vagabundos, delinquentes, escravos e estrangeiros passaram a ser objeto de
atenção do controle político, tomados como perturbadores da ordem em sua presença nas
vias públicas. Um conjunto de práticas combinadas e orientadas a grupos específicos
foram adotados em instituições psiquiátricas para os loucos, encarceramento para os
delinquentes e internação com iniciativas pedagógicas para os abandonados.
(MESTRINER, 2011, p. 42)
Numa nova organização social a partir do século XX, grupos e instituições
emergiram a partir das transformações verificadas no desenvolvimentismo – urbanização,
industrialização, transição demográfica, consolidação de elites empresariais e mudanças
dos assalariados urbanos – sob liderança e impulso do Estado.
No Brasil – e na América Latina de forma geral – os processos de
desenvolvimento também tiveram o Estado como principal indutor por meio de ações de
política econômica. No caso brasileiro, o desenvolvimentismo e suas matizes balizaram
a ação das classes de poder vinculadas ao Estado.
Com isso, o fortalecimento de órgãos e instituições desenvolvimentistas reforçou
a autonomia relativa da burocracia estatal no processo decisório de políticas públicas e
reproduziu esse aparato institucional ao longo das décadas. (LOUREIRO et al., 2010)
Entre os desdobramentos dessas mudanças institucionais no Brasil, estiveram a
construção de direitos e de serviços públicos de proteção social. Ao analisar o acesso da
população a esse arcabouço, Wanderley Guilherme dos Santos (1979) cunhou o termo
cidadania regulada para definir que a extensão de direitos de cidadania à população
ocorreu por meio de um “sistema de estratificação ocupacional”, que incluíam apenas
algumas categorias profissionais e segmentos da população vinculados ao mundo do
trabalho.
Para Wanderley Guilherme dos Santos,
A implicação direta deste ponto é clara: seriam précidadãos todos os trabalhadores da área rural, que fazem parte
ativa do processo produtivo e, não obstante empenham ocupações
difusas, para efeito legal; assim como seriam pré-cidadãos os
trabalhadores urbanos em igual condição, isto é, cujas ocupações
não tenham sido reguladas por lei. (SANTOS, 1979, p. 75)
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Numa sociedade marcada pelo passado escravista, a construção do valor social do
trabalho a partir do período Vargas promoveu alterações profundas nos direitos
trabalhistas e reforçou o estigma atribuído ao não-trabalhador.
Aos excluídos do mercado de trabalho regulamentado – desempregados,
trabalhadores informais e pessoas inaptas ao trabalho – restavam-lhes as organizações
filantrópicas para o acesso a condições de sobrevivência e algum nível de apoio material
e comunitário. O Estado delegou às organizações filantrópicas o atendimento aos
indivíduos e grupos excluídos da modernização produtiva em curso no país.
Nos anos 1930, foram criados instrumentos de subvenção estatal direta às
organizações de assistência social, com ampla discricionariedade dos agentes estatais
para definir sua alocação. Por meio do Decreto-Lei nº 20.351/1931, Getúlio Vargas criou
a Caixa de Subvenções, vinculada ao Ministério da Justiça e que tinha entre suas
competências auxiliar e fiscalizar
Estabelecimentos de caridade, tais como: Hospitais,
maternidades, creches, leprosários, institutos de proteção à
infância e à velhice desvalida, asilos de mendicidade, cegos e
surdos-mudos, orfanatos, ambulatórios para tuberculosos,
dispensários e congêneres, bem como os estabelecimentos de
ensino técnico; não custeados pela União, pelos Estados ou
municípios. (BRASIL, 1931)

Entre suas fontes de financiamento, estavam previstas no Decreto-Lei
contribuições de caridade sobre bebidas alcoólicas nas alfândegas, taxa especial sobre
embarcações, créditos orçamentários especiais e doações feitas diretamente à Caixa de
Subvenções, extinta em 1935.
Em 1938 foi criado o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), Decreto-Lei
nº 525/1938, que regulava os termos da organização do serviço social no país. Definido
como órgão consultivo do Ministério da Educação e Saúde, entre suas competências
estavam opinar sobre as instituições privadas aptas a receber subvenções e organizar os
serviços – públicos e privados – destinados a amparar a pessoas e famílias em qualquer
espécie de desajustamento social. (BRASIL, 1938)
Sua inserção no desenho institucional do governo federal teve caráter estratégico
no financiamento e no reconhecimento estatal de ações socioassistenciais. Ao conceder
isenções a instituições de assistência social, o Estado passa a chancelar a execução desses
serviços, ainda que de forma indireta.
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Além disso, seu desenho inicial contribuiu historicamente para a não-distinção da
assistência social em meio às ações de educação, de saúde e de cultura (COLIN, 2008, p.
83). Essa persistência se verificaria até hoje, diante do variado rol de atividades das
organizações filantrópicas.
A condução do CNSS era designação da Presidência da República e seus membros
escolhidos entre pessoas de notória atuação no serviço social e dirigentes dos Ministérios
envolvidos.
Ao longo do tempo, novas isenções foram incorporadas na legislação às
filantrópicas6. Os benefícios fiscais foram se ampliando com contribuições
previdenciárias, impostos aduaneiros, imunidade sobre impostos patrimoniais, de rendas
e de serviços.
Em comum, a obrigatoriedade do registro no CNSS, que verificava as
modalidades desenvolvidas pelas instituições assistenciais7, concentradas nos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia.
Até sua extinção em 1993, definida pela Lei Orgânica da Assistência Social (Lei
nº 8.742/1993), o CNSS apresentou alguma regularidade em sua trajetória. Com uma
proposta inicial normativa e reguladora, acomodou-se como uma instituição cartorial de
reconhecimento e chancela de filantrópicas a partir de registro daquelas consideradas
aptas a receber subvenções do Estado. (COLIN, 2008; MESTRINER, 2011; BRETTAS,
2016)
Em 1942, em meio a discursos sobre os esforços de guerra, o governo federal
criou uma instituição cujo objetivo era prestar assistência social, diretamente ou por meio
de parcerias. A Legião Brasileira de Assistência (LBA) surge com previsão de

6

O Decreto nº 5.968/1943 dispôs sobre a cooperação financeira entre entidades privadas e a União,
definindo duas modalidades de subvenções voltadas apenas para custeio: ordinária e extraordinária,
diferenciando-se pela continuidade das ações e pela delimitação temporal da ação realizada. Na
Constituição de 1946, as instituições de educação e de assistência social foram consideradas imunes (art.
31, inciso V, alínea b). Sua regulamentação, contudo, só viria com a Lei nº 3.193/1957 que definia como
competência da administração pública federal declará-las isentas. Com a Lei nº 3.577/1959, foi especificada
no rol das isenções àquelas decorrentes das contribuições previdenciárias, com atualização posterior pelo
Decreto-Lei n° 1.572/1977 que atrelou a concessão dessas isenções a processos de reconhecimento de
competência do governo federal (utilidade pública instituído pelo Decreto-Lei nº 50.517/1961 e a
certificação de filantrópicas).
7
Entre as principais instituições e modalidades estavam: Santas Casas de Misericórdia, hospitais, variadas
instituições de ensino (profissionais, ginásios, faculdades e liceus de artes e ofícios), asilos para velhos,
para menores, para mendicidade, orfanatos, patronatos, associações de damas de caridade, sociedades São
Vicente de Paula, prelazias, círculos operários, sindicatos, cooperativas, caixas escolares, sodalícios, entre
outras. (MESTRINER, 2011, pp. 63-64)
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financiamento a partir de percentual de recolhimentos pagos pelos empregadores aos
Institutos e às Caixas de Aposentadoria e Pensões.
Seu desenvolvimento institucional nas décadas seguintes perpassou uma
ampliação de sua capilaridade a partir de órgãos descentralizados e um esforço de
coordenação das instituições sociais privadas e públicas de modo a ampliar sua atuação
para outras modalidades (centros sociais e regionais, por exemplo) que não apenas a
defesa da maternidade e da infância. (MESTRINER, 2011, p. 145)
Essa criação traz também uma dimensão simbólica característica e persistente da
assistência social em sua trajetória. A definição estatutária da primeira-dama da república
como presidente da associação contribuiria para a compor a imagem de bondade e
caridade associada à esposa do governante e estimularia o voluntariado pela mobilização
de mulheres da elite. (MESTRINER, 2011, p. 108) 8
A ascensão do trabalho como categoria central e a aposta do governo na coesão
social a partir das novas formas de organização da vida social e econômica contribuiu
para a diferenciação e centralidade de dois campos na filantropia subvencionada: a
assistência médico-hospitalar e o atendimento à criança. (MESTRINER, 2011, p. 91)
As crianças e adolescentes expostos a riscos passam, assim, a serem contemplados
como “futuros trabalhadores”. Nesse sentido, é reforçado o caráter disciplinador dos
serviços sociais, adotando-se práticas de internação em educandários e outras
modalidades. Não era mais suficiente o controle social, tornava-se preciso prepará-los
para o mercado de trabalho. Nesse esteio, é criada a Fundação Nacional de Bem-Estar do
Menor (FUNABEM).
Além disso, a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
aponta para uma relação dual entre Estado e empresariado na responsabilização e
construção de condições para capacitação técnica dos trabalhadores das indústrias
nascentes. Nos anos 1940, são criadas durante o governo Dutra outras instituições do
atualmente chamado sistema S num reforço dessa convocação do Estado ao investimento
empresarial em atividades profissionalizantes, com transbordamentos para a proteção
social sobretudo dos trabalhadores inseridos no mercado formal.
Entre os anos 1950 e início dos anos 1960, há uma relativa estabilidade do modelo
implementado que combinava CNSS e LBA como principais reguladores da assistência

8

A presença das primeiras-damas na área social é um tema recorrente e persistente. Ainda hoje, sua
presença na política de assistência social é comum. Dados da Munic 2013 indicam que 23% dos órgãos
gestores de assistência social são conduzidos pelas primeiras-damas. (IBGE, 2013)
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social no âmbito federal. A manutenção das subvenções por meio dos certificados de fins
filantrópicos e as ações das instituições caritativas compunham as possibilidades de
proteção social não contributiva.
Durante a década de 1960, inicia-se a apropriação do instrumento de convênios –
inicialmente delimitado para a execução de parcerias entre instituições públicas – para o
seu emprego na realização de parcerias entre organizações e a Legião Brasileira de
Assistência (LBA). Tinham como objeto a efetivação de projetos de interesse comum em
sistema de cooperação mútua, seja técnica ou financeira, em que há usualmente
remuneração pelo custo dos serviços realizados. (CHIACHIO, 2006, p. 100; AMÂNCIO,
2008, p. 47)
Com isso, as entidades ampliam sua atuação subsidiária ao Estado, ajustando-se
a um novo ordenamento jurídico-contábil que traz novos controles burocráticos. Nesse
aspecto, reforça-se a importância do CNSS pela sua competência de registro de
organizações e, portanto, seleção prévia daquelas consideradas como aptas a estabelecer
parcerias com o Estado.
Ainda nos anos 1960, as mudanças na economia e na sociedade brasileira
intensificaram processos de urbanização e de crescimento que acentuaram e explicitaram
as desigualdades em meio a um regime democrático com participação política restrita. A
combinação de novos grupos sociais (urbanos) e antigos (rurais) fortaleceu organizações
e movimentos reivindicatórios por saúde, saneamento, reforma agrária e outras pautas
sociais. Para Santos (1994, pp. 74-75) a incapacidade do Estado em responder a essas
demandas, que se intensificaram ao longo do tempo, compõem as condições que
contribuem para explicar os constrangimentos do governo entre 1963-1964 e a ascensão
do movimento militar.
O regime militar (1964-1985) foi marcado em seu início por “profundas
alterações na estrutura institucional e financeira das políticas sociais” (MEDEIROS,
2001, p. 14). Por seu traço autoritário e repressivo, houve um arrefecimento da expansão
de movimentos organizados de trabalhadores e um viés concentrador de renda como
condição para a acumulação de capital necessária para o desenvolvimento econômico.
A narrativa oficial adotaria o progresso social como decorrente e atrelado ao
crescimento da economia. A expansão da arrecadação a partir de um modelo de
desenvolvimento que concentrava renda, combinada com a perda do caráter populista,
estimulava as instituições privadas a assumirem as políticas assistencialistas num cenário
de expansão dos gastos sociais do governo federal.
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Para Draibe (1989, p. 10), o sistema de proteção social se caracterizava nesse
período como meritocrático-particularista-clientelista. A focalização decorrente da
estratificação social, a assimetria de condições de acesso às formas de proteção social –
limitada também pelo corporativismo – e sua restrição a grupos que controlavam com
discricionariedade esse processo compõem essa definição.
Além disso, também eram traços distintivos da proteção social até os anos 1980 a
“centralização política e financeira em nível federal, fragmentação institucional,
tecnocratismo, autofinanciamento, privatização e uso clientelístico das políticas
sociais”. (MEDEIROS, 2001, p. 16)
Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS),
que marcou a ampliação da cobertura protetiva previdenciária. A Secretaria de
Assistência Social do MPAS elaborou uma política de redução da pobreza, mas sem
produzir transformações profundas.
Segundo Mestriner,
as práticas assistenciais ganham mais estrutura e
racionalidade, desenvolvendo-se um aparato estatal que cresce e
se burocratiza continuamente, durante todo o período,
desmembrando serviços, programas e projetos, seguindo a lógica
de segmentação de necessidades, problemas e faixas etárias.
(MESTRINER, 2011, p. 164)

Houve uma inserção nesse período da assistência social no racionalismo técnico
do governo militar que se pautava por projetos de modernização administrativa e
eficiência.
A adoção do instrumento de convênios na relação entre Estado e organizações da
sociedade civil insere-se nesse esteio e apresenta variações significativas diante das
subvenções, que continuavam sendo concedidas com a participação do CNSS.
Diferencia-se pela mudança na posição do Estado diante da parceria e pela demanda por
critérios técnicos mais bem definidos para o acompanhamento do Estado e a
contraprestação de contas das organizações. (MESTRINER, 2011, p. 169; AMÂNCIO,
2008, p. 47)
Com o arrefecimento da repressão política no Brasil, esboçou-se um caminho de
redemocratização composto por mobilizações sociais que pautavam direitos políticos,
civis e sociais – também incidentes sobre a elaboração desse percurso. Com a
consolidação da Assembleia Nacional Constituinte foram canalizadas propostas e
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diretrizes para os debates sobre os modelos de políticas públicas a serem apresentados na
nova carta magna. Entre as teses fortalecidas estavam propostas de “políticas públicas
universais, de gestão descentralizada, com controle e participação da sociedade.”
(CHIACHIO, 2006, p. 36)
A Constituição Federal de 1988 alterou a organização e as funções do Estado, que
passaria a ter em sua definição normativa princípios de equidade e de participação popular
na promoção de direitos de cidadania, ordenados em um Estado democrático de direito.
(BRASIL, 1988)
O sufrágio universal, as liberdades associativas combinadas com os direitos civis
e alargamento dos direitos sociais ampliaram a cidadania brasileira. Mas os níveis de
pobreza e de desigualdade social impediram a efetivação plena de direitos.
(CARVALHO, 2001, p. 228)
No campo da assistência social, criou-se a Comissão de Apoio à Reestruturação
da Assistência Social em 1986. Nesse grupo composto por representantes de diversas
organizações9 foi construída a versão preliminar do projeto de Diretrizes e Bases da
Seguridade Social que viria a suplantar o modelo vigente do Sistema Nacional de
Previdência e Assistência Social – Sinpas. (ALMEIDA, 1995 e MESTRINER, 2011)
A inclusão da assistência social na Constituição de 1988 compondo o tripé da
seguridade social, juntamente com saúde e previdência social, demandaria legislações
posteriores que especificassem a operacionalização de cada política.
Somente com a promulgação da Lei da Orgânica da Assistência Social (Lei nº
8.742/1993) foi desenhado um modelo de organização dessa política pública. Após
promulgada a LOAS, o desafio estava em legitimar a atuação do Estado nesse campo.
O hiato entre a Constituição e a LOAS foi fruto de disputas em torno dos
parâmetros a serem definidos para a assistência social. As restrições orçamentárias e as
divergências em torno da implementação do novo modelo marcam essa dilatação. Na
visão de Ana Elizabete da Mota,
[...] o processo de construção e aprovação da Loas foi
acompanhado de tensões, posto que o projeto original não foi
aprovado, vindo a sofrer inúmeras alterações que deformaram,
em muitos aspectos, a proposta original que contemplava as

9

Havia representantes das seguintes organizações: Secretaria de Assistência Social (MPAS), Legião
Brasileira de Assistência (LBA), Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM), Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
e Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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históricas demandas da sociedade por assistência social. (MOTA,
2010, p. 187)

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), criado pela LOAS para
suceder o CNSS, herdou as competências de registrar e certificar as entidades embora
tenha adquirido novas atribuições relacionadas à gestão democrática no acompanhamento
e nas deliberações sobre a política de assistência. (BRETTAS, 2016, p. 57)
A condição dual experimentada pelo Conselho após sua (re)criação exigiu de seus
primeiros membros uma combinação de habilidades políticas e técnicas para cumprir suas
funções. Tensionado entre afirmar sua dimensão política desenhada para efetivar a Lei
Orgânica da Assistência Social e as dificuldades operacionais do registro e da certificação
de entidades, o CNAS ao longo dos anos 1990 transitou entre essas duas frentes.
(MESTRINER, 2011, pp. 240-245)
A construção das políticas públicas de saúde e de educação contribuíram para
diferenciar e afastar essas áreas da noção de filantropia. O fortalecimento da saúde e da
educação afastaram a associação à filantropia, ainda que tenham persistido as ofertas de
instituições dessa natureza nessas políticas.
A redemocratização impôs o desafio de superar o regime autoritário e de
reorganizar a relação Estado-sociedade, com base em um novo modelo de
desenvolvimento, no ajuste econômico e na construção da cidadania dos brasileiros.
(MESTRINER, 2011, p. 184)
No campo das políticas sociais, as teses em defesa de um modelo descentralizador
respondiam às críticas ao padrão centralizador dos governos autoritários, com dispersão
institucional e pouco efetivo na oferta de serviços e benefícios que contribuíssem para a
redução das desigualdades.
Considerava-se a descentralização – alicerçada na expectativa de incremento da
capacidade institucional de governos subnacionais, em especial os municípios – um
mecanismo apropriado para universalizar o acesso aos serviços e possibilitar aos
beneficiários exercer maior controle social sobre a prestação.
Em meio a mudanças expressivas no arranjo federativo e na interação entre os
entes, cada subsistema da área social teve formas e ritmos próprios em seu percurso de
descentralização e de consolidação como política pública. Para Almeida (1995) há um
conjunto de elementos que conformaram as trajetórias das políticas sociais analisadas
(previdência social, saúde, assistência social, trabalho, habitação e educação):
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a) a presença ou ausência de políticas deliberadas de
descentralização de âmbito federal; b) a natureza e o poder das
coalizões reformadoras; c) as características prévias de cada área,
do ponto de vista de suas estruturas e das relações
intergovernamentais que estas supunham. (ALMEIDA, 1995, p.
6)

No caso da assistência social, verificou-se nos primeiros anos pós-Constituição
algumas dificuldades. Primeira, a elevada instabilidade institucional decorrente da
ausência de uma proposta descentralizadora no âmbito federal. Segunda, o uso clientelista
dos instrumentos existentes na área para apoio político do governo federal no Congresso
Nacional, além da fragilidade política dos grupos reformistas. (ALMEIDA, 1995, p. 8)
Os programas de assistência social implementados a partir do governo Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002) se concentraram no combate à pobreza a pessoas e grupos
em situação de alta vulnerabilidade. Os programas Comunidade Solidária (1995),
Comunidade Ativa (1999), o Projeto Alvorada (2000) e a Rede Brasileira de Proteção
Social (2002) combinavam – cada um a seu modo – ações nas áreas de nutrição, serviços
urbanos, geração de emprego e renda, defesa de direitos e desenvolvimento rural.
Porque as capacidades institucional e orçamentária dos municípios eram restritas,
esses programas se valeram de esforços de coordenação e de parcerias com organizações
da sociedade civil para implementar as iniciativas.10
As análises sobre esse período circulam em torno de dois eixos. Em um deles, as
restrições às políticas de proteção social – marcadas pela focalização e pelos incentivos a
seguros individuais contra riscos – estariam alinhadas com a tese de Estado mínimo e
com a pressão financeira de organismos internacionais. O processo de globalização em
curso e a hegemonia do neoliberalismo seriam, nesse contexto, princípios organizadores
de governos na América Latina nos anos 1990 em sintonia com o Consenso de
Washington (Draibe, 2003, p. 64).
O segundo eixo reconhece na permanência dos regimes de bem-estar social e nas
variações das experiências nacionais elementos que foram tensionadas entre as díades
Estado-mercado e crescimento-equidade. Apesar de reformas, na própria América Latina
ainda se poderia identificar modelos distintos em vigência.

10

Nesse período foi aprovada a Lei nº 9.608/1998 que reconhecia o serviço voluntário (atividades não
remuneradas) prestadas por pessoas físicas a organizações públicas ou instituições sem fins lucrativos,
disciplinando por meio de termo de adesão o objeto e as condições de exercício das atividades voluntárias.
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Ainda de acordo com Draibe (2003, pp. 90-95), os anos do governo Cardoso
foram marcados por coesão interna na área social e proximidade das pastas sociais a
grupos ligados à presidência. Com programas universais na saúde e na educação, o
enfrentamento da pobreza e de vulnerabilidades priorizaram programas focalizados, com
experiências de programas de transferência de renda dispersos entre várias áreas
(educação, saúde, assistência social).
A Norma Operacional Básica de 1997 – editada em 1999 – visava efetivar e
disciplinar as disposições da LOAS e da Constituição Federal no sentido de ordenar a
descentralização da política e definir uma sistemática para financiar as ações de
assistência social. (BRASIL, 1997). A Norma orientava a construção de um repertório
institucional mínimo nos municípios e estados, incluindo a elaboração de um plano de
assistência social, bem como a criação e estruturação de fundos e de conselhos nos entes.
A primazia estatal na condução da política pública em seus três níveis federativos,
com regras de partilha de recursos e alguns parâmetros para as ações estratégicas
definidas para públicos e segmentos eram um dos princípios da NOB.
No entanto, não houveram nesse período ações efetivas de uma descentralização
que incluíssem a ampliação da atuação estatal na proteção socioassistencial nos
municípios. Restou aos municípios e aos estados definir de modo discricionário suas
parcerias ou meios próprios para executar as ações previstas nos programas nacionais.
Para o Conselho Nacional, a manutenção das funções de registro e de certificação
de entidades filantrópicas seguia expondo-o às pressões e interesses de parlamentares,
mediados pelo Executivo federal em algumas situações, além de afetar sua capacidade de
atuação política e de controle social.
As dificuldades experimentadas pelo Conselho Nacional, a fragmentação dos
benefícios federais entre diferentes áreas e finalidades e os desafios de coordenação
experimentados pelo governo federal restringiram a consolidação da assistência social no
campo das políticas sociais.

1.3 A construção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

As bases para construir o Sistema Único de Assistência Social residiram nos
preceitos constitucionais que instituíram a seguridade social como um conjunto integrado
de ações voltadas para garantir direitos sociais protetivos, a serem custeadas pelo fundo
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público e organizadas de forma democrática, participativa e descentralizada (BRASIL,
1988, art. 203).
Os desdobramentos desses preceitos constitucionais ao longo dos anos 1990
incluíram a promulgação da LOAS, a criação do Conselho Nacional de Assistência Social
e a ampliação da capacidade institucional dos municípios na assistência social11.
Com o início do mandato de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) houve uma
reorientação das prioridades de governo nas políticas sociais — com ênfase em políticas
de redução da pobreza — o que ampliou a relevância do campo da assistência social. O
programa Fome Zero e a posterior unificação dos programas de transferência de renda no
Bolsa Família contribuíram para tornar as políticas sociais prioridade e desenvolver as
instituições da assistência social.
A breve existência do Ministério da Assistência Social, criado em 2003, e sua
incorporação, em 2004, ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) reorientou a trajetória do governo federal na coordenação e na regulação da
assistência social, conferindo-lhe identidade própria no campo da seguridade social.
(PALOTTI e COSTA, 2011, p. 215)
A trajetória pública de seu primeiro Ministro, o mineiro Patrus Ananias,
influenciou o desenho da política de assistência social. A composição de sua equipe com
pessoas militantes da área e com experiência no âmbito municipal representou um esforço
de conciliação entre projetos políticos concorrentes no governo (e no Partido dos
Trabalhadores) à época12 e uma janela de oportunidade para implementar um modelo de
assistência social defendido por um campo que se fortalecia com sua nomeação.
(GUTIERRES, 2015)
Com participação ativa de representantes de instâncias de governo e de setores da
sociedade civil (representantes de entidades, acadêmicos, militantes, profissionais da
assistência social), a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social realizada em 2003
teve entre suas principais deliberações a construção e implementação do Sistema Único
de Assistência Social.
11

Em 2001, informações do Anuário estatístico da previdência social, produzido pelo MPAS, indicavam
que 4.105 municípios (73,8%) dos 5.560 existentes à época possuíam os requisitos da gestão
descentralizada: plano, fundo e conselho de assistência social. (BRASIL, MPAS, 2011 apud DRAIBE,
2003)
12
Na primeira formação do governo Lula, foi criado o Ministério da Assistência e Promoção Social
(MAPS), assumido por Benedita da Silva (PT-RJ). Apesar de sua formação em serviço social, ela não estava
alinhada com o movimento da assistência social que havia se mobilizado na campanha eleitoral para pautar
a assistência social no programa de governo. As tensões geradas foram dissolvidas com a saída de Benedita
da Silva da pasta e a posterior criação do MDS com Patrus Ananias à frente.
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O Sistema Único de Assistência Social se valeu dos aprendizados políticos e dos
conflitos distributivos do Sistema Único de Saúde (SUS), de onde extraiu sua principal
inspiração institucional. Amanda Menezes (2012) comparou as trajetórias de mudanças
de ambos os sistemas e apontou considerável isomorfia institucional.
A aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) pelo Conselho
Nacional representou um marco na construção do Sistema Único de Assistência Social
(Suas). Apresentada pelo recém-criado MDS, a PNAS resgata as normas vigentes (LOAS,
NOB SUAS/1999) e deu-lhes um sentido de maior participação do poder público na
assistência social.
A PNAS retomaria princípios e diretrizes da LOAS, (re)apresentando a
perspectiva de universalização dos direitos sociais e alusões à dignidade humana e à
cidadania asseguradas por meio de benefícios, serviços, programas e projetos
assistenciais.
A diretriz central conferia ao Estado a responsabilidade de conduzir essa política
pública. Ao governo federal caberia exercer de forma mais efetiva suas funções de
regulação e definir critérios de padronização das ofertas de serviços, assumindo também
importante papel no repasse de recursos aos demais entes federativos.
A Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social
(NOB/SUAS)13 foi aprovada em 2005 pelas instâncias de pactuação e de deliberação do
SUAS. Trouxe um modelo de gestão que apresentou o escopo da proteção social, os tipos
e níveis de gestão, aspectos orçamentários da corresponsabilidade dos entes federativos,
os espaços decisórios legitimados e os instrumentos de gestão necessários para sua
efetivação.
Em síntese, a NOB/SUAS 2005 apresentou um renovado campo semântico para
a operacionalização da assistência social enquanto política pública. Com gramática
própria e léxico rigoroso, o SUAS passaria a ter um campo de atuação definido e divisão
de competências entre seus atores.
A ela, somou-se em 2006 a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
SUAS (NOB-RH/SUAS), que reconheceu a centralidade de profissionais no atendimento
13

No texto de apresentação do percurso de regulamentação da assistência social desde a LOAS, a
NOB/SUAS 2005 reconhece avanços em suas edições anteriores de 1997 e de 1998 no sentido de
descentralização da política pública, na definição de níveis de gestão e na construção dos espaços de
pactuação entre gestores (Comissão Intergestores Tripartite-CIT e Comissão Intergestores Bipartite-CIB).
As ressalvas feitas se concentraram na indefinição das responsabilidades de cada ente federativo, sendo
também uma forma de resgate e de atualização do modelo de gestão tendo em vista a nova Política Nacional
de Assistência Social de 2004. (BRASIL, 2005, pp. 82-84)
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e na execução das ofertas socioassistenciais. Também definiu parâmetros para a gestão
do trabalho, valorizando os trabalhadores e o seu engajamento na gestão participativa e
estratégias de educação permanente.
Além do engajamento dos trabalhadores, a participação popular persistiria em
todos os níveis por meio de organizações representativas (de trabalhadores, de usuários,
de entidades de assistência social, além de representantes dos diferentes níveis de
governo) de modo a contribuir na formulação de políticas públicas e exercendo sua função
de controle social.
Em relação às formas de financiamento da política, o Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS), criado com a LOAS, representou um avanço na capacidade
de financiamento do governo federal e um distanciamento progressivo de práticas
clientelistas e discricionárias de repasses de recursos. Sua existência foi decisiva no novo
arranjo federativo, quando estados e municípios criaram fundos próprios – conselho e
plano de assistência social – que permitiram os repasses do governo federal para a
construção de equipamentos e para o aperfeiçoamento da gestão.
Em obra dedicada ao estudo da relação do orçamento fiscal e do orçamento da
seguridade social, Evilásio Salvador (2010) problematiza a alocação dos recursos, a
magnitude dos gastos e a natureza das fontes à luz das escolhas das políticas econômicas
e sociais adotadas.
Numa primeira apresentação de seu percurso analítico, cabe resgatar o modelo
desenhado para a assistência social. A parte do orçamento da seguridade social destinada
à assistência social a partir da Lei Orçamentária Anual (LOA) é aplicada no pagamento
do Benefício de Prestação Continuada (BPC), no apoio técnico e no financiamento de
serviços e programas aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social. (BRASIL,
1995, art. 5°)
A NOB/SUAS de 1995 inovou ao instituir pisos de financiamento relacionados
aos níveis de proteção social, o que contribuiu para maior regularidade no repasse e para
maior autonomia dos municípios e dos estados na alocação de recursos. Somado a isso,
houve simplificação do processo de prestação de contas, adaptando-se o modelo do
Relatório Anual de Gestão então utilizado pelas áreas da saúde e da educação.
Em sua tese de doutoramento, Denise Colin (2008) indica a existência de dois
modelos de gestão e de financiamento que se entrelaçam na construção da política de
assistência social entre a Constituição Federal de 1988 e a construção do SUAS. O
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hibridismo verificado pela autora nessas duas dimensões estruturantes – gestão e
financiamento – será tema recorrente também nessa pesquisa.
A PNAS reafirmou o modelo descentralizado da Constituição Federal e enfatizou
o comando único em cada esfera de governo. Com isso, estados e municípios eram
instados a se reorganizar diante de competências definidas para prestar serviços
assistenciais, especialmente os municípios.
Entre as inovações da PNAS estava a incorporação da noção de território ao
modelo de descentralização e de atuação dos municípios. Esse conceito ocuparia posição
central nos debates sobre como são contempladas as diversidades e desigualdades
verificadas regional e localmente.
Por território compreendem-se os espaços (administrativa ou analiticamente
definidos como bairros, distritos, áreas censitárias ou de planejamento) nos quais o
indivíduo se reconhece e organiza sua vida afetiva, familiar, comunitária, social,
econômica. São nesses imbricamentos que se forjam situações de riscos e de
vulnerabilidade às quais as pessoas podem estar expostas. (BRASIL, 2005, p. 15)
A perspectiva da matricialidade sociofamiliar parte do pressuposto da vida
familiar, e em seu enraizamento comunitário, como núcleo protetivo intergeracional. As
relações afetivas, o acesso a bens materiais e a sociabilidade em marcha no âmbito
familiar e comunitário seriam tema de atenção central de modo a garantir as seguranças
de sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de acolhida e de convívio ou vivência
familiar.
Combinadas, as noções de territorialidade e de matricialidade sociofamiliar
representaram um campo de intervenção e contribuíram para construir parâmetros e
instrumentos do desenho da política de assistência social.
Para sua implementação, foram concebidas unidades públicas estatais, com
destaque para duas: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Com base territorial e com
apoio inicial do governo federal para a construção desses equipamentos, ambos
transformaram a cultura institucional e organizacional da assistência social. (CASTRO,
2015, p.114)
A menção às unidades públicas CRAS e CREAS abre trilha para a apresentação
do conceito de proteção social operacionalizado no SUAS. A distinção entre a proteção
social básica e a especial ocorre a partir do agravamento de riscos e de vulnerabilidades
experimentadas por indivíduos, grupos ou famílias.
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Enquanto a proteção básica possui caráter preventivo a situações de risco e se
orienta pelo fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a proteção especial
combina atendimentos a famílias e indivíduos que estão em situação de risco pessoal e
social em função de violências e/ou de fragilidades nos vínculos sociais.
Ambos os níveis de proteção são compostos por serviços, programas e projetos
que devem se articular com as demais políticas públicas (educação, saúde, previdência
social, trabalho, sistema de garantia de direitos). A Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais de 2009 – juntamente com as resoluções CNAS nº 27, 33 e 34 de 2011
– apresentam o rol de ofertas socioassistenciais do SUAS.
Em conjunto, representam um esforço de parametrização nacional para o
reconhecimento dos serviços e para sua estruturação em consonância com as diretrizes e
objetivos da política de assistência social.
A tabela 2 apresenta as ofertas socioassistenciais reconhecidas pela Tipificação e
pelas resoluções mencionadas, incluindo breve descrição e sua filiação aos níveis de
proteção.

Tabela 2 – Ofertas socioassistenciais reconhecidas no SUAS com descrição a
partir do nível de proteção social
Proteção
social/nível de
complexidade

Serviço

Descrição

Proteção social
básica

Proteção e atendimento
integral à família (PAIF)

Trabalho social com famílias de
caráter preventivo e protetivo

Serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos
(SCFV)

Trabalho em grupos (organizados por
ciclos de vida) com objetivo de
garantir direitos, fortalecer aspectos
comunitários e identitários

Serviço de proteção social
básica no domicílio para
pessoas com deficiência e
idosas

Prevenção de agravos que possam em
resultar em rompimento de vínculos
familiares e comunitários por meio de
acompanhamento domiciliar

Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a
Famílias Indivíduos (PAEFI)

Acompanhamento familiar de
membros em situação de ameaça ou
violação de direitos

Serviço Especializado em
Abordagem Social

Busca ativa nos territórios para
abordagem de situações de trabalho
infantil, exploração sexual de crianças
e adolescentes, pessoas em situação de
rua, etc.

Proteção social
especial (média
complexidade)
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Serviço de proteção social a
adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA) e de
Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC)

Atenção socioassistencial a
adolescentes e jovens em situações de
conflito com a lei

Serviço de Proteção Social
Especial para Pessoas com
Deficiência, Idosas e suas
Famílias

Atendimento especializado a famílias
com membros com algum grau de
dependência

Serviço Especializado para
Pessoas em Situação de Rua

Atendimento de pessoas que utilizam a
rua como espaço de moradia e/ou
sobrevivência visando a construção de
novos projetos de vida

Serviço de Acolhimento
Institucional

Acolhimento para famílias e/ou
indivíduos com vínculos familiares
rompidos ou fragilizados

Serviço de Acolhimento em
República

Proteção e apoio em moradia
subsidiada para pessoas maiores de 18
anos em situações de vulnerabilidade

Serviço de Acolhimento em
Família Acolhedora

Organiza o acolhimento para crianças
e adolescentes afastadas de suas
famílias por medidas de proteção

Serviço de proteção em
situações de calamidades
públicas e de emergências

Apoio e proteção a pessoas atingidas
com a oferta de alojamentos
provisórios, atenções e provisões
materiais

Proteção social
especial (alta
complexidade)

Fonte: Elaboração a partir da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2009)

Aproximando-se do tema desta dissertação, a menção às entidades no texto da
LOAS inicia um percurso de reconhecimento dessas organizações nos termos do novo
modelo de assistência social em construção a partir da redemocratização.
Em seu artigo 3º,
Consideram-se entidades e organizações de assistência
social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na
defesa e garantia de direitos. (BRASIL, 1993, art. 3º)
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Os artigos 9º e 10 dispõem, respectivamente, sobre a necessidade de inscrição nos
conselhos locais14 – também responsáveis pela fiscalização das entidades – e sobre as
possibilidades de repasses de recursos por meio da celebração de convênios. Assim, vão
também sendo construídas bases para mudanças no arranjo institucional que concerne às
organizações e às entidades na assistência social.
No desenho do SUAS nos anos 2000, eram previstas parcerias e repasses de
recursos às organizações, sua necessidade de adequação aos novos parâmetros, a
participação em conselhos e conferências, porém para a oferta de serviços não houve –
num primeiro momento – alteração expressiva na forma de monitoramento e de
fiscalização de entidades. A ênfase na construção de capacidades institucionais e a
priorização dos equipamentos e serviços estatais deixaram a gestão da rede
socioassistencial

sem

mecanismos

de

coordenação

federal,

submetidas

às

particularidades de cada ente subnacional.
A combinação entre iniciativas do governo federal, os debates em torno da
regulação de entidades no CNAS e os desdobramentos de operação da Polícia Federal no
CNAS15 influenciaram as mudanças normativas no instrumento de isenção fiscal do
governo federal.
Pelo levantamento da produção legislativa na agenda do Congresso Nacional entre
2004 e 2014, Ieda Castro (2015, p. 192) destacou uma elevação da atividade legislativa
relacionada à assistência social em comparação ao período anterior (1994-2002). Das 462
iniciativas, assuntos relacionados ao CEBAS foram os mais frequentes com 122 menções
– incluindo Projetos de Lei, requerimentos, etc. Das disputas e convergências entre
diversos atores, surgiu a Lei nº 12.101/2009.
A nova legislação distribuiu a competência para certificar organizações entre os
três Ministérios setoriais: Educação, Saúde e Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Com isso, foi criada uma estrutura na organização do MDS para lidar com essa pauta.
Surge assim o Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS (DRSP).
Com esse arranjo institucional – legislação, burocracia e parâmetros dos serviços
a partir da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – são alterados os
14

A referência a conselhos locais de assistência social sintetiza os conjuntos de conselhos nos âmbitos
municipal, estadual ou do Distrito Federal.
15
Em 2008, apuração do Ministério Público Federal (MPF) levou à identificação de uma fraude na
certificação de entidades de assistência social operada por representantes do CNAS. Instaurada a Operação
Fariseu, foram reiterados as condições e os movimentos para mudanças nesse instrumento. Nesse contexto,
circulavam narrativas sobre a criminalização das organizações, sobre a necessidade de retirada dessa
competência do Conselho Nacional e inclusive defesas do fim desse instrumento.
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critérios de análise da certificação, aproximando-os das referências do SUAS. Nesse
esteio, fundam-se as preocupações deste trabalho sobre os efeitos desse instrumento na
relação entre Estado e sociedade civil na assistência social.

1.4 Relação entre Estado e Sociedade Civil no Brasil

A noção de sociedade civil perpassa uma pluralidade de visões, tendo sido
empregada de maneira acentuada em razão de mudanças de ordem social (diferenciação
e fragmentação das sociedades), econômica (estreitamento das relações econômicas) e
política (limites da democracia representativa e expansão da cultura democrática). O
debate em torno de sua definição oscilou entre
Uma imagem de sociedade civil como palco de lutas
políticas e empenhos hegemônicos, para uma imagem que
converte a sociedade civil ou em recurso gerencial – um arranjo
societal destinado a viabilizar tipos específicos de políticas
públicas -, ou em fator de reconstrução ética e dialógica da vida
social. (NOGUEIRA, 2003, p. 187)

Num esforço de sistematização do conceito, Marco Aurélio Nogueira (2003)
condensa essas representações em três perspectivas, pensadas a partir da perspectiva
liberal-democrática que se afirma como predominante.
A primeira é uma representação de caráter liberal, em que há a construção de
oposição da sociedade civil (liberista) ao Estado. Assumindo o cunho de não estatal, os
atores desse campo se organizam com indiferença ou oposição ao poder público, sem
pretensões de disputa do Estado.
A segunda (sociedade civil social) se aproxima da dimensão política, porém
hesitaria nas disputas institucionais por hegemonia, conformando-se como um campo de
resistência. Suas pautas contemplam aspectos identitários e de reconhecimento (étnico,
religioso, culturais, de gênero, etc.) e se erguem sobre narrativas de contestação éticopolítica ao sistema de valores posto.
A sociedade civil político-estatal expressa a terceira perspectiva. Com inspiração
em Gramsci, reconhece-a como parte orgânica do Estado numa díade coerção-consenso.
Dotada de especificidade a partir de seu conteúdo ético, é “considerada um espaço onde
são elaborados e viabilizados projetos globais de sociedade, se articulam capacidades
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de direção ético-política, se disputa o poder e a dominação.” (NOGUEIRA, 2003, p.
191)
Essas representações tornam-se importantes como introdutórias de elementos que
comporão narrativas sobre o sentido e as formas de interação de organizações da
sociedade civil com o Estado.
Em tentativa de reunir informações sobre a presença e formação de organizações
da sociedade civil em diferentes países e em distintos arranjos, Salamon e Anheier (1996)
argumentam que em cada experiência nacional verificam-se formas variadas de
organizações (tamanho, voluntários/funcionários contratados, fontes de recursos
financeiros), de áreas de atuação (cultura, educação, saúde, serviços sociais, etc.) e de
padrão de relação com o setor público. Intrigados como essa diversidade, os autores
percorrem então teorias explicativas que se debruçam sobre as hipóteses e variáveis
explicativas desse fenômeno.
De forma geral, é possível agrupá-las em torno dos pares analíticos de conflitocompetição e de interdependência-parceria. De um lado, um conjunto de teorias que
pressupõem falhas (de mercado, de governo, voluntárias), desconfiança em relação ao
mercado em razão de assimetrias informacionais e ambiente de competição entre
empreendedores sociais que, em conjunto, estabeleceriam uma correlação negativa com
ofertas de serviços estatais num contexto de concorrência e de conflito.
De outro lado estão as abordagens que reconhecem interdependência e potencial
de cooperação entre Estado e organizações. Quando alicerçadas numa perspectiva
estadocêntrica, assumem o papel das organizações como residual. Em análises que
consideram um repertório maior de elementos, tende-se a reconhecer na dependência da
trajetória e nos padrões de interação social e historicamente construídos as variáveis
decisivas para compreender o tamanho, as formas e o financiamento das organizações da
sociedade civil em cada realidade.
Ao fim, demonstram predileção por abordagem institucional que enraíza
socialmente o fenômeno das organizações da sociedade civil, cujo papel e participação
guardam relação com a síntese aberta de disputas históricas. Em diálogo com a obra de
Esping-Andersen (1990), os autores reconhecem na aproximação entre grupos políticos
e classe social a formação de atores com incidência sobre o processo decisório e
mudanças de políticas e programas sociais. Defendem, com isso, o confronto de dados
empíricos com modelos teóricos como forma de validação de uma teoria mais abrangente.
(SALAMON e ANHEIER, 1996, p. 34-35)
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Na perspectiva da teoria política, tanto a provisão de serviços como o espaço
potencial de formação de cidadãos e de veículos institucionalizados de expressão
articulada de valores e de interesses são elementos que conferem relevância às
organizações da sociedade civil. (CLEMENS, 2006)
Uma indagação importante que perpassa esta pesquisa é compreender as
condições nas quais se definem a provisão de serviços pelo Estado ou por organizações
da sociedade civil. As eventuais correlações entre organizações e participação
democrática, aspectos sobre efetividade e legitimidade do engajamento político e
possíveis efeitos sobre inovação e qualidade de serviços públicos são questões – e
potencialmente futuras agendas de pesquisa – que estabelecem um debate sobre a relação
Estado e sociedade civil.
Resgatando o debate teórico sobre os padrões de interação Estado-sociedade civil
à luz da experiência brasileira, Lavalle e Szwako (2015) delimitam com propriedade o
cenário nacional ao longo das últimas três décadas, em disputa sobre a narrativa dessa
trajetória num embate sobre as noções de autonomia e interdependência por vezes
empregadas em estudos do tema. Para eles, a historiografia contemporânea demonstra
formas de organizações da sociedade que remontam ao século XIX e um processo de
mútua constituição de Estado e sociedade civil ao longo do tempo – “tendencialmente
estável, porém historicamente mutável.” (LAVALLE e SZWAZO, 2015, p. 166)
Para Nogueira (2003), Lavalle e Szwako (2015), a sociedade civil pode ser
aproximada da noção de projeto político, tal como proposta por Dagnino (2002). Definese pela intencionalidade do agir político, indicando “conjuntos de crenças, interesses,
concepções de mundo, representações do que deve ser a vida em sociedade, que orientam
a ação política dos diferentes sujeitos.” (DAGNINO; OLVERA; PANFICHI, 2006, p.
38). Essa categoria permite reconhecer a heterogeneidade dos atores civis e estatais e
desconstruir a oposição entre Estado e sociedade civil.
Em sua tese de doutoramento, Kellen Gutierres (2015) aplica o conceito de
projeto político para compreender a trajetória da política de assistência social do governo
Lula (2003-2010). A heterogeneidade e as disputas inseridas na interação entre sociedade
civil, governo e partido diante do movimento em defesa da assistência social resultaram
num compartilhamento de projetos que – apesar não implicar necessariamente em
unidade ou adesão ao governo – contribuiu para distensão da díade cooptação-autonomia
para os grupos sociais. Ademais o trânsito frequente de integrantes do movimento em
defesa da assistência para dentro das burocracias estatais tornou turvas as fronteiras
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aparentemente claras entre estatal e não estatal, sociedade civil e Estado. (GUTIERRES,
2015, p. 46)
No governo Lula, uma das principais características da articulação entre setores
estatais e não estatais foi a institucionalização de espaços de deliberação sistemática
(conselhos, conferências, ouvidorias e audiências públicas) de políticas públicas.
(ALENCAR, 2014)
A arquitetura institucional e normativa de apoio às organizações da sociedade
civil teve nos anos 1990 variações decorrentes da implementação do já mencionado
Programa Comunidade Solidária. No esteio dessa ação socioassistencial, foram
promulgadas a Lei do Voluntariado (Lei nº 9.608/1998) e a Lei das Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP (Lei nº 9.790/1999). Conforme aponta
Lopez (2014), em conjunto
Buscavam resolver os obstáculos existentes para o
reconhecimento das diferentes formas de vínculo que as pessoas
podem assumir nas equipes de trabalho das OSCs, no que tange a
sua natureza jurídica e ao seu pagamento, além de priorizar o tema
da contratação das organizações pelo Estado. (LOPEZ et al.,
2014, p. 337)

De caráter federal, a Lei das OSCIP é excludente com o CEBAS para aquelas
organizações que atuam nas áreas de saúde, educação e assistência social. Com isso, cabe
à organização escolher se quer pleitear alguma das titulações e a qual.
Outra normativa importante nesse tema é o Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil (MROSC), que dispõe sobre o regime jurídico de parcerias entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil (BRASIL, 2014, Lei n°
13.019/2014).
Ao apresentar maior segurança jurídica na relação entre Estado e OSCs, a lei
alterou os critérios de acesso ao fundo público pelas organizações. A exigência de seleção
de OSCs por meio de chamadas públicas pretende aumentar a transparência estatal e
reduzir a discricionariedade de órgãos gestores na concessão de recursos para políticas
executadas em parceria com as OSCs. Além disso, traz inovação com o instrumento do
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termo de fomento, que permite às organizações propor à administração pública projetos
e programas que sejam reconhecidamente pertinentes ao interesse público.16
No campo da assistência social, essa legislação reverbera como novo arranjo
institucional para estados e municípios ao requerer das OSCs reconhecimento em
diferentes níveis da política pública e o atendimento dos critérios definidos pela gestão
local.

*

Neste capítulo, pretendeu-se revisitar a literatura pertinente à pesquisa. Pela
confluência de temas, o intuito foi abrir diálogos entre conceitos do neoinstitucionalismo,
a trajetória da assistência social no Brasil e os padrões de interação entre Estado e
organizações da sociedade civil nesse campo. Suas contribuições serão resgatadas ao
longo do trabalho.
No capítulo a seguir, serão apresentadas as referências dos objetos de estudo: o
instrumento da certificação de entidades beneficentes de assistência social e o serviço de
acolhimento institucional para pessoas idosas.

16

Em fase ainda de implementação em muitos territórios em 2017, ano de sua efetivação para municípios,
não há estudos consolidados sobre seu processo de implementação que permitam indicar mudanças nesse
padrão de interação.
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Capítulo 2 – Certificação e Acolhimento institucional para idosos

Este capítulo é uma transição entre a parte teórica e a parte analítica. Trata-se de
um nivelamento de conteúdo, que mediará o entendimento dos objetos analisados.
Na primeira seção descrevo a Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social (CEBAS) a partir de seu enraizamento na política pública de
assistência social com a Lei nº 12.101/2009. Na segunda seção é exposto o arranjo da
proteção social às pessoas idosas, com ênfase no serviço de acolhimento institucional a
partir de suas características e de seus parâmetros na área da assistência social.

2.1 Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
(CEBAS)
As isenções fiscais concedidas a entidades filantrópicas remontam à 1938 e à
atuação do Conselho Nacional do Serviço Social (CNSS). Desde sua criação, existiram
mudanças incrementais que resultavam na continuidade desse instrumento afetando o rol
de isenções fiscais cobertas pela certificação (Lei nº 3.577/1959) e que também geraram
uma celeuma jurídica que persistiria por décadas (COLIN, 2008, p. 188)17.
Com a Lei nº 12.101/2009 verificou-se uma mudança por deslocamento na qual
as regras vigentes foram suprimidas em direção a uma instituição que afirmava em outra
lógica.
Em síntese, a lei do CEBAS distribuiu a competência de certificar para os
Ministérios setoriais (saúde, educação e desenvolvimento social), caracterizou as
entidades a partir de parâmetros próprios de cada política pública e disciplinou a forma
de gozo das isenções fiscais concedidas àquelas que cumprem às exigências. Além disso,
foi decisiva na reorientação das atividades do Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) para seus atributos de controle social e de deliberação política.

17

A defesa da Tese do Direito Adquirido mobilizou o debate no Supremo Tribunal de Justiça com base
numa interpretação do Decreto-Lei nº 1.572/1977 que, ao revogar as isenções da cota patronal concedidas
às entidades filantrópicas, manteve os direitos adquiridos daquelas então reconhecidas. Com isso, parte
dessas organizações reivindicou a manutenção do certificado por assumirem que teriam direito às isenções
em função dessa normativa e de seu lastro histórico de atuação. Ao final, o entendimento do STJ foi pela
inexistência de direito adquirido à manutenção de qualquer tipo de regime (fiscal, estatutário, monetário,
previdenciário). Com isso, todas as organizações passaram a se submeter às normas vigentes para obter a
certificação.
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Sua construção foi fruto de embate entre duas visões que se mobilizaram nos
debates, oficinas e audiências públicas promovidas pelo governo e realizadas no
Congresso Nacional (STUCHI, 2012). De um lado, grupos que argumentavam pela
convergência das diretrizes das políticas públicas e das atividades das organizações da
sociedade civil que pleiteiam a certificação. De outro, uma defesa de uma atuação das
entidades menos regulada pelo Estado com base em interpretação que seu caráter
beneficente – amplamente definido – seria condição suficiente para torná-las imunes.
Esse debate traz à tona uma distinção crucial entre imunidade e isenção.
Imunidade é matéria constitucional que veda à União, aos estados e aos municípios o
poder de tributar um conjunto de pessoas e de atividades constitucionalmente definido.
Isenção, por sua vez, é a dispensa por lei de obrigações tributárias, preenchidos os
requisitos aplicados por cada instrumento.
A menção a “instituições de educação e de assistência social” no texto
constitucional que dispõe sobre as imunidades gera controvérsias que já alcançaram o
Supremo Tribunal Federal18 (BRASIL, 1988, art. 150, inciso VI, alínea c e art. 195, § 7º).
No bojo desse debate, inscreve-se uma questão mais profunda que diz respeito à
gratuidade dos serviços socioassistenciais. Enquanto na educação e na saúde é facultada
a cobrança de parte dos atendidos, a assistência social pauta-se pela não contributividade
de seus usuários.
Nesse sentido, as disputas em torno dessa matéria percorrem narrativas e
interesses sobre o sentido e as práticas das políticas sociais e sua definição perpassa os
critérios estabelecidos em lei para as isenções e a própria definição de entidades
beneficentes.
Apesar dessas disputas no campo jurídico, a nova legislação foi implementada.
Combinada com outras normativas da área19, a lei do CEBAS se orientou numa
perspectiva de reordenamento das entidades certificadas a partir desse momento. Esse
novo arcabouço estruturou os níveis de reconhecimento das organizações da sociedade
civil no SUAS.

18

A judicialização da disputa em torno da Certificação será abordada brevemente nas considerações finais.
A edição, publicação e aprovação da Lei nº 12.435/2011, a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais, as resoluções CNAS nº 27, 33 e 34/2011 e o Decreto nº 8.242/2014. A Lei nº
12.435/2011 alterou a Lei Orgânica da Assistência Social contemplando as modificações em marcha na
política de assistência social. Inclui a definição dos serviços socioassistenciais e dos equipamentos de
referência (CRAS e CREAS) com suas atribuições; instituiu o Índice de Gestão Descentralizada (IGDSUAS) para aprimoramento do processo de descentralização e incluiu o art. 6-B, que trata dos níveis de
reconhecimento das organizações da sociedade civil no SUAS.
19
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Em primeiro lugar, está a inscrição nos conselhos municipais ou do Distrito
Federal. De iniciativa das entidades, trata-se de uma autorização de funcionamento e
reconhecimento pelo controle social no território daquelas organizações que se
caracterizam como de assistência social ou apenas possuem alguma oferta
socioassistencial reconhecida nas normativas. Seus parâmetros nacionais foram
atualizados desde 2004 e atualmente são definidos pela resolução CNAS nº 14/2014.
Em segundo lugar, o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social
(CNEAS) é de competência dos órgãos gestores municipais e visa o acompanhamento
das ofertas socioassistenciais de seus territórios. Seu preenchimento é obrigatório para a
celebração de parcerias com o poder público, nos termos do Marco Regulatório das OSCs
(resolução CNAS nº 16/2016).
Ambos os níveis – inscrição e cadastro20 – são previstos como requisitos para a
obtenção do CEBAS, tido como um terceiro nível de reconhecimento. Neste ponto, cabe
uma breve explicação de seus procedimentos e sobre como é operacionalizada a
certificação no MDS.
Superados desafios iniciais21 de construção de capacidade técnica-administrativa
para a análise dos pedidos de certificação, a partir de 2012 inicia-se um fluxo decisório
da certificação no MDS. Esse fato compõe as razões pelas quais se inicia nesse ano a
parte empírica desta pesquisa.
Uma vez apresentado o requerimento pela organização, a análise consiste na
verificação de documentos necessários previstos na legislação22, com o intuito de apreciar
sua adequação à política de assistência social. A análise incorre sobre os seguintes
elementos:
- Existência de recursos humanos com vínculo de trabalho formal e que tenham
relação com as funções necessárias aos serviços socioassistenciais;
- Execução de serviços, programas e/ou projetos tipificados na assistência social,
realizados de forma planejada e universal;
20

A exigência do preenchimento do CNEAS para a certificação está temporariamente suspensa pelo
Portaria nº 353/2011.
21
A mudança de órgão competente do CNAS para os ministérios setoriais implicou em distribuição de
pedidos pendentes de análise. Em conjunto com período de aprendizado, de formação de equipes e de
construção de procedimentos administrativos nos órgãos, houve um acúmulo de requerimentos não
decididos, o que afetou o corte analítico desta pesquisa.
22
Os documentos obrigatórios são: estatuto social, ata de eleição dos dirigentes, relatório de atividades,
inscrição no conselho local de assistência social, notas explicativas e demonstração do resultado do
exercício (DRE). Para os acolhimentos institucionais de idosos também são exigidos os contratos de
prestação de serviço firmados entre entidades e pessoas atendidas.
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- Atuação exclusiva ou preponderante na assistência social demonstrada a partir
de documentos contábeis;
- Em caso de atuação na saúde e/ou na educação, validação de conformidade feita
pela área responsável;
- Gratuidade nas ofertas prestadas, exceção feita à possibilidade de retenção de
até 70% do benefício assistencial ou previdenciário por acolhimentos para idosos,
conforme art. 35 do Estatuto do Idoso.

Quando verificadas ausências ou incompatibilidades, é prevista a apresentação de
informações complementares pela entidade por meio de diligências e, em caso de
indeferimento, caberá recurso ao titular do Ministério responsável pela área de atuação
da entidade. Para aquelas que atendem aos critérios pertinentes, conforme suas
características, é concedida a certificação pelo período de três anos – primeiro pedido ou
renovação de organizações com receita bruta anual acima de um milhão de Reais – ou de
cinco anos para as demais renovações.
Com prazo de validade de três ou cinco anos, cabe às organizações certificadas
que queiram a renovação do CEBAS, apresentar periodicamente documentos atualizados.
Esses tempos compõem adiante a análise das trajetórias das organizações, tendo como
marcador temporal os pedidos de certificação e as informações contidas neles.
Eventuais irregularidades encontradas nas organizações certificadas podem ser
apresentadas em forma de representação pelos conselhos, pela Receita Federal do Brasil
e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), além da possibilidade de denúncias recebidas
de outros órgãos e da sociedade civil.
Além disso, cada Ministério certificador deve regulamentar prazos e
procedimentos para realizar a supervisão das organizações certificadas, que consiste em
verificar se as entidades seguem cumprindo os requisitos que as qualificaram como aptas
para as isenções, devendo adotar as medidas necessárias em caso de descumprimento.
A conformidade dos procedimentos administrativos e das práticas de gestão
adotadas pelo MDS são acompanhadas pelos chamados órgãos de controle, instituições
de controle que se propõe a aperfeiçoar a gestão pública por meio da avaliação e do
controle das políticas públicas e da qualidade dos gastos (ARANTES, 2016). Esses órgãos
desempenham um papel importante e controverso no acompanhamento da Certificação.
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2.2 Proteção social para pessoas idosas – acolhimento institucional

O aumento verificado nas últimas décadas no percentual de pessoas idosas na
população brasileira (gráfico 2) é resultado do aumento da longevidade – por melhorias
nas condições de vida – e na redução da taxa de fecundidade, combinação que tem
alterado a pirâmide etária no Brasil. (IBGE, 2016)

Gráfico 2 – Frequência relativa de crianças-jovens (0 a 14 anos) e de pessoas idosas
com 60 anos ou mais no Brasil (1940-2050)

Fonte: Adaptado de IBGE (2016). As linhas contínuas representam os percentuais apresentados nos
recenseamentos das décadas até 2010 e as linhas tracejadas a partir desse ponto indicam as projeções feitas
pelo IBGE.

Projeção realizada pelo IBGE (2016) estima que em 2030 haverá tendencialmente
uma mudança na proporção de crianças-jovens (17,6%) e de idosos (18,6%). Em 2050, a
expectativa é que a população idosa atinja cerca de 29,4% do total. Com isso, estão em
marcha efeitos significativos sobre as políticas públicas e sobre as características de
organização da vida social e econômica no país.
Para Camarano e Barbosa (2016), as projeções de elevação da população idosa no
Brasil combinada com as evidências de redução de cuidadores familiares – em função das
variações na composição familiar e pela maior participação de mulheres no mercado de
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trabalho – representariam um potencial aumento na demanda por instituições de
acolhimento para pessoas idosas.
No entanto, apesar desse serviço ser objeto desta pesquisa, cabe ressalva de que
esta modalidade de atendimento não é caminho único para a proteção social de uma
população em profunda alteração demográfica. Há um conjunto de experiências em
políticas públicas pelo mundo que apontam para modelos variados no entrelaçamento
entre envelhecimento, dependência e vulnerabilidade.
Em estudo realizado por especialistas para o Ministério da Previdência SocialMPS (BATISTA et al., 2008) são apresentadas experiências de países a partir das
características de seus sistemas de proteção e, sobretudo, a partir da organização de seus
programas de atenção a idosos em situação de dependência.
Em linhas gerais, as políticas públicas analisadas foram agrupadas em dois
conjuntos. De um lado, aqueles países que abordam o tema a partir da noção de risco
social (doenças, velhice, invalidez, desemprego) e que oferecem sistemas de seguro social
e serviços restritos àqueles comprovadamente pobres, incapazes de acessá-los via
mercado. Nesse grupo, estão as políticas públicas do Japão, da Alemanha e dos Estados
Unidos.
De outro, um conjunto de programas não contributivos, que conciliam serviços e
benefícios a idosos dependentes. Variam entre a atenção institucional intensiva e serviços
domiciliares para ajuda doméstica, podendo haver em alguns casos compensação
financeira a familiares que assumam responsabilidades de cuidado. Espanha, França,
Suécia e Reino Unido tem suas distintas experiências apresentadas neste grupo.
Ressalta-se nesse estudo uma tendência contemporânea de diversificação das
modalidades de proteção em função de suas características de organização, financiamento
e provisão de cuidados de longa duração (BATISTA et al., 2008, p. 144). Com isso,
verificam-se híbridos resultantes de mudanças sócio-políticas em cada local.
Uma análise das instituições de Estado dedicadas ao tema do envelhecimento na
América Latina e Caribe produziu estudos de caso para alguns países da região23.
Apresenta um panorama da institucionalidade de políticas públicas voltadas para pessoas
idosas a partir da análise conjunta de diversos elementos: participação de interessados;
pressão de grupos políticos; compromisso político; estrutura política representativa;

23

Uruguai, Chile, Argentina e México. Brasil e outros países foram contemplados apenas em fase inicial
do estudo, que visava identificar a estrutura institucional responsável pelo tema nacionalmente.
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recursos;

políticas

ou

planos;

coordenação

interinstitucional;

procedimentos;

metodologia; equipe adequada; desenvolvimento de programas e projetos; pesquisa; e
construção de teoria. (HUENCHUAN, 2016, p. 31)
Reconhecendo a heterogeneidade das trajetórias e dos arranjos construídos, esse
panorama verificou que os percursos de institucionalização dessas políticas se definiram
a partir do envelhecimento populacional, pela elaboração de planos e programas nacionais
e pela difusão de novos discursos – simbólico e conceitual – sobre pessoas idosas,
enraizados em perspectivas de Direitos Humanos.
Há que se atentar também, à luz dessas experiências internacionais, para
especificidades das condições de vida da população idosa no Brasil. Os modos de vida no
diverso meio rural brasileiro repercutem com variações para a percepção do envelhecer
no campo (ALCÂNTARA, 2016), o que requer abordagem própria no tratamento desse
tema.
Para o meio urbano, os desafios das políticas de habitação e urbanismo
consideram acesso a serviços essenciais para garantia de moradia adequada, que inclui
acesso à água, saneamento básico, coleta de resíduos e redução de barreiras de mobilidade
(COSTA et al., 2016). Também são previstas questões na Política Nacional do Idoso
(PNI) que aportam preocupações com convívio, integração intergeracional, cuidados
familiares e permanência na comunidade.
No campo da proteção social brasileira, há uma série de dispositivos
constitucionais que contemplam os cuidados com as pessoas idosas por meio da
seguridade social, materializados no Estatuto do Idoso aprovado em 2003, que regula
direitos específicos no acesso à saúde, à cultura e à mobilidade.
Tal como o percurso das normas de assistência social discutidas neste trabalho, a
Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso apresentam especificidades e disputas
que os conformaram. A trajetória dessas normativas, a influência de instâncias
internacionais em sua formação, o arranjo institucional estabelecido no Brasil e os
desafios para sua coordenação e efetividade na garantia de direitos tem sido objeto de
diversas pesquisas. (PERES, 2007; PESSOA, 2009; e MENDONÇA, 2015)
É recorrente nessa literatura o reconhecimento de que as Conferências sobre
envelhecimento realizadas pela Organização das Nações Unidas a partir dos anos 1970
influenciaram os rumos do debate no Brasil. Para Rauth e Py (2016, p. 54), “os princípios
de independência, participação, assistência e autorrealização, a dignidade e as
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recomendações definidas nos planos orientaram as legislações e os documentos
nacionais. ”
No plano da administração federal, a criação do MPAS teria encampado o tema
do envelhecimento entre suas atribuições, ainda que de forma incipiente, uma vez que as
prioridades à época se voltavam para temas da infância e da juventude.
Com a Constituinte, houve intensa mobilização de grupos organizados da
sociedade civil que representavam o segmento dos idosos, pautando a consideração desse
tema no processo de elaboração da nova Constituição Federal.
A Política Nacional do Idoso conformaria um desdobramento desse esteio na
década seguinte, representando um arcabouço amplo de direitos e de medidas protetivas
que tangenciavam diversas políticas públicas (saúde, assistência social, previdência,
trabalho, mobilidade, etc.).
Em meio a dilemas sobre o lugar institucional e de coordenação da PNI, o Estatuto
do Idoso – valendo-se da experiência anterior do Estatuto da Criança e do Adolescente –
surgiu com o ímpeto de assegurar uma proteção específica às pessoas idosas por meio de
mecanismos que abarcavam as áreas já identificadas na PNI, esboçando um sistema de
garantia de direitos voltado para esse grupo (ALCÂNTARA, 2016).
Uma das previsões do Estatuto, constitui um incentivo fundamental para as
organizações de acolhimento, que é a possibilidade de reter até 70% do benefício
previdenciário ou de assistência social recebido pelo idoso para custear a entidade.
(BRASIL, 2003, art. 35)
No sistema previdenciário, coexistem atualmente três regimes: (a) Regime Geral
de Previdência Social (RGPS); (b) Regimes Próprios de Previdência dos Servidores
Públicos (RPPS); e (c) Regime Complementar.
O primeiro é voltado para trabalhadores contratados por meio da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) e tem seus critérios de elegibilidade para aposentadoria
definidos por tempo de contribuição, idade ou invalidez. Também beneficia trabalhadores
rurais que seguem regras específicas, que exigem comprovar atividade na produção rural.
O segundo modelo é destinado para funcionários estatutários do serviço público
(municipal, estadual e federal) e apresenta variações em seus modelos de repartição
simples, conforme normas locais.
O terceiro regime é complementar e funciona pelo modelo de capitalização por
meio de fundos de aposentadoria que podem ter critérios de entrada a partir empresas,
organizações profissionais ou setoriais, incluindo entes públicos.
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Para aqueles cidadãos acima de 65 anos que não acessam nenhum dos regimes
acima, existe a previsão constitucional do Benefício de Prestação Continuada (BPC)
baseado em critérios de idade e de renda. Desde sua implementação em 1996, o benefício
de um salário mínimo é concedido a pessoas com deficiência ou pessoas idosas24 que
possuam renda familiar mensal per capita inferior a ¼ de salário mínimo.

Tabela 3 – Número e montante (em Reais) de Benefícios de Prestação
Continuada concedidos por tipo de beneficiário em 2015
BPC (idosos)

BPC (PCD)

BPC (total)

Nº de benefícios
concedidos

1.918.903

2.323.794

4.242.697

Valor dos benefícios
concedidos

R$
21.680.167.933

R$
17.965.491.191

R$
39.645.659.124

Fonte: Boletim BPC 2015 (BRASIL, 2016)

No campo da assistência social, no rol de ofertas socioassistenciais existentes,
algumas se debruçam – cada uma à sua maneira – sobre o tema de cuidados às pessoas
idosas. Há serviços da proteção básica e da proteção especial que se dedicam ao
atendimento desse segmento, apesar de reconhecida a insuficiência de seu conjunto para
a garantia efetiva de direitos. (BERZINS et al., 2016)
Incluem iniciativas de socialização e ações comunitárias, usualmente nos CRAS
e nas unidades que prestam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos,
cuidados domiciliares por meio de visitas de profissionais e pelo acolhimento realizado
em suas variadas modalidades (abrigos, casas de passagem, albergues) por unidades
especializadas.
A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais conceitua o serviço de
acolhimento institucional como proteção social integral orientada para famílias e/ou
indivíduos com vínculos rompidos ou fragilizados. (BRASIL, 2009). Orienta-se a
execução do atendimento para pequenos grupos em espaços com características

24

Entre 1996 e 1998, o critério de idade para recebimento do BPC era 70 anos. Em 1998, foi reduzido para
67 anos e com o Estatuto do Idoso foi estabelecido em 65 anos a partir de 2004.

52

residenciais, de modo a contribuir para o convívio familiar e comunitário e respeitar
costumes, privacidade e diversidades (raça, gênero, sexualidade, religião).
Inicialmente o acolhimento é considerado como transitório para todos os públicos
(crianças, adolescentes, famílias, mulheres, idosos). A perspectiva do serviço é a
reintegração com a família e fortalecimento da autonomia dos acolhidos em seus vínculos
comunitários.
No caso de pessoas com 60 anos ou mais, é possível que se mantenham
permanentemente na instituição, se forem exauridas as possibilidades de autossustento ou
retorno ao convívio familiar. Há duas modalidades de acolhimento institucional para
idosos: casa-lar, unidade residencial restrita a até 10 pessoas, cuja autonomia dos
acolhidos para as tarefas diárias é maior; e o abrigo institucional (também conhecido
como Instituição de Longa Permanência para Idosos-ILPI)25, que acolhe idosos em
diferentes condições de dependência. É nesta segunda modalidade que focaremos na
pesquisa.
As formas de acesso variam e podem ser resultado de encaminhamentos dos
CREAS e outros equipamentos socioassistenciais, requisições de serviços de outras
políticas públicas setoriais e por meio do Judiciário ou do Ministério Público. Com isso,
a territorialidade do serviço pode ser delimitada a apenas um município ou ter cobertura
regional.
Além da Tipificação, há uma Resolução de Diretoria Colegiada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (RDC 283 da Anvisa) que regulamenta tecnicamente as
normas de funcionamento das ILPIs em torno de algumas diretrizes: garantir de direitos
à população idosa internada; prevenir e reduzir risco à saúde nas instituições; e estabelecer
padrões mínimos de funcionamento.
Uma contribuição relevante dessa norma é a definição de dependência e sua
classificação graduada. Reconhecida como “condição do indivíduo que requer o auxílio
de pessoas ou de equipamentos especiais para realização de atividades da vida diária”
(BRASIL, 2005, anexo 3.2), a dependência é hierarquizada em três graus, conforme
tabela abaixo.

25

O termo é uma adaptação daquele utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) – Long-Term
Care Institution. Sua difusão no Brasil partiu de iniciativas da Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia (SBGG) numa tentativa de ressaltar seu hibridismo entre as áreas de saúde e de assistência
social. (COSTA, 2004 apud CAMARANO e BARBOSA, 2016).
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Tabela 4 – Graus de dependência pessoas idosas conforme RDC 283/2005
Graus de dependência

Descrição

I

Idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de
autoajuda

II

Idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida
diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento
cognitivo ou com alteração cognitiva controlada

III

Idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de
autocuidado para a vida diária e/ou com comprometimento cognitivo
Fonte: Adaptado de RDC 283/2005 Anvisa.

A existência de um sistema classificatório resulta em debate a partir do impasse
entre equidade no tratamento e atenção individualizada. A padronização contribui para
disponibilizar recursos de forma equânime, mas ignora aspectos que uma avaliação
individual permitiria levar em conta. (BATISTA et al., 2008, p. 140-141)
Em sistemas universais e complexos como SUS e SUAS, esse desafio ganha
contornos adicionais diante das diretrizes de descentralização, de territorialidade na
proteção social e das diversidades regionais.
De qualquer modo, desta classificação feita pela área da saúde decorre
especificação do quadro de recursos humanos adequados para as ILPIs. A assistência
social, por sua vez, também previu na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
do SUAS (NOB-RH/SUAS) uma equipe de referência para atendimento direto nas ILPIs.

Tabela 5 – Recursos humanos e equipe de referência das ILPIs segundo as áreas
da saúde e da assistência social

26

Recursos humanos (saúde)

Equipe de referência (assistência social)

1 coordenador técnico

1 coordenador

Cuidador de idosos26, nas seguintes proporções, por
turno, conforme grau de dependência:
Grau I - 1 para cada 20 idosos
Grau II - 1 para cada 10 idosos
Grau III - 1 para cada 6 idosos

Cuidadores de idosos

1 profissional para atividades de lazer (1 para cada 40

1 profissional para atividades socioculturais

É definido como a pessoa capacitada para auxiliar o idoso que apresenta limitações na realização de
atividades da vida diária (RDC 283/2005 Anvisa).
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idosos)
1 profissional de limpeza para cada 100 m² de área
interna

1 profissional de limpeza

1 profissional de cozinha para 20 idosos

1 profissional de cozinha

1 profissional de lavanderia para 30 idosos

1 profissional de lavanderia

* profissionais de saúde devem ser registrados em
respectivos conselhos de classe e devem ser realizadas
atividades de educação permanente em gerontologia
para os profissionais contratados

1 assistente social
1 psicólogo

Fonte: Adaptado de RDC 283/2005 Anvisa e da NOB-RH/SUAS (2006).

Apesar da proximidade temporal dessas normas e da incidência sobre um mesmo
assunto, notam-se diferenças. Enquanto o quadro de profissionais da saúde estabelece
proporções entre o número de profissionais e o de atendidos, a assistência social enfatiza
uma equipe de referência que tenha uma abordagem socioassistencial com a presença de
assistente social e de psicólogo.
As diferenças na forma de especificar os profissionais adequados para as ILPIs
refletem a necessidade de articulação entre saúde e assistência social. A coordenação
entre as áreas – nos diferentes níveis federativos – é um desafio a ser percorrido.
Outro aspecto sensível diz respeito à fiscalização e ao controle da qualidade dos
serviços prestados pelas ILPIs, pois existe uma segmentação de atores e de
responsabilidades por essas atividades. Na assistência social, órgãos gestores e conselhos
municipais são competentes, respectivamente, para o acompanhamento dos serviços –
com destaque para aqueles executados em parceria com entidades – e para a inscrição e
fiscalização das atividades dessas organizações. O reconhecimento das ILPIs por meio de
inscrição também é requisito nos conselhos dos idosos, como prevê o Estatuto do Idoso.
Na saúde, a Anvisa – a partir de suas unidades estaduais e municipais – tem
atribuição de assegurar condições sanitárias adequadas para o atendimento das pessoas
idosas por meio de licenças de funcionamento e de inspeções.
Essas ações são fundamentais e estratégicas em face dos riscos de violações de
direitos e de agravos decorrentes em casos de isolamento social dos idosos.
Os estigmas associados a essas instituições (maus-tratos, ruptura de laços
familiares, abandono) e as dificuldades de fiscalização da rede socioassistencial nos
territórios afetam a percepção sobre o cuidado institucional. Por vezes, desconsideram os
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vínculos construídos em seus espaços e subestimam as possibilidades de abusos e de
negligência no âmbito familiar. Como pontua Camarano, “deve-se reconhecer, contudo,
que tanto família como asilos são instituições idealizadas, e ambas se revelam espaços
de disputa de poder entre gêneros e gerações.” (CAMARANO e BARBOSA, 2016, p.
485)
O reconhecimento da importância desse serviço seguramente compõe as
motivações desta pesquisa, que seguirá com a apresentação da metodologia, das fontes
de informação e das variáveis pertinentes para aportar evidências dos limites e dos
avanços dos serviços de acolhimento para idosos.
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Capítulo 3 – Análise empírica
Este capítulo apresenta a análise empírica das ILPIs, dividida pelos eixos
propostos – condições de atendimento, recursos humanos e sustentabilidade financeira.
A primeira seção apresenta as escolhas metodológicas para análise dos dados e
pesquisas contemporâneas de referência sobre a formação do Sistema Único de
Assistência Social.
A segunda seção oferece um panorama atual das organizações da sociedade civil
que atuam na assistência social, dos instrumentos de monitoramento e dos desafios atuais
na gestão da informação nessa política pública.
A terceira seção traz análise das entidades de acolhimento para pessoas idosas,
comparando certificadas e não certificadas, a partir dos dados disponíveis no Censo
SUAS sobre condições de atendimento, infraestrutura e relação com os órgãos públicos.
A quarta seção analisa dados da RAIS sobre o perfil, vínculos profissionais e
salários dos trabalhadores das organizações de acolhimento para idosos.
A quinta seção analisa os dados administrativos coletados dos documentos
contábeis das organizações de acolhimento para idosos certificadas e oferece uma análise
amostral de suas fontes de financiamento, de suas principais despesas e da dimensão das
isenções fiscais decorrentes do CEBAS.
Como orientação para a leitura, recomenda-se a atenção à descrição dos títulos
dos gráficos e das tabelas por permitirem identificar o percurso analítico e os temas
abordados em cada seção.

3.1 Aspectos operacionais da pesquisa
A presente pesquisa concilia análise empírica de dados públicos com aporte de
reflexões da literatura contemporânea sobre as relações entre Estado e sociedade civil na
assistência social, tendo como objeto de análise as Instituições de Longa Permanência de
Idosos (ILPIs).
A escolha do período de análise empírica das ILPIs define-se pelo tempo posterior
à promulgação da Lei nº 12.101/2009. Já os trabalhos acadêmicos se dedicaram, em geral,
a estudar o período posterior à construção do Sistema Único de Assistência Social.
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Em consonância com a orientação de Pierson (2004), são momentos críticos que
devem demarcar cortes analíticos. Nesse caso, a implementação do SUAS e a nova
legislação do CEBAS representam uma perspectiva de reorientação da relação entre
organizações da sociedade civil e o Estado.
Na parte empírica, são analisadas características relevantes do serviço de
acolhimento para idosos (ILPIs) em torno de três eixos: condições de atendimento e
infraestrutura; recursos humanos e sustentabilidade financeira.
Foram aplicadas técnicas de estatística descritiva para uma amostra de ILPIs que
são reconhecidas no campo da assistência social – segmentada em grupos – e que possui
informações relevantes disponíveis demarcadas em dois períodos.
Um aspecto relevante a se destacar é a possibilidade de existirem razões não
observáveis que podem afetar as condições dos grupos nos períodos analisados. Com isso,
é fundamental um enraizamento teórico da análise que permita compreender os
incentivos, constrangimentos e as possíveis mudanças a partir da política pública de
assistência social.
Neste trabalho, o uso desse método se justifica pela existência de conjuntos de
ILPIs certificadas e não certificadas – inseridas no arranjo institucional da assistência
social – e com informações relevantes disponíveis. Com isso, é possível explorar se
existem distinções na atuação dessas organizações a partir de seu reconhecimento por
meio do CEBAS e dos efeitos esperados em seu desenho institucional.
Para operacionalizá-lo, foram desenhados três grupos. Em comum, todos as
organizações dos grupos são ILPIs que atenderam às seguintes exigências:
-

Ter informações disponíveis no questionário de acolhimento do Censo
SUAS entre os anos de 2012 e 2015;

-

Ter informações sobre trabalhadores disponíveis nas bases de dados da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) entre os anos de 2012 e
2015;

-

Não ter reconhecimento federal como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), por estarem submetidas a outros critérios de
validação.

-

Para as organizações com CEBAS, terem apresentado processos de
certificação após a Lei nº 12.101/2009, no mínimo, em dois períodos
diferentes, sendo ambos decididos favoravelmente à entidade;
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No grupo A (concessão) estão as ILPIs certificadas pela primeira vez em 2012 e
que reapresentaram pedidos de certificação nos anos posteriores.
No grupo B (renovação) estão aquelas ILPIs que já possuíam a certificação em
2012 e tiveram seus pedidos de renovação deferidas nesse período, também retornando
com processos de renovação nos anos seguintes.
A distinção entre esses dois primeiros grupos se justifica pela tentativa de
identificar se há diferenças no funcionamento dessas ILPIs ao compararmos variáveis dos
três eixos (condições de atendimento e infraestrutura; recursos humanos e
sustentabilidade financeira) nos dois períodos diferentes (2012 e 2015).
A razão pela qual foram desconsideradas organizações que demandaram a
certificação e tiveram seus requerimentos indeferidos é por se considerar que haveria um
viés nesse grupo, uma vez que o não cumprimento de algum dos requisitos do CEBAS
implicaria em distinção daquelas certificadas ou poderiam requerê-la.
A comparação entre concessões e renovações também se fundamenta pela
tentativa de verificar se há algum incentivo inicial da certificação que se ameniza com
tempo. Como se trata de uma isenção fiscal que incide sobre o pagamento de salários a
funcionários contratados, há uma expectativa em torno dos efeitos desse excedente
financeiro sobre os três eixos analisados) para aquelas certificadas pela primeira vez.
O terceiro grupo (D – não certificadas) reúne as ILPIs que com dados registrados
no questionário de acolhimento do Censo SUAS entre 2012 e 2015, que não possuem
histórico de requisição de certificação em nenhum dos ministérios certificadores desde a
mudança legislativa do CEBAS.

Tabela 6 – Grupos de ILPIs que compõem a amostra selecionada
Grupo

Identificação

Número de
observações (n)

A

Concessão

19

B

Renovação

180

D

Não certificadas

274

A+ B + D

Amostra

473

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo SUAS Acolhimento 2012 e 2015, da RAIS 2012 e
2015 e dos dados administrativos dos processos CEBAS do MDS.
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A comparação entre certificadas (A+B) e não certificadas (D) também identificar
eventuais diferenças entre ambos os grupos nesse período. Com todas estão inseridas nas
normativas e na estrutura do SUAS, variações entre esses grupos podem apontar para
elementos exploratórios de pesquisa que guardem relação com o CEBAS.
As hipóteses formuladas a seguir partem da premissa que o CEBAS se propõe a
influenciar no orçamento dessas organizações de modo a elevar a disponibilidade de
recursos em decorrência das isenções fiscais concedidas que, por sua vez, podem afetar
as condições de atendimento, condições de infraestrutura, o quadro de profissionais e o
patrimônio social da organização.
A partir desse modelo de análise, serão trabalhadas as seguintes hipóteses sobre
as eventuais diferenças entre as ILPIs com e sem certificação: 1) não há diferenças
observáveis entre elas nas variáveis selecionadas; 2) maior conformidade e melhores
condições do serviço das certificadas; 3) maior conformidade e melhores condições do
serviço das não certificadas.
Além disso, a análise dos dados também permite evidenciar outros apontamentos
na pesquisa que decorrem da conciliação de categorias teóricas com os parâmetros da
política de assistência social, indicando avanços e limitações do serviço e da regulação
do serviço de acolhimento institucional para idosos.
Para testar essas hipóteses, foram coletados e tratados um conjunto de dados
administrativos que permitiram realizar a comparação, preservando os controles
necessários.
Conforme defende Peter Spink,
Os documentos públicos são produtos sociais
tornados públicos. Eticamente estão abertos para análise por
pertencerem ao espaço público, por terem sido tornados públicos
de uma forma que permite a responsabilização. Podem refletir as
transformações lentas em posições e posturas institucionais
assumidas pelos aparelhos simbólicos que permeiam o dia-a-dia
ou, no âmbito das redes sociais, pelos agrupamentos e coletivos
que dão forma ao informal, refletindo o ir e vir de versões
assumidas ou advogadas. (SPINK, 2013, p.112)

Dessa forma, a escolha de dados públicos nesta pesquisa visa construir uma
análise baseada em evidências e se sustenta em seu valor empírico, uma vez que refletem
as condições das organizações em determinado período, além de permitirem a verificação
das informações encontradas.
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Nas próximas seções serão apresentadas as análises estatístico-descritiva, uma
sobre a atuação das organizações da sociedade civil no SUAS e outras três que
contemplarão cada eixo.
A seguir, são especificadas as fontes de dados para cada eixo, as técnicas de
tratamento de dados, as variáveis utilizadas e considerações sobre os usos de cada
informação.
Na seção 3.3 (características do atendimento) são utilizados dados do Censo
SUAS27. Construído em 2007 pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) em
conjunto com a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) – ambas do MDS
– tem como objetivo produzir anualmente informações sobre a composição nacional da
rede socioassistencial (órgãos gestores, conselhos, serviços, trabalhadores) de modo a
permitir seu monitoramento e a tomada de decisões estratégicas sobre co-financiamento
e gestão do sistema.
Assumido como um instrumento de ação pública, o Censo SUAS representa um
instrumento técnico com implicações políticas distributivas na assistência social.
Com isso, há que se ponderar a estrutura de incentivos posta para o preenchimento
do Censo SUAS. De competência dos atores públicos do SUAS (órgãos gestores e
conselhos), eles se responsabilizam pela operacionalização dos formulários e pelas
informações prestadas, possivelmente com variados níveis de criticidade e de clareza
diante de seus efeitos sobre os recursos recebidos do governo federal para custeio e
investimento em serviços, em equipamentos e na gestão.
Desde 2012 possui um questionário sobre unidades de acolhimento que inclui
organizações da sociedade civil, repetido com regularidade e com persistência de
questões. Isso permite o acompanhamento da trajetória das unidades de acolhimento
idosos.
Nesta pesquisa, foram selecionadas a partir do Censo SUAS de acolhimento dos
anos de 2012 e de 2015 um conjunto de variáveis (anexo 1) que refletissem as condições
de atendimento, de infraestrutura das unidades estudadas, as relações com diferentes
órgãos do poder público e o perfil dos usuários atendidos. Isso inclui o número de vagas
e de idosos acolhidos, o referenciamento do serviço na assistência social, a articulação

27

Os questionários, dicionários de variáveis e microdados das edições do Censo SUAS estão disponíveis
eletronicamente no link a seguir: https://goo.gl/1876cQ.
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com outras áreas e serviços, a fiscalização e acompanhamento por agentes do Estado ou
do controle social, a acessibilidade das instituições, o acesso a serviços de saúde, etc.
Na seção 3.4 (recursos humanos) são utilizados dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS)28. Apesar da existência de informações sobre trabalhadores
das unidades de acolhimento no Censo SUAS, a opção pela RAIS se justifica pela maior
abrangência das variáveis coletadas, que incluem informações adicionais como
remuneração e tempo de vínculo.
Produzida pelo Ministério do Trabalho, foi instituída em 1975 e desde 2000 tem
sido produzida exclusivamente via internet. Coleta anualmente informações sobre
estabelecimentos (empresas, organizações da sociedade civil, etc.) e seus trabalhadores
com dados sobre vínculos trabalhistas, remuneração, perfil, etc.
Sua elevada cobertura do setor organizado da economia, configura-a como o censo
do mercado de trabalho formal, com o objetivo produzir informações e estatísticas que
subsidiem pesquisas e políticas públicas.)
As variáveis selecionadas empregadas nesta pesquisa estão descritas no anexo 2 e
traçam um perfil dos profissionais e suas condições de contratação. A extração e
tratamento29 envolveu o apoio de técnicos do IPEA que possuem experiência no manejo
desses dados e auxiliaram nesses procedimentos.
Por fim, a seção 3.5 (sustentabilidade financeira) consiste na análise de dados
administrativos tabulados para esta pesquisa a partir dos documentos contábeis dos
processos de certificação apresentados no MDS após a efetivação da Lei nº 12.101/2009.
Os processos foram acessados por meio de requisição à área técnica responsável
pela certificação no MDS e tabulados em variáveis agrupadas em três categorias: receitas,
despesas e patrimônio (anexo 3). Esta seção se diferencia das anteriores por não haver
dados disponíveis para as ILPIs não certificadas (grupo D) e pela redefinição dos grupos
A e B, ajustados à disponibilidade das informações, conforme será explicado na própria
seção.
Verifica-se nesta pesquisa uma ausência significativa de informações originadas
pela Receita Federal do Brasil (RFB). Legalmente responsável pela fiscalização das
isenções fiscais, a RFB recebe anualmente informações dos ministérios setoriais sobre as

28

Os metadados da RAIS e suas bases metodológicas podem ser encontradas em https://goo.gl/uaX1m2.
Foram suprimidas linhas com informações desviantes do padrão esperado de comportamento dos dados
nas variáveis de renda dos trabalhadores. Por meio da aplicação amplitude interquartil (IQR) foram
identificados e suprimidos os dados atípicos (outliers) das bases de dados da RAIS.
29
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organizações certificadas no período anterior via instrumento conhecido como
Declaração de Benefícios Fiscais (DBF). Com isso, o órgão tem condições de calcular as
estimativas de renúncia fiscal e acompanhar as obrigatórias tributárias de cada OSC.
Foi realizada consulta à área técnica da Receita Federal responsável pelo tema 30,
porém os pedidos de acesso aos dados foram declinados em razão de não serem objeto da
Lei de Acesso à Informação, conforme art. 25 da Lei nº 12.527/2011. Os microdados das
isenções fiscais são considerados informações sigilosas, estando disponíveis apenas
dados agregados nacionais, por região e por tipo de gasto tributário.
Esta lacuna impede a verificação das obrigações tributárias daquelas ILPIs não
certificadas e não permite a conferência das renúncias fiscais apontadas nos documentos
contábeis daquelas certificadas.
Além disso, a ausência de dados estruturados sobre as parcerias entre OSCs e
governos subnacionais também é sentida nesta pesquisa, apesar de parcialmente
contornada por meio das informações obtidas nos processos administrativos. Conforme
apontam Lopez et al. (2014, p. 336), a maior execução de políticas públicas nas
administrações locais combinada com burocracias menos desenvolvidas em muitos
territórios contribuem para a realização de parcerias de OSCs nos estados e nos
municípios, o que reitera a importância desse tipo de estudo.
Por fim, há um conjunto relevante de trabalhos acadêmicos contemporâneos em
diversas áreas – artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado – que se
debruçaram sobre o Sistema Único de Assistência Social em seus diversos aspectos.
Para a trajetória contemporânea da assistência social a partir do SUAS, alguns
trabalhos desvendaram os percursos dessa construção a partir das interações entre partido
político, movimentos sociais e acadêmicos envolvendo-se em projetos políticos que
conduziram a estratégias de consolidação de uma visão sobre a política pública de
assistência social. (MENDOSA, 2012; GUTIERRES, 2015). As aproximações e
diferenças entre os modelos do SUAS e do SUS, conforme proposta por Amanda
Menezes (2012) se tornam fundamentais nesta pesquisa pelas aproximações entre ambos
os sistemas no serviço de acolhimento para idosos.
Os percursos da implementação do modelo de gestão e de financiamento do SUAS
– com espaço para dualidade e ambiguidades na presença das entidades nesse campo –
foram analisados por Denise Colin (2008), cujas teses incidiram sobre o arranjo da
30

Coordenação de Estudos Econômico-Tributários (COEST) e Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros
(CETAD).
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assistência social em seu período à frente da Secretaria Nacional de Assistência Social
(2011-2015).
Fabio Bruni (2015), por sua vez, explorou a construção de capacidades
administrativas dos municípios a partir dos processos de descentralização e de
participação social. Ainda que não tenha se debruçado sobre o papel das OSCs nesse
processo, nos permite considerar a importância de compreender a influência do
aperfeiçoamento da gestão pública na atuação das organizações da sociedade civil.
A ênfase na atuação da OSCs e na sua interação com o Estado está presente em
Ana Gonçalves (2016) ao refletir sobre os lugares dessas entidades na formação e na
consolidação do SUAS, percorrendo aspectos regulatórios e considerações sobre os
efeitos do ordenamento dos serviços resultantes da Tipificação Nacional.
Gabriela Brettas (2016), ao reconhecer a expressiva participação das OSCs na
composição das ofertas socioassistenciais, aponta para a heterogeneidade de sua presença
nos territórios em função de dinâmicas que perpassam os arranjos institucionais locais,
apesar das iniciativas regulatórias nacionais.
Há também um conjunto de trabalhos de estudos de casos que se dedicaram às
reverberações locais da construção do SUAS. Marin (2012) se debruça sobre as gestões
municipais de assistência social em São Paulo desde a redemocratização, transitando
entre a organização federativa, o referencial da política, o legado setorial e a mediação
exercida por alguns atores que, em conjunto, influenciaram as parcerias com OSCs nos
diferentes governos.
Em pesquisa com trabalhadores da assistência social em São Paulo, Souza (2016)
explora as impressões e as visões sobre a relação entre Estado e OSCs, evidenciando uma
postura crítica à essa aproximação e uma narrativa de descaracterização da política
pública.
Entre a formação do SUAS no âmbito nacional e sua expressão nas cidades de
Fortaleza e Sobral no Ceará, Ieda Castro (2015) investigou as concepções formadas – e
em disputa – sobre a assistência social a partir das díades direito/ajuda, público/privado e
focalização/universalização. Entre suas teses, indica os tensionamentos existentes com o
poder legislativo local e transformações na cultura política pela inclusão de novos atores
por meio dos processos de participação social.
São esses percursos plurais de entrevistas, de revisões da literatura e de trajetórias
profissionais (acadêmicas e em posições de governo) que marcam as contribuições desses
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diversos autores, além daqueles previamente mencionados neste trabalho. Suas
experiências e ideias postas para o debate são essenciais aos caminhos desta pesquisa.

3.2 Panorama das OSCs na Assistência Social
Levantamento feito pelo Mapa das Organizações da Sociedade Civil31 indica a
existência de cerca de 400 mil organizações no Brasil (SANTOS e LOPEZ, 2017).
Atuantes em diversas áreas (religiosas, associações patronais e profissionais,
organizações de desenvolvimento e defesa de direitos, educação, saúde, cultura, etc.),
cresceram juntamente com a redemocratização do país.

Seu

desenvolvimento

e

complexificação nas últimas décadas orientaram-se sobretudo pela redemocratização do
Estado e na ampliação das políticas públicas, especialmente nos níveis subnacionais.
No campo da assistência social, o primeiro levantamento nacional foi realizado
pela Pesquisa das Entidades de Assistência Social Privadas sem Fins Lucrativos – PEAS32
(IBGE, 2007), na qual 16.089 organizações se declararam prestadoras de serviços
socioassistenciais.
Foram coletadas informações sobre os títulos e credenciamentos dessas
organizações, áreas de atuação, metodologia de atendimento, distribuição no território
nacional, perfil dos trabalhadores, caracterização do público alvo, fontes de
financiamento e parcerias.
Atualizada em 2014-2015, a segunda edição da PEAS teve duas inovações
metodológicas significativas. A primeira foi aplicar a tipificação nacional dos serviços
como parâmetro para identificar as organizações autodeclaradas de assistência social. A
segunda inovação foi a coleta de informações em duas etapas por meio de entrevistas
telefônicas assistidas por computador. Ao final, foram identificadas 13.659 entidades
ativas e respondentes da pesquisa.

31

O Mapa das Organizações da Sociedade Civil é uma iniciativa coordenada pelo IPEA com apoio da
Secretaria Geral da Presidência da República e do Ministério da Justiça. A partir de bases de dados públicas
do governo federal, reúne informações georreferenciadas sobre trabalhadores, titulações, parcerias e outras
características das OSCs.
32
A metodologia adotada partiu do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) que inicialmente identificou
33.076 entidades no campo da assistência, das quais 16.089 foram mantidas por critérios associados às
características dos serviços prestados (público alvo, abordagem do serviço) e tiveram suas informações
qualificadas por meio de entrevistas realizadas pelo IBGE nas unidades durante o primeiro semestre de
2006.
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As diferenças amostrais entre as edições e principalmente as mudanças na
caracterização dos serviços em decorrência da Tipificação restringem as possibilidades
de comparação entre as publicações do IBGE. Ainda assim, é possível inferir a maior
profissionalização das organizações pelo aumento relativo de profissionais contratados e
a persistência de práticas ambíguas na execução das ofertas socioassistenciais, como forte
presença de voluntariado, doações e indistinção entre áreas de atuação. (IBGE, 2015)
Em 2010, ocorre uma primeira edição do Censo SUAS que reúne também
informações sobre a rede privada. Com o preenchimento de informações pelos órgãos
gestores municipais de assistência social, foram identificadas 9.398 entidades em 1.439
municípios.
No ano seguinte, uma nova edição – dessa vez realizada com o preenchimento de
organizações inscritas nos conselhos – trouxe evidências significativas de sua atuação.
Mais de 80% das OSCs possuíam receita bruta anual inferior a R$ 1 milhão, cerca de 50%
possuíam nas parcerias com órgãos públicos a principal fonte de recursos, 20% não
possuíam trabalhadores contratados e 75% usufruíam de algum tipo de isenção ou
imunidade tributária. (GONÇALVES, 2016, p. 143)
A partir de 2012, o recenseamento anual das unidades públicas e privadas de
assistência passa a ser segmentado por serviços, iniciando com os de acolhimento e
posteriormente incorporando em edições posteriores centros de convivência e Centros
Dia.
Por sua vez, o CadSuas foi definido como a fonte na qual conselhos, órgãos
gestores estaduais e municipais registram dados básicos que são posteriores adotados
como base inicial do Censo Suas, incluindo informações sobre os trabalhadores das
unidades.
Em 2014 foi lançado o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social
(CNEAS), que contou inicialmente com um programa de incentivo33 que visou estruturálo e orientar seu preenchimento pelos órgãos gestores municipais e do Distrito Federal.
Ao final de 2015, possuía informações (características dos serviços, público atendido,
recursos humanos, parcerias) sobre 18.303 organizações em 2.866 municípios.

33

O Programa Nacional de Aprimoramento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS (Aprimora Rede,
Resolução CNAS nº 42014) disciplinou os procedimentos do CNEAS e previu a transferência de recursos
a órgãos gestores locais para cada cadastro corretamente preenchido dentro do prazo estipulado.

66

Imagem 1 – Mapa da distribuição territorial das OSCs de assistência social nos
municípios (2015)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do CNEAS em 2015.

Pelo mapa de distribuição territorial (Imagem 1) é possível reconhecer um padrão
histórico na presença de OSCs na assistência social com elevada concentração nas regiões
sudeste e sul de maneira super-representada diante da distribuição populacional.
O CNEAS tornou-se o sistema mais abrangente para o monitoramento da rede
socioassistencial privada por incluir todas as ofertas e serviços reconhecidos pela
tipificação nacional e pelas resoluções do CNAS.

Tabela 7 – Frequência absoluta de ofertas socioassistenciais no Cadastro
Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS)
Nº de

Nº de

ofertas

municípios

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos

4.301

855

Acolhimento institucional

2.176

841

Ações de assessoramento, defesa e garantia de direitos

2.082

605

Proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e famílias

1.057

672

Habilitação e reabilitação

879

611

Integração ao mercado de trabalho

851

365

Benefícios socioassistenciais

470

219

Ofertas socioassistenciais

67
Proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência,

303

204

173

97

128

76

Acolhimento em república

108

64

Serviço especializado para pessoas em situação de rua

107

72

Proteção em situações de calamidades públicas e de emergência

58

20

Família acolhedora

29

25

Ofertas tipificadas localmente

23

2

idosos e famílias
Abordagem social
Medidas socioeducativas (liberdade assistida e prestação de serviços à
comunidade)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do CNEAS em dez/2017.

Levantamento recente sobre as ofertas socioassistenciais executadas pelas
entidades revela atuações expressivas nos serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos com mais de 4,3 mil ofertas em cerca de 850 municípios. Os acolhimentos
institucionais contam com mais de 2,1 mil unidades para diversos públicos atendidos:
pessoas idosas, crianças e adolescentes, famílias e adultos, etc. Na sequência, estão
listados com presença significativa as ações de assessoramento, defesa e garantia de
direitos e o rol de serviços e de programas voltados para atendimento de pessoas com
deficiência.
Esse percurso no MDS resultou na construção de sistemas de informações que
ampliaram o conhecimento sobre as organizações da sociedade civil na assistência e que
aperfeiçoaram a gestão da rede socioassistencial em seu conjunto. Compunham uma visão
estratégica das ações de monitoramento e de avaliação do MDS que alçaram a informação
a um papel privilegiado na gestão das políticas sociais. (BRASIL, 2015, p. 26)
Contudo, a existência de múltiplas fontes resultou na repetição de informações.
Além de demandar dos órgãos gestores municipais retrabalho em suas atividades de
inserção de dados, gera dificuldades para pesquisadores e para as áreas de vigilância
socioassistencial no tratamento e na análise.

68

Imagem 2 – Diagrama de conjuntos com as interseções e diferenças das OSCs
identificadas em sistemas do MDS em 2015

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do CNEAS, CEBAS e Censo Suas em 2015.

O diagrama acima evidencia a repetição de informações nos diversos sistemas do
SUAS que envolvem o acompanhamento das organizações da sociedade civil. A partir do
cruzamento de CNPJ de entidades, para cada valor identificado nas interseções dos
conjuntos verifica-se a existência de dados disponíveis sobre um mesmo CNPJ em mais
de um sistema. A sobreposição de áreas na imagem 3.2 revela apenas 3.557 OSCs que
possuíam dados disponíveis nas três fontes, num total de 21.710 entidades. Com isso, há
desafios de coordenação postos diante da gestão da informação na política de assistência
social.
Diante desse cenário, neste trabalho optou-se pela priorização de informações
oriundas dos questionários de acolhimento do Censo SUAS e da área de certificação do
MDS para a caracterização das ILPIs.
É necessário, no entanto, reconhecer o recenseamento feito pelo IPEA num
apurado percurso entre 2007 e 2009. Ao final, foram publicadas cinco edições
contemplando as regiões brasileiras e a caracterização de suas instituições. Foram
encontradas 3.548 ILPIs – públicas, privadas com fins lucrativos, filantrópicas e
organizações mistas – que possuíam mais de 83 mil residentes, cerca de 0,5% da
população idosa à época. (BRASIL, 2011, p. 5)
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Há um padrão usual na composição e na distribuição territorial das ILPIs nos
diversos levantamentos. Elevada concentração na região sudeste34 – superando a
distribuição populacional de idosos, em municípios de grande porte e metrópoles (acima
de 100 mil habitantes; 37%) e predominância de serviços privados (92%), dos quais 62%
tem orientação religiosa (BRASIL, 2016b). Em função do objeto desta pesquisa, as
informações apresentadas a seguir serão exclusivamente sobre organizações da sociedade
civil.

Tabela 8 – Número de unidades de acolhimento institucional para pessoas idosas
(OSCs) entre 2012 e 2015
Ano

Nº de unidades
(OSCs)

Nº de municípios

2012

952

671

2013

921

659

2014

1.180

836

2015

1.273

880

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento entre 2012 e 2015.

A persistência de organizações de orientação religiosa na assistência social foi
verificada em 2012 para 78% das ILPIs35. Destaca-se um grupo expressivo de entidades
vinculadas à Sociedade de São Vicente de Paulo – cerca de 200 organizações – que
compõem a principal rede de acolhimento para idosos no país.
Uma característica geral das organizações da sociedade civil nas ofertas de
serviços públicos é a possibilidade de atuarem em diversas áreas ou ofertaram um
repertório variado de serviços dentro da assistência social.
No entanto, nos serviços de alta complexidade da assistência social essa condição
é menos frequente, uma vez que o serviço requer maior especialização e cuidados
integrais com os acolhidos. Apenas em 6% das organizações estudadas há oferta de outro
34

Apenas o estado de São Paulo possui um terço das unidades.
Entre as edições estudadas do Censo SUAS de acolhimento houve alteração na redação da pergunta sobre
religião. Em 2012, a pergunta era: “A unidade possui orientação religiosa?”. Em 2015, foi alterada para
“O Serviço de Acolhimento prestado nesta unidade possui orientação religiosa?”. Essa mudança afeta a
comparação entre os períodos, uma vez que há diferença entre uma organização religiosa que executa
serviço socioassistencial e a adoção de práticas religiosas na oferta do serviço. A edição de 2015, com isso,
registrou redução para 66% de ILPIs religiosas.
35
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serviço socioassistencial no mesmo município, podendo inclusive não haver coincidência
na mesma unidade.
Por fim, o conjunto de entidades certificadas pelo MDS no período estudado teve
significativo incremento em função de mudanças no modelo de gestão e de análise dos
processos administrativos. Em relatório apresentado ao CNAS ao final de 2012 estavam
certificadas 3.249 organizações em 1.162 municípios. Em 2015, houve um aumento para
5.483 entidades que atuavam em cerca de 1,8 mil municípios. Sua distribuição entre as
unidades federativas também apresentava concentração nas regiões sudeste e sul. São
Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul concentravam 72,4% das organizações
certificadas na assistência social.
Em relação aos serviços prestados, havia 657 acolhimentos institucionais de
idosos36, 12% do total de certificadas. É possível que esse número seja maior pois nem
todas as ILPIs certificadas estão contempladas no Censo Suas e não há registro
padronizado das ofertas certificadas antes de 2015. De qualquer modo, pode-se afirmar
que mais da metade daquelas identificadas no Censo SUAS possuíam certificação.
O cruzamento entre as entidades de acolhimento para pessoas idosas certificadas
e presentes no Censo SUAS – ambas em 2012 e 2015 – resultou na amostra adotada nessa
pesquisa, que contém 199 organizações certificadas e 274 não certificadas, num total de
473. Nas próximas seções os dados apresentados partem desse recorte.

3.3 Condições de atendimento, infraestrutura e articulação com Estado
Nesta seção inicia-se uma análise comparada entre unidades de acolhimento para
idosos certificadas e aquelas que não possuem requerimentos de CEBAS, ambas nos anos
de 2012 e 2015. Também serão destacadas as variáveis que apresentarem distinções
expressivas entre novas certificadas e renovações.
O objetivo é central é compreender eventuais diferenças nas condições de
atendimento das instituições. Para isso, é fundamental caracterizar as ILPIs a partir de
suas condições de infraestrutura, atendimentos realizados, práticas metodológicas na
execução do serviço e articulação com o poder público.
A comparação dos anos de fundação das organizações pode ser um elemento que
confere características de seu tempo de criação, conforme a classificação histórica
36

Foram consideradas apenas aquelas identificadas pelo Censo SUAS acolhimento de 2015.

71

proposta por Mestriner (2011). No entanto, é necessário reconhecer que a data de registro
utilizada não contempla eventuais mudanças na personalidade jurídica das entidades.

Gráfico 3 – Distribuição relativa de ILPIs por década de fundação e por grupo
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento 2015.

No gráfico 3 está marcada a diferença entre os períodos de criação de cada grupo.
Enquanto as certificadas surgiram majoritariamente entre as décadas de 1940 e 1980, as
não certificadas tem existência mais recente, a partir dos anos 1970.
Não é possível precisar há quanto tempo as entidades certificadas mais antigas
usufruem do CEBAS – e de seus instrumentos correlatos na história da assistência social.
De qualquer modo, o surgimento frequente em determinado período permite algumas
especulações. A longevidade das certificadas pode refletir uma continuidade de acesso às
isenções e sua capacidade de adaptação às normas vigentes, independente do modelo em
vigência. Outra hipótese pode considerar sua persistência como decorrente, entre outros
fatores, justamente dessas isenções e incentivos. De todo modo, qualquer opção
interpretativa requereria outros elementos não disponíveis.
Um primeiro aspecto relevante de infraestrutura é a situação do imóvel da
unidade. Em sua maioria (85,4%), as unidades realizam o atendimento em imóvel próprio.
As demais atuam em espaços cedidos – pelo poder público ou por outras organizações –
ou em imóveis alugados. Há nesse ponto mais uma distinção entre certificadas (90%) e
não certificadas (82%), sendo que a posse do imóvel pode incidir sobre as formas de
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obtenção de recursos, sobre os custos de manutenção e sobre as possibilidades de
adequação da estrutura física às exigências para o serviço.
Em levantamento realizado pelo IPEA entre 2007 e 2009, constatou-se a ocupação
de grandes áreas pelas ILPIs. Com alta variabilidade entre as unidades, as médias de área
física e de área construída eram de, respectivamente, 6,8 mil m² e 1,2 mil m².
(CAMARANO e BARBOSA, 2016, p. 493)
Em seu ambiente físico, há usualmente um conjunto de espaços que pretendem
assumir características residenciais e funcionais às suas atividades e ao objetivo de
contribuir para o convívio familiar e comunitário, além de permitir a construção de
vínculos entre os acolhidos.
Na tabela 9 são apresentadas a existência de alguns tipos de ambiente nas OSCs
de acolhimento para idosos. Dormitórios, banheiros, cozinha, refeitório, lavanderia, sala
administrativa e espaços de convivência são os mais frequentes, tido como exigências
básicas pela Anvisa.

Tabela 9 – Frequência relativa de ambientes físicos existentes nas ILPIs em 2015

Ambientes físicos

Exigência
pela RDC nº
283/05
(ANVISA)

Certificadas
(n=199)

Não
certificadas
(n=274)

Total
(n=473)

Refeitório/Sala de Jantar

Sim

100%

99,6%

99,8%

Cozinha para preparo de alimentos

Sim

100%

99,6%

99,8%

Despensa

Sim

100%

99,6%

99,8%

Banheiros exclusivos para Funcionários

Sim

100%

98,9%

99,4%

Lavanderia

Sim

99,5%

98,9%

99,2%

Dormitórios para os Usuários acolhidos

Sim

99,0%

99,3%

99,2%

Banheiros para os Usuários acolhidos

Sim

97,5%

98,5%

98,1%

Sala de administração

Sim

99,0%

95,3%

96,8%

Sala de estar, de convivência ou de
outras atividades de grupo

Sim

95,5%

96,4%

96,0%

Área de recreação interna

-

90,5%

85,4%

87,5%

Área de recreação externa

Sim

86,9%

86,1%

86,5%

Enfermaria

-

87,9%

85,0%

86,3%
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Sala para atendimento técnico
especializado (psicólogo, assistente
social, etc.)

Sim

87,4%

80,7%

83,5%

Sala para reuniões

Sim

80,4%

71,5%

75,3%

Dormitórios para os Cuidadores

-

32,7%

49,3%

42,3%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento 2015.

Apesar de não obrigatória37, há elevada presença de enfermarias nas ILPIs (84%),
resultante das demandas por atendimentos de saúde aos acolhidos. A existência desse
espaço chama atenção para rotinas nas unidades de procedimentos de saúde (medicação,
condições clínicas agudas, doenças crônicas) e para as necessidades de saúde de acolhidos
em elevado grau de dependência.
Como a análise das variáveis sobre infraestrutura tiveram baixa variação no
intervalo analisado, optou-se por apresentar apenas os dados mais atuais. Reformas em
imóveis próprios e adequação de espaços em serviços de atendimento integral requerem
planejamento e atenção especial aos acolhidos diante de manutenções e de reformas.
Possivelmente essas características contribuem também para explicar a constância das
médias de acolhidos por unidade nesse tempo.

Tabela 10 – Capacidade de atendimento das ILPIs por grupo e ano
Nº de
unidades

Média de vagas

Média de acolhidos

Razão entre
acolhidos e vagas

2012 e 2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

A: concessão

19

45

46

42

43

93,0%

92,5%

B: renovação

180

56

56

49

49

88,1%

87,0%

A+B: certificadas

199

55

55

48

48

88,5%

87,4%

D: não certificadas

274

44

44

38

38

86,6%

86,7%

A+B+D: geral
473
48
49
42
42
87,5%
87,1%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento entre 2012 e 2015.

Uma segunda distinção entre os grupos pode ser verificada na tabela 10. Ao
compará-los, nota-se uma maior média de pessoas acolhidas entre as certificadas,
sobretudo em organizações que já usufruíam da certificação antes das mudanças da Lei

37

Na Portaria nº 73/2001 da Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS/MPAS), que estabelecia
normas de funcionamento de serviços de atenção ao idoso, havia previsão de enfermaria como um espaço
previsto no então chamado atendimento integral institucional.
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do CEBAS. As renovações possuem, em média, 56 vagas e 49 acolhidos diante de 44
vagas e 38 acolhidos das não certificadas.
A explicação dessa diferença pode ter relação com o momento histórico de criação
das instituições. O cálculo dos coeficientes de correlação38 entre a data de fundação e o
número de vagas ofertadas apresenta correlação negativa para o conjunto das
organizações, ou seja, usualmente quanto maior a capacidade de atendimento, mais antiga
é a ILPI.
Um olhar sobre o comportamento desses coeficientes no decorrer do tempo
(gráfico 4) contribui para ratificar a influência do tempo de criação sobre a capacidade de
atendimento das organizações de acolhimento para idosos.
Gráfico 4 – Coeficientes de correlação entre ano de fundação das ILPIs e número de
vagas
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento 2015.

Se assumimos que a maior parte das ILPIs possui imóvel próprio, que há restrições
decorrentes do espaço físico da instituição para mudanças em sua capacidade de
atendimento e que existiram mudanças nos parâmetros dos serviços socioassistenciais
priorizando unidades menores reconhecidas como mais favoráveis à proteção integral –
é possível afirmar que há tendência à criação de novos serviços de acolhimentos de
pessoas idosas com menor número de vagas e que isso refletiu sobre o conjunto das
entidades certificadas, que são mais antigas.

38

O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida linear que varia entre -1 e 1, sendo que 1 expressa
correlação positiva perfeita entre as variáveis (se uma aumenta, a outra também) e -1 indica correlação
negativa perfeita (uma aumenta, outra diminui).
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No agregado das unidades analisadas, houve inexpressivo incremento na
capacidade de acolhimento e no número de acolhidos entre 2012 e 2015. Foram apenas
201 novas vagas (+0,8%) e aumento de 67 acolhidos (+0,3%) com uma taxa de ocupação
em torno de 87% em ambos os períodos.
A elevada dispersão do número de acolhidos em cada unidade requer uma
aproximação do olhar para as variações inerentes a cada grupo, uma vez que há valores
atípicos que afetam as médias. No gráfico 5 é possível analisar a distribuição da variação
número de acolhidos em sua amplitude. Há uma convergência em ambos os grupos para
variações menores, em torno da estabilidade no número de pessoas acolhidas.

Gráfico 5 – Distribuição relativa de ILPIs por grupo em função da variação no número
de pessoas acolhidas entre 2012 e 2015
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento entre 2012 e 2015.

A baixa variação no número de acolhidos nesse período pode também ser
explicada pela longa permanência dos idosos nas unidades, cerca de metade deles estão
há mais de quatro anos nas instituições. A tabela 11 ainda revela que não há diferenças
expressivas entre os grupos de organizações certificadas e não certificadas nesse critério.
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Tabela 11 – Distribuição relativa dos acolhidos por tempo de permanência nas ILPIs,
por grupo e por ano
Até 1 ano

De 1 a 2 anos

De 2 a 4 anos

De 4 a 6 anos

Mais de 6 anos

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

A: concessão

19,2%

18,7%

16,8%

12,7%

13,0%

19,7%

9,9%

14,2%

40,7%

34,7%

B: renovação

17,7%

18,8%

14,1%

14,0%

15,2%

15,8%

14,6%

12,3%

37,6%

39,0%

A+B: certificadas

17,8%

18,8%

14,3%

13,8%

15,0%

16,1%

14,2%

12,5%

37,8%

38,7%

D: não certificadas

19,9%

18,4%

14,5%

14,2%

17,3%

17,6%

13,9%

15,4%

32,3%

34,1%

A+B+D: geral
18,9% 18,6% 14,4% 14,0% 16,2% 16,9% 14,0% 14,0% 35,0%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento entre 2012 e 2015.

36,3%

Esse fato contraria o desenho do serviço na forma descrita pela Tipificação
Nacional, que assume seu caráter provisório como regra e recomenda como excepcional
a longa permanência nas instituições, apenas em situações de exaustão de alternativas de
autocuidado e de convívio com familiares.
Para melhor compreendê-lo, é importante apresentar o perfil dos acolhidos. Uma
primeira abordagem oferece a proporção de pessoas idosas por gênero e faixa etária. De
um modo geral, todas têm massiva presença de pessoas idosas entre os acolhidos – acima
de 85% e média geral de 94%. A ligeira exceção está nas iniciantes na certificação, que
eventualmente acolhem adultos em outras situações.

Tabela 12 – Distribuição relativa dos acolhidos por gênero, faixa etária, grupos de ILPIs
e ano
% de idosos
entre os
acolhidos
2012
2015

2012

2015

% de mulheres
de 80 anos ou
mais
2012
2015

% de mulheres
de 60 a 79 anos

% de homens de
60 a 79 anos

% de homens de
80 anos ou mais

2012

2015

2012

2015

A: concessão

84,8%

85,5%

24,9%

25,4%

17,5%

16,9%

27,6%

29,6%

14,8%

13,7%

B: renovação

93,5%

94,7%

26,5%

25,1%

22,5%

24,6%

31,5%

30,7%

13,0%

14,3%

A+B: certificadas

92,8%

93,9%

26,4%

25,1%

22,1%

24,0%

31,2%

30,6%

13,1%

14,3%

D: não certificadas

91,8%

93,8%

26,9%

25,8%

23,6%

24,9%

28,9%

30,4%

12,4%

12,6%

A+B+D: geral
92,3% 93,8% 26,6% 25,5% 22,9% 24,5% 30,0% 30,5% 12,8%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento entre 2012 e 2015.

13,4%

O equilíbrio na proporção entre os grupos permite afirmar que as ILPIs acolhem
em sua maioria mulheres (53%) e pessoas entre 60 e 79 anos (59,6%). Na comparação
das faixas etárias de homens e mulheres com mais de 80 anos, há um desequilíbrio que
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não se nota anteriormente. A acentuada redução de homens pode ser atribuída à menor
expectativa de vida em relação às mulheres.
Na amostra, o conjunto de organizações que discrimina gênero no acolhimento é
cerca de 12%, sendo 40 ILPIs exclusivas para mulheres e 18 exclusivas para homens. O
gráfico 6 permite visualizar a dispersão dos atendimentos de cada unidade por gênero.

Gráfico 6 – Número de homens e de mulheres acolhidos(as) nas ILPIs
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento 2015.

Há outras características que permeiam os acolhidos e que configuram
vulnerabilidades e/ou situações de risco que guardam relação com sua trajetória até a
instituição ou condições que seguem atuais em seu período de acolhida.
O recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) por mais de 42% dos
acolhidos – seja na condição de pessoa idosa ou de pessoa com deficiência – reflete uma
insegurança de renda nesse momento da vida por parte expressiva dos atendidos. Esse
recurso resulta por compor parcela importante das fontes de financiamento dessas
organizações, tema que será retomado na seção 3.5.
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Tabela 13 – Distribuição relativa dos acolhidos (características, grupo de ILPIs e ano)
Nº de acolhidos

% de idosos com
BPC

% de PCD com
BPC

% de pessoas
com deficiência

% em situação
de dependência

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

A: concessão

798

812

25,4%

34,6%

22,4%

14,8%

40,6%

49,4%

20,7%

26,1%

B: renovação

8.825

8.823

33,7%

32,1%

11,4%

11,8%

45,0%

61,2%

19,3%

20,5%

A+B: certificadas

9.623

9.635

33,1%

32,3%

12,3%

12,0%

44,6%

60,2%

19,4%

20,9%

D: não certificadas

10.361 10.416

32,2%

31,5%

11,6%

9,0%

38,0%

53,1%

21,3%

20,8%

A+B+D: geral
19.984 20.051 32,6% 31,9% 11,9% 10,4% 41,2% 56,5% 20,4%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento entre 2012 e 2015.

20,9%

Constata-se elevada presença de pessoas com deficiência – física, mental,
sensorial, intelectual – somando mais de 56% dos acolhidos, situação ainda mais comum
nas entidades que já possuíam CEBAS.
Isso traz questões sobre possíveis aproximações entre envelhecimento e condições
de deficiência, além de indagações sobre dificuldades enfrentadas pelas pessoas com
deficiência no decorrer da vida que podem convergir para a fragilidade de vínculos
familiares e restrições de autossustento.
Chama a atenção o percentual de 21% de pessoas acolhidas que requerem
assistência integral na realização de atividades de autocuidado, considerado como grau
de dependência nível 3 pela Anvisa. O agravamento das condições de vida pode ser
atribuído a diversos fatores – inclusive doenças crônicas que afetam cerca de 12% dos
acolhidos – porém alguns são passíveis de atenuação por meio da efetividade da
assistência integral à pessoa idosa.
Tabela 14 – Distribuição relativa dos acolhidos (características, grupo de ILPIs e ano)

Nº de acolhidos

% de pessoas
com doenças
crônicas

2012

2015

2012

2015

2012

2015

% com
dependência de
álcool e outras
drogas
2012
2015

A: concessão

798

812

1,9%

5,3%

-

2,1%

3,1%

3,3%

0,0%

0,1%

B: renovação

8.825

8.823

10,6%

15,7%

-

6,3%

4,1%

4,6%

0,5%

0,4%

A+B: certificadas 9.623
9.635
9,9% 14,8%
5,9%
4,0%
4,5%
0,5%
D: não
10.361 10.416 9,4%
9,6%
4,5%
3,1%
3,5%
0,5%
certificadas
A+B+D: geral
19.984 20.051 9,7% 12,1%
5,2%
3,5%
4,0%
0,5%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento entre 2012 e 2015.

0,3%

39

% com trajetória
de situação de
rua 39

% de
(i)migrantes e
refugiados
2012

2015

0,3%
0,3%

Dados não disponíveis para o ano de 2012, a variável não compunha o questionário de acolhimento nesse
ano.
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Há, por fim, um conjunto menos frequente – porém relevante – de situações
usualmente marcadas pelas trajetórias de vida que envolve a situação de rua, a
dependência de álcool e outras drogas e os deslocamentos territoriais que afetam a
construção e manutenção de vínculos familiares, merecendo atenção no cuidado à pessoa
idosa.
Na literatura são explorados os motivos frequentes que levam pessoas idosas às
instituições de acolhimento. Seja pela usual decisão familiar, pela eventual decisão
pessoal ou pela mandatória decisão do poder público, são frequentes entre as razões a
falta de moradia, a existência de conflitos familiares e a necessidade de cuidados não
obtidos – por vezes negligenciados – no âmbito familiar. (CAMARANO e
SCHARFSTEIN, 2010)
No rol de razões apontadas pelo estudo do IPEA, há diferenças marcadas a partir
do gênero e do grupo social da pessoa idosa, que também refletem sobre dimensões da
manutenção dos vínculos familiares e construção de novos na instituição. Nas entrevistas
são apresentadas narrativas sobre o papel de cuidado de mulheres na família, as situações
de conflito decorrentes da incompreensão ou da dificuldade em lidar com pessoas idosas
dependentes no domicílio e trajetórias de vida variadas que foram marcadas por
deslocamentos e domicílios itinerantes.
Como instrumento central para caracterizar essas especificidades, o Plano
Individual de Atendimento (PIA) é uma prática metodológica que permite registrar as
condições de vida do acolhido – anteriormente e após a entrada na instituição – e planejar
as ações a serem realizadas para a garantia do atendimento integral às demandas sociais
do idoso.
Tabela 15 – Informações sobre o uso e as informações registradas no Plano
Individual de Atendimento (PIA) dos idosos acolhidos por grupo de entidades e ano
Nº de
unidades

Percentual de ILPIs
que realizam PIA

Média de temas
registrados no PIA

Média de temas
comuns no PIA nos
dois períodos
2012
2015

2012 e 2015

2012

2015

2012

2015

A: concessão

19

52,6%

57,9%

2,1

5,2

1,7

1,7

B: renovação

180

53,9%

73,3%

2,4

7,6

1,9

2,4

A+B: certificadas

199

53,8%

71,9%

2,4

7,3

1,9

2,4

D: não certificadas

274

51,5%

72,3%

2,0

7,1

1,6

2,2

A+B+D: geral
473
52,4%
72,1%
2,1
7,2
1,7
2,3
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento entre 2012 e 2015.
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Percebe-se uma ampliação do PIA nesse intervalo indistintamente nos dois
grupos, com um aumento do repertório de temas. A prática alcançou em 2015 em torno
de 72% das organizações incluindo informações sobre o acolhido, sua situação de saúde,
os motivos do acolhimento, aspectos sobre seus vínculos familiares e acessos à rede
socioassistencial e outras políticas públicas.
A medição do uso desse instrumento nas unidades de acolhimento teve
aperfeiçoamentos com a inclusão ao longo do tempo de novas informações verificadas
pelo Censo SUAS. Nesse sentido, os dados apresentados na tabela 16 não diferenciam o
aumento das dimensões medidas e a qualificação do PIA.
A validação desse aprimoramento na gestão das organizações pode ser feita pela
comparação exclusiva das variáveis pertinentes e comuns em ambos os períodos, são
cinco no total.

Tabela 16 – Percentual de registro por tipo de informação no Plano Individual de
Atendimento (PIA) dos idosos acolhidos por grupo de ILPIs e ano
Motivo do
acolhimento
2012

Encaminhamentos
para políticas
públicas

Comunicação
com sistema de
justiça

Acompanhamento
da família de
origem

Existência de
vínculos
comunitários

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

53,3% 70,9%

37,2%

50,3%

33,2%

44,7%

36,2%

34,2%

30,7%

35,7%

Não certificadas 47,8% 68,2%

28,8%

44,5%

27,4%

42,7%

31,0%

34,7%

22,3%

32,1%

Geral
50,1% 69,3% 32,3% 46,9% 29,8% 43,6% 33,2% 34,5% 25,8%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento entre 2012 e 2015.

33,6%

Certificadas

Apesar de avanços demonstrados no planejamento das ações, alguns aspectos
relevantes seguem com baixo registro no plano de atendimento. Temas que envolvem a
aproximação de outros atores – sistema de justiça, órgãos de defesa de direitos, outros
serviços públicos – ainda possuem um baixo registro.
O acompanhamento familiar e a preocupação com a existência de vínculos
comunitários, por sua vez, persistem como os pontos menos assinalados, chamando
atenção para eventuais situações de isolamento que requerem monitoramento atento pela
equipe técnica do serviço e pelos órgãos públicos responsáveis pela sua fiscalização.
Em caráter complementar e de certa maneira como operacionalização do PIA, há
uma série de atividades que se destinam a trabalhar com aspectos de sociabilidade, de
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atenção psicossocial e atividades de descanso e de lazer para os acolhidos. Uma parte
delas tem sido registrada de forma sistemática no Censo Suas e permite o
acompanhamento das práticas das organizações.

Tabela 17 – Percentual de realização de atividades com acolhidos por grupo de ILPIs
Certificadas

Não certificadas

Geral

(n=199)

(n=274)

(n=473)

Passeios com usuários

91,0%

84,7%

87,3%

Promove atividades com participação da Comunidade

88,9%

83,9%

86,0%

Encaminhamento para retirada de documentos

77,4%

70,8%

73,6%

Discussão de casos com outros profissionais da rede

75,9%

67,2%

70,8%

75,4%

63,1%

68,3%

68,8%

57,3%

62,2%

Palestras / oficinas

60,3%

58,8%

59,4%

Atendimento psicossocial individualizado

56,8%

52,9%

54,5%

Atendimento psicossocial em grupos

49,7%

43,8%

46,3%

48,7%

37,6%

42,3%

43,7%

40,1%

41,6%

34,2%

31,0%

32,3%

Atividades realizadas

Elaboração de relatórios técnicos sobre casos em
acompanhamento
Promove a participação das pessoas acolhidas em
serviços, projetos ou atividades existentes na comunidade

Visitas domiciliares da equipe técnica da unidade à
família do usuário
Reuniões com grupos de famílias dos usuários
Atendimento psicossocial das famílias das pessoas
acolhidas (orientação familiar)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento 2015.

As atividades mais frequentes circulam em torno de formas de engajamento e
participação dos idosos acolhidos em vivências na comunidade por meio de passeios,
ações comunitárias, entre outros. As atividades de participação da comunidade são, com
frequência, ações destinadas à arrecadação de doações em dinheiro ou bens materiais e
envolvem eventos e celebrações na instituição como forma de atrair membros da
comunidade e familiares dos acolhidos. Nota-se em todas as atividades identificadas na
tabela 17 uma frequência relativa ligeiramente superior para as ILPIs certificadas diante
das não certificadas.
Entre 2012 e 2015 houve, no geral, incremento na execução de todas as atividades.
Os atendimentos psicossociais em grupo ou individualizado, a mediação da relação com
as famílias dos acolhidos – por meio de visitas domiciliares e encontros em grupos – e a
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realização de palestras e de oficinas são as atividades que mais cresceram em todos os
conjuntos de ILPIs.
São justamente essas que apresentaram em ambos os períodos a menor frequência.
Tratam-se de atividades que caracterizam a atenção socioassistencial exigida em serviços
de alta complexidade e que dependem da existência de equipe técnica adequada para sua
implementação.
Não há, contudo, registro da periodicidade de nenhuma dessas ações, o que afeta
iniciativas mais rigorosas de avaliação dos parâmetros de qualidade das atividades
realizadas.
Pelos temas interdisciplinares esperados para registro no PIA, presume-se a
importância de uma articulação em rede que contribua para a garantia de direitos dos
idosos. De responsabilidade da equipe técnica da unidade de acolhimento, contempla
usualmente o levantamento de informações com outros atores importantes do serviço.
Do ponto de vista do reconhecimento na política de assistência social, quase a
totalidade das ILPIs (98,7%) possuem inscrição nos conselhos municipais de assistência.
Em relação ao registro nos conselhos municipais de direitos do idoso, houve uma
ampliação de 57% para 73% entre 2012 e 2015. No entanto, esse reconhecimento segue
restrito em razão da inexistência desse conselho em muitos territórios.40
A capacidade administrativa do poder público na assistência social apresenta
variações em cada território (BRUNI, 2015; BRETTAS, 2016). Os centros de referência
(CRAS e CREAS) e os órgãos gestores da política são reconhecidos como os principais
mediadores da relação entre organização da sociedade civil e o poder público. Nesse
sentido, cabe aqui verificar a existência dessas articulações e explorar inicialmente as
maneiras como se operam.

40

O último registro que consolidou nacionalmente a presença de conselhos dos idosos foi a MUNIC de
2005, que identificou 1.611 conselhos municipais de direitos dos idosos (IBGE, 2006).
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Tabela 18 – Percentual de ILPIs que se articulam com equipamentos públicos da
assistência social por grupo e ano
Nº de
unidades

Com órgão
gestor municipal

Com CRAS

Com CREAS

Com CREAS,
apenas em
municípios que
possuem

2012

2015

2012

2015

2012

2012

2015

A: concessão

2012 e
2015
19

100%

94,7% 84,2%

100%

52,6% 68,4% 83,3%

92,9%

2015

B: renovação

180

98,3%

96,7% 86,7%

93,3%

66,7% 78,9% 90,2%

96,6%

A+B: certificadas

199

98,5%

96,5% 86,4%

94,0%

65,3% 77,9% 89,7%

96,2%

D: não certificadas

274

97,1%

96,4% 81,8%

88,7%

63,5% 71,5% 84,2%

90,3%

A+B+D: geral
473
97,7% 96,4% 83,7% 90,9% 64,3% 74,2% 86,5% 92,8%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas CRAS, CREAS, Órgão gestor e Acolhimento
entre 2012 e 2015.

Entre os municípios de atuação da amostra de ILPIs desta pesquisa, a totalidade
possui órgão gestor local de assistência social e ao menos um Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS). Nesse intervalo houve ampliação da cobertura de CREAS
nos municípios da amostra de 70% para 76%.
É elevado o número de acolhimentos de idosos que estabelecem alguma forma de
interação com unidades socioassistenciais. Para órgão gestor e CRAS, superam 90%. As
certificadas inclusive – por influência das renovações – apresentam patamares maiores
em seu conjunto.
Devido à variação na cobertura de CREAS nos municípios, a articulação foi
verificada de dois modos, um mais abrangente e outro restrito aos territórios com esse
equipamento, regionalizado ou não. Nesta última situação, a interação com CREAS
também ultrapassa 90% dos casos para as ILPIs.
Pelo conjunto das variáveis de articulação entre OSCs e unidades públicas, notase uma relação mais estreita das entidades certificadas com a política de assistência social.
A interação com órgãos gestores, CREAS e CRAS contempla o recebimento e o
encaminhamento de usuários com acompanhamento da gestão pública em torno de 35%
a 40% das organizações por meio de reuniões periódicas, atividades em conjunto e troca
de informações.
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Tabela 19 – Percentual de ILPIs que se articulam com outros serviços socioassistenciais
por grupo e ano
Com outras
unidades de
acolhimento para
idosos

Com centros de
convivência

Com Centros Dia

2015

2015* 41

2015

2015*

2015

2015*

A: concessão

52,6%

80,0%

68,4%

53,8%

10,5%

100%

B: renovação

58,3%

84,8%

60,0%

78,7%

25,6%

82,6%

A+B: certificadas

57,8%

84,5%

60,8%

76,0%

24,1%

83,3%

D: não certificadas

53,6%

73,4%

54,7%

65,3%

11,7%

71,9%

A+B+D: geral
55,4%
77,8%
57,3%
70,1%
16,9%
78,8%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis no Censo Suas Acolhimento 2015.

A interação com outros serviços socioassistenciais compõem estratégias
alternativas à institucionalização de pessoas idosas e podem contribuir para a retomada
do convívio familiar por meio do apoio protetivo oferecido em outros equipamentos.
Nesse cenário, a cobertura nacional de Centros Dia está limitada a 15% dos
municípios brasileiros, enquanto os centros de convivência atingem 34%. Com isso, a
amostra adotada apresenta um viés, já que as unidades de acolhimento para idosos tendem
a se concentrar em municípios de porte maior, que geralmente apresentam uma rede de
serviços socioassistenciais mais complexa.
Nos territórios em que os serviços estão disponíveis a interação acontece para
cerca de 75% das organizações – com frequência maior entre as certificadas – e envolve
sobretudo trocas de informações, encaminhamentos para os serviços e atividades em
parceria numa intensidade menor que as interações com órgão gestor, CREAS e CRAS.
Existem atores relevantes de outras esferas e áreas do poder público que merecem
ser destacados. O papel do sistema de justiça na garantia de direitos das pessoas idosas e
os essenciais serviços de saúde requerem articulação direta – ou mediada pela gestão da
assistência social.

41

* Considera apenas as articulações em municípios que dispõem do serviço/equipamento. No caso de
outros acolhimentos de idosos são considerados apenas os que dispõem de duas ou mais unidades.
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Tabela 20 – Percentual de ILPIs que se articulam com outros órgãos e serviços públicos
por grupo e ano

Com Judiciário

Com Ministério
Público

Com serviços de
saúde

2012 e 2015

2012

2015

2012

2015

2012

A: concessão

19

84,2%

100%

89,5%

94,7%

100%

100%

B: renovação

180

82,2%

88,3%

87,8%

92,2%

93,9%

96,1%

A+B: certificadas

199

82,4%

89,4%

87,9%

92,5%

94,5%

96,5%

D: não certificadas

274

74,8%

85,4%

88,0%

94,2%

94,5%

96,7%

Nº de unidades

2015

A+B+D: geral
473
78,0%
87,1%
87,9%
93,4%
94,5%
96,6%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento entre 2012 e 2015.

Houve um avanço nesse período na articulação com as três instituições
apresentadas na tabela 20. Com o Judiciário e com o Ministério Público há um padrão
compartilhado de relações marcadas pelo recebimento de usuários e pela troca de
informações. Com a área da saúde predominam o encaminhamento de usuários e o
compartilhamento de informações entre os serviços.
A proximidade dos percentuais de interação das ILPIs desse conjunto com as
demais instituições de assistência social explicita o caráter interdisciplinar do serviço e a
necessidade de esforços de coordenação entre as políticas públicas.
Uma das formas de explicitar esses esforços é por meio de visitas, inspeções e
supervisões de todos os atores que tem responsabilidade ou competências para o
acompanhamento dos serviços de acolhimento institucional para idosos.

Tabela 21 – Frequência relativa dos principais órgãos que realizaram visitas, inspeção
e/ou supervisão por grupo de ILPIs
Certificadas

Não certificadas

(n=199)

(n=274)

Vigilância Sanitária

92,0%

86,5%

88,8%

Secretaria de Assistência Social

86,9%

82,5%

84,4%

Ministério Público

74,9%

73,0%

73,8%

Conselho de Assistência Social

72,9%

71,2%

71,9%

Conselho do Idoso

64,3%

66,4%

65,5%

Corpo de Bombeiros

55,8%

48,9%

51,8%

Poder Judiciário

30,7%

39,1%

35,5%

Instituições

Geral (n=473)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento 2015.
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Órgãos da vigilância sanitária, da gestão da assistência social, Ministério Público
e conselhos de direitos são aqueles que principalmente acompanham os serviços de
acolhimento para idosos. Os dados consideram as visitas realizadas nos doze meses
anteriores ao momento de coleta do Censo Suas, realizado no último trimestre de 2015.
Com isso, pode-se afirmar que praticamente a totalidade das instituições recebeu
acompanhamento de ao menos um órgão público, sendo que em média cinco diferentes
órgãos realizam visitas às organizações.

Gráfico 7 – Distribuição relativa de entidades por grupo em função do número de
órgãos que realizaram visitas, inspeção e/ou supervisão por grupo de ILPIs

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0

1

2
Certificadas

3

4

5

Não certificadas

6

7

8

Geral

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Suas Acolhimento 2015.

O gráfico 7 demonstra o número de diferentes órgãos – entre os listados na tabela
21 – que monitoraram presencialmente os serviços ao longo de 2015. Porém, não é
possível saber sobre a rotina dessas inspeções e se houve algum mecanismo de
coordenação entre esses órgãos na supervisão dos serviços prestados pelas ILPIs.
Percorrido esse trajeto de caracterização da infraestrutura e das características de
atendimento, resta uma revisão dos achados desta seção.
Na comparação entre certificadas e não certificadas não foram verificadas
diferenças significativas que remetam aos incentivos esperados do CEBAS. Entre
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concessões e renovações também não há condições de atendimento e de infraestrutura
que tenham variado de modo expressivo no intervalo analisado que poderiam decorrer
dos efeitos desse instrumento.
As sutis variações positivas no atendimento prestado pelas organizações
certificadas e a maior proximidade das organizações certificadas há mais tempo com o
poder público – tanto nas articulações quanto nas interações por meio de procedimentos
de acompanhamento e de fiscalização – apontam apenas nuances de distinção que não
permitem a extrapolação dessas medições.
A invariância do número de atendimentos entre os períodos e os conjuntos aponta
pela indistinção da certificação sobre o total de acolhidos pelas unidades. Perseverariam
outros condicionantes sobre essa dimensão.
Cogita-se a hipótese de que o período de criação da instituição, os constrangimentos de
expansão de capacidade de atendimento diante de restrições de custo e de propriedade e
os incentivos dos parâmetros atuais da política de assistência social para unidades
menores contribuem para limitar a ampliação do número de atendidos nas unidades.

3.4 Recursos humanos
Esta seção analisa o perfil, as ocupações, os vínculos e as condições de
remuneração dos trabalhadores das instituições de acolhimento para idosos delimitadas
nas amostras desta pesquisa.
Foram utilizados dados disponíveis42 na Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) para os anos de 2012 e de 2015. Nas situações em que não existiram mudanças
significativas entre os períodos ou grupos, as demonstrações priorizaram os dados mais
recentes de 2015. Serão considerados os dados dos trabalhadores celetistas com vínculo
ativo no último dia de cada ano. Por fim, as variáveis de remuneração foram deflacionadas
com referência em 2015, de modo a permitir a comparação com valores reais.
Uma primeira forma de caracterizar os recursos humanos das ILPIs passa pelo
perfil de gênero, raça e faixa etária de seus trabalhadores. O perfil usual é composto por
mulheres (80,8%), pessoas brancas (59,1%) e com idade entre 30 e 49 anos (58,6%).

42

Destaca-se novamente o apoio fundamental da equipe do IPEA (André Vieira e Erivelton Guedes) no
acesso aos dados da RAIS.
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Gráfico 8 – Distribuição relativa de profissionais das ILPIs por gênero e raça
70%

59,1%

60%
50%
40%
26,4%

30%
20%

7,2%

10%

6,4%
0,7%

0,2%

amarela

indígena

0%
branca

parda

feminino (80,8%)

preta

masculino (19,2%)

n/d

% por raça/etnia

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS 2015.

A predominância de mulheres na assistência social no Brasil é histórica e têm
profunda relação com o primeiro-damismo, uma construção social que associou a mulher
ao lugar de cuidado aos vulneráveis e dependentes.
Para as mulheres, essa forma de inserção na vida pública pelo mundo do trabalho
– imbricada com a caridade e o voluntariado – representou, a um só tempo, uma
alternativa à vida doméstica e familiar e uma conquista limitada, com abertura para a
profissionalização de mulheres e para o engajamento político, inclusive em modos que
contrariavam e superavam o papel inicialmente esperado (RUSSO, CISNE e BRETTAS,
2009, p. 139).

Gráfico 9 – Distribuição relativa de profissionais das ILPIs por gênero e faixa etária
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30,2%
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0%
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30 a 39
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40 a 49

50 a 59

60 anos ou
mais

masculino

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS 2015.
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A partir da análise do tempo de vínculo do profissional com a instituição, destacase o fato de um quarto dos trabalhadores terem até um ano de registro na função
desempenhada. Essa proporção não apresenta diferença nem entre grupos de
organizações (certificadas e não certificadas) nem entre as categorias profissionais que
lidam diretamente no atendimento aos idosos acolhidos e aquelas que desempenham
atividades meio na gestão da entidade.

Gráfico 10 – Distribuição relativa de profissionais por tempo de admissão e por grupo
de ILPIs
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS 2015.

Se considerarmos que essas organizações possuem em média 46 anos de
existência, a alta rotatividade de trabalhadores chama atenção para as condições de
trabalho e de atendimento aos idosos acolhidos.
A compreensão desse fenômeno exige reconhecer os desafios postos num serviço
de cuidado integral, que demanda dos profissionais uma relação cotidiana com idosos em
variadas condições de dependência e de vulnerabilidade, repercutindo por vezes em
agravos físicos e psicológicos sobre o cuidador (NERI, 2010, p. 304). Nesse sentido,
estudos apurados sobre as circunstâncias do cuidado nas ILPIs são necessários e podem
favorecer o acompanhamento dos profissionais.
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A importância da continuidade dos serviços perpassa também a relação
desenvolvida entre os profissionais e os idosos acolhidos. O estímulo ao relacionamento
entre os usuários e à preservação de vínculos familiares compõem as atribuições de
profissionais especializados das instituições – cuidadores, assistentes sociais, psicólogos.
(CAMARANO e SCHARFSTEIN, 2010)
O estímulo à interação social requer o conhecimento dos idosos atendidos e a
construção de uma relação que permita acessar o repertório e as vivências dos idosos de
modo a permitir a continuidade dos cuidados (SILVA et al., 2006). Nesse sentido,
mudanças frequentes nas equipes de atendimento, desacompanhadas de ações que
mitiguem seus riscos, afetam de modo negativo a qualidade do serviço.
Apesar da elevada taxa de rotatividade de trabalhadores nos períodos – em torno
de 35% – o saldo do fluxo de contratações e desligamentos nos anos de 2012 e 2015
foram positivos para a amostra utilizada. As admissões realizadas foram em sua maioria
reemprego de pessoas com experiência no mercado de trabalho (92%). Os desligamentos,
por sua vez, tiveram como principais motivos demissões sem justa causa (51%) e pedidos
por iniciativa do trabalhador (29%).

Tabela 22 – Número absoluto e médias de funcionários por grupo de ILPIs e período
Nº de
unidades
2012 e 2015

Quantidade de funcionários
2012

Média de funcionários por
unidade

2015

Variação
(%)

2012

2015

Variação
(%)

A: concessão

19

281

353

25,6%

15

19

25,6%

B: renovação

180

7.945

8.008

0,8%

44

44

0,8%

A+B: certificadas

199

8.226

8.361

1,6%

41

42

1,6%

D: não certificadas

274

5.715

6.364

11,4%

21

23

11,4%

A+B+D: geral
473
13.941 14.725
5,6%
29
31
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS 2012 e 2015.

5,6%

Em todos os grupos, houve aumento no quadro de profissionais das organizações.
As concessões tiveram a maior variação (25,6%), diante de uma média amostral de 5,6%.
Esse comportamento guarda relação com os incentivos esperados a partir da
certificação, ainda que a causalidade entre as variáveis não possa ser expressamente
comprovada.
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Além disso, o comportamento das ILPIs já certificadas anteriormente apontaria
para uma hipótese de incentivo inicial para contratação de profissionais que perderia força
com o decorrer do tempo.
A comparação entre o número médio de profissionais por unidade evidencia uma
distinção expressiva entre os grupos. Cada um deles apresenta médias díspares entre si,
sobretudo as concessões, que apesar da elevação considerável no período, possuem
patamar abaixo da média geral, com hiato ainda maior diante das renovações.
Diante da ampliação das equipes da ILPIs nesse intervalo temporal, resta uma
análise mais detalhada da formação educacional e das ocupações desempenhadas. Além
da expansão, houve aprimoramento dos recursos humanos pelo incremento de
profissionais com ensino médio ou superior completos. De 58,2% passaram a representar
72,4% do conjunto de trabalhadores das organizações.

Tabela 23 – Distribuição relativa de profissionais por nível de formação
educacional, grupo de ILPIs e período
Nº de
unidades
2012 e 2015

Fundamental
incompleto

Fundamental
completo

2012

2012

2015

2015

Médio
completo
2012

2015

Superior
completo
2012

2015
9,8%

A: concessão

19

25,6% 12,2% 24,6% 14,6% 42,7% 63,4% 7,1%

B: renovação

180

19,1% 12,2% 22,4% 16,3% 41,6% 53,5% 16,8% 17,9%

A+B: certificadas

199

19,4% 12,2% 22,5% 16,3% 41,7% 53,9% 16,5% 17,6%

D: não certificadas

274

20,3% 8,1% 21,5% 18,2% 47,1% 58,6% 11,1% 15,1%

A+B+D: geral

473
19,7% 10,5% 22,1% 17,0% 43,9% 55,8% 14,3% 16,6%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS 2012 e 2015.

A melhoria da formação educacional ocorreu em especial nas organizações que
relativamente mais contrataram. As concessões ampliaram de 49,8% para 73,2% a
proporção de trabalhadores com maior formação, sobretudo com ensino médio completo,
persistindo uma defasagem de profissionais de nível superior em relação às demais
organizações.
A alta rotatividade, combinada com as novas contratações, gerou modificações
significativas nos quadros de profissionais. Um esforço de reorganização da classificação
adotada pela RAIS43 resultou em categorias que agrupam ocupações por sua finalidade a
43

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) identifica as ocupações no mercado de trabalho com
finalidade estatística e administrativa. Sua última atualização foi regulamentada pela Portaria ministerial nº
397/2002.
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partir dos recursos humanos e equipes de referência expressas nas normativas da saúde e
da assistência social. Com isso, constatou-se elevada presença de profissionais de saúde
nas ILPIs, representando mais de um quarto do número de trabalhadores contratados e da
massa salarial. São principalmente técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros e
fisioterapeutas com dedicação exclusiva à unidade.

Tabela 24 – Distribuição relativa de profissionais por ocupações e período
Número de profissionais

Participação relativa na massa
salarial (%)
Diferença
2012
2015
(p.p.)

2012

2015

Variação
(%)

Saúde

3.499

3.759

7,4%

27,7%

27,6%

-0,1%

Administrativo e outras

4.524

3.751

-17,1%

31,2%

24,4%

-6,9%

Cuidadores sociais

1.525

2.251

47,6%

11,4%

16,7%

5,3%

Limpeza

1.930

1.985

2,8%

12,9%

13,0%

0,1%

Alimentação

1.497

1.514

1,1%

10,7%

10,4%

-0,3%

Atividades socioculturais

243

584

140,3%

2,0%

3,4%

1,4%

Assistente social

271

338

24,7%

1,1%

1,3%

0,2%

Lavanderia

312

361

15,7%

2,4%

2,5%

0,1%

Psicólogo

140

182

30,0%

0,5%

0,7%

0,2%

Total

13.941
14.725
5,6%
100%
100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS 2012 e 2015.

-

As variações identificadas no conjunto de profissionais administrativos (auxiliar
de escritório, assistente administrativo, trabalhadores de manutenção e zeladoria, entre
outros) representam um reordenamento dos serviços quando comparadas com a
ampliação de cuidadores sociais (+47%) e de profissionais responsáveis por atividades
socioculturais (educadores sociais, recreadores), superiores a 140% nesse intervalo de
três anos. Assistentes sociais e psicólogos também ampliaram sua presença relativa e
tornaram os serviços prestados nas unidades mais especializados.
Por fim, profissionais que realizam trabalhos cotidianos de alimentação, de
limpeza e de lavanderia nas instituições tiveram incrementos mais modestos e seguiram
com elevada presença em conjunto, respondendo por um quarto dos postos de trabalho.
Um olhar focalizado nas ocupações especializadas e de atendimento direto aos
idosos permite comparar variações nos grupos de entidades. Entre as certificadas,
cuidados sociais e profissionais de atividades socioculturais tiveram incremento superior
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às não certificadas. As concessões, por exemplo, dobraram o número de cuidadores
contratados entre 2012 e 2015. As renovações, ampliaram em 51%.
Tabela 25 – Frequência de profissionais por ocupações e grupos de ILPIs em 2015 e
variação entre 2012 e 2015
Nº de
unidades

Cuidadores
sociais

Saúde

Assistentes
sociais

Atividades
socioculturais

Psicólogos

2012 e
2015

2015

Variação
(%)

2015

Variação
(%)

2015

Variação
(%)

2015

Variação
(%)

2015

Variação
(%)

A: concessão

19

78

14,7%

62

100,0%

5

-

1

-

0

-

B: renovação

180

1.905

4,4%

1.248

51,5%

234

17,6%

129

19,4%

529

149,5%

A+B: certificadas

199

1.983

4,8%

1.310

53,2%

239

20,1%

130

18,7%

529

149,5%

D: não certificadas

274

1.776

10,5%

941

40,4%

99

37,5%

52

67,7%

55

77,4%

A+B+D: geral

473

30,0%

584

140,3%

Para

3.759
7,4%
2.251 47,6%
338
24,7%
182
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS 2012 e 2015.

as

demais

ocupações,

as

ILPIs

sem

certificação

contrataram

proporcionalmente mais psicólogos, assistentes sociais, profissionais de saúde e de
atividades socioculturais.
A análise da remuneração média dos trabalhadores – comparada entre grupos de
ILPIs e ocupações – revela, de um modo geral, salários superiores praticados nas
renovações e os menores nas concessões. Essa discrepância entre as certificadas indica
condições de contratação distintas expostas a outras variáveis de influência não
observadas nesta pesquisa.
Tabela 26 – Nível de remuneração por ocupação e grupo de ILPIs, ajustado ao salário
médio da amostra geral para cada ano44
Nº de
unidades

Saúde

Cuidadores
sociais

Assistentes
sociais

Limpeza,
Atividades
alimentação e
socioculturais
lavanderia

2012 e
2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

A: concessão

19

1,13

1,05

0,90

0,88

-

0,58

0,79

0,80

-

-

B: renovação

180

1,14

1,17

0,98

1,04

1,07

1,15

0,90

0,93

1,34

1,22

A+B: certificadas

199

1,14

1,16

0,97

1,03

1,07

1,12

0,89

0,92

1,34

1,22

D: não certificadas

274

1,18

1,11

0,89

0,92

1,12

1,04

0,83

0,85

0,98

0,84

473
1,16 1,14
0,93 0,98 1,09
1,08
0,87 0,89
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS 2012 e 2015.

1,29

1,17

A+B+D: geral

44

Em 2012, o salário médio anual deflacionado da amostra de ILPIs foi de R$ 89.510,76. Em 2015, foi de
R$ 103.027,04. Este valor inclui benefícios trabalhistas, férias, indenizações, entre outros que podem ser
identificados na descrição da RAIS na nota 28.
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Os salários médios dos profissionais de saúde e de assistência social – ambos de
nível técnico ou superior – são marcadamente acima da média amostral,
independentemente do grupo de ILPI.
As variações que merecem destaque são para os educadores sociais, que possuem
considerável hiato salarial entre renovações e não certificadas, cuja explicação pode estar
na existência de atividades de outras áreas nas instituições – sobretudo educação – que se
valem desses profissionais.
Para o desfecho desta seção, cabe um balanço sobre os trabalhadores contratados
pelos grupos da amostra. Iniciaremos pela comparação entre o grupo de concessões
certificadas em 2012 e o de renovações no mesmo ano, ambos mantendo a certificação
em 2015.
Em consonância com dados apresentados anteriormente na tabela 23, o maior
crescimento de contratações nas concessões resultou em ligeiro incremento de
trabalhadores na comparação desse grupo com as renovações. Uma variação sutil em
função da reduzida amostra.
Contudo, é a partir da comparação entre as certificadas e não certificadas que se
afasta ainda mais a hipótese de incentivos à contratação decorrentes das isenções fiscais
do CEBAS. Enquanto as certificadas ampliaram seu total de trabalhadores contratados
em apenas 1,6% nesse período, as não certificadas ampliaram em 11,4% os profissionais
registrados na instituição.
Ainda que as concessões tenham contratado relativamente mais, o limitado
crescimento das renovações em conjunto com o maior incremento das não certificadas
indica a presença de variáveis não observáveis que afetaram as condições de contratação
das ILPIs nesse período.
O maior número médio de trabalhadores das ILPIs certificadas (renovações) e os
limites físicos das unidades poderiam representar constrangimentos à expansão do quadro
de profissionais.
Para discutir esta hipótese, no próximo capítulo, é analisada a conformidade do
quadro de profissionais a partir dos parâmetros da política de assistência social e de saúde.
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3.5 Sustentabilidade financeira
Esta seção analisa a origem dos recursos, as principais despesas e o patrimônio
das organizações de acolhimento para idosos certificadas. As variáveis utilizadas foram
coletadas nos documentos contábeis dos processos administrativos da área de certificação
do MDS.
Justifica-se como percurso dessa pesquisa a obra de Lima e Pereira (2004), que se
debruçaram sobre aspectos contábeis de organizações da sociedade civil certificadas,
atendo-se à situação de instituições de ensino superior. À época, os critérios para
certificação requeriam 20% da receita bruta anual aplicada em gratuidades (bolsas de
estudos, atendimentos, etc.), que deveriam exceder financeiramente os benefícios fiscais
usufruídos.
Nesse trabalho, ao reconhecerem as dificuldades contábeis demonstradas pelas
organizações, os autores propuseram um modelo contábil que permitiria a apuração
estruturada de custos e benefícios da certificação, verificando na amostra estudada efeitos
patrimoniais e econômicos.
Apesar das diferenças de áreas e da temporalidade distinta – o que afeta aspectos
regulatórios – foi justamente essa evidência na literatura que motivou a coleta de
informações nos balanços patrimoniais e nos demonstrativos de resultado do exercício
das organizações analisadas.
Nesta etapa, em razão da inexistência de dados disponíveis sobre as organizações
sem certificação, não serão feitas comparações entre esses conjuntos. Contudo, as
informações apresentadas justificam-se por aportar elementos que exploram a relação
com o setor público, os condicionantes presentes no desenho da política pública e as
condições de execução dos serviços que se relacionam com a aplicação dos recursos.
No levantamento feito pelo IPEA, entre 2007 e 2009, foram abordados aspectos
financeiros para cada conjunto de ILPIs (públicas/mistas, privadas e filantrópicas). A
composição dos gastos não apresentou variação expressiva entre os grupos, com
predomínio de gastos com recursos humanos, seguidos por despesas fixas (água, luz,
telefone, etc.), gastos com alimentação e medicamentos. (IPEA, 2016, p. 504-505)
Na comparação das receitas, no entanto, a natureza jurídica de cada ILPI é bem
demarcada. Os recebimentos dos usuários, o financiamento público e outras formas de
geração de receita se distribuem de maneiras variadas.
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Nas ILPIs privadas, a cobrança dos usuários predomina como fonte de
financiamento, descaracterizando seu enraizamento na política pública de assistência
social e, portanto, não compondo os conjuntos de entidades aqui apresentadas.
Apesar dessa exclusão do estudo, sua existência chama a atenção para os debates
travados em torno da gratuidade como critério na assistência social ao assumirmos que
eventuais flexibilizações desse critério poderiam representar o acesso dessas
organizações que prestam serviços com cobrança ao conjunto de entidades que pleiteiam
a certificação.
Para as unidades públicas e mistas, chama atenção parcela aproximada de 25% de
financiamento recebido dos residentes. O Estatuto do Idoso prevê a cobrança limitada da
participação do usuário apenas para entidades filantrópicas. Apurar esse dado requereria
informações detalhadas das respostas dessas unidades ao levantamento.
As filantrópicas, por sua vez, teriam a composição de receita mais diversificada.
Contribuições dos usuários, financiamento público, rendas próprias e outras fontes se
ordenariam como as principais formas de financiamento dos serviços.
Na estimativa de custos feitas pelo IPEA, o gasto mensal médio 45 por usuário
acolhido foi de R$ 1.155,00 (IPEA, 2016, p. 504). Esse valor apresentava maior média e
maior variação para as unidades públicas, fenômeno que pode ser atribuído ao
recebimento de doações de bens e materiais e ao uso de trabalho voluntário que amenizam
os custos para as filantrópicas.
Nesta pesquisa, seguiremos a análise de aspectos financeiros das organizações,
aplicando e ampliando as classificações utilizadas pelo IPEA para os grupos de ILPIs da
amostra. É possível antecipar que a distribuição das fontes de receitas e os gastos seguem
na mesma linha do estudo anterior.
Ao todo foram analisadas informações das entidades especificadas nos grupos de
concessão e de renovação que compõem a amostra desta pesquisa. Em função de
variações nos documentos exigidos ao longo do tempo46, da qualidade das informações
prestadas e da exclusão de valores atípicos47, persistiram na análise 104 organizações que,

45

Todos os valores monetários apresentados nesta seção foram trazidos a valor presente, incorporando as
variações do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) com referência em dez/2016.
46
De 1º/Jan/2011 até a publicação do Decreto nº 8.242/2014, a declaração de gratuidade do gestor local
substitua a demonstração de gratuidade a partir dos documentos contábeis, o que levou organizações a não
os apresentar em seus requerimentos de certificação.
47
Foi utilizado método baseado na amplitude interquartil (IQR), que define limites superiores (Lsup) e
inferiores (Linf) para identificar valores discrepantes (outliers). As fórmulas utilizadas estão expressas a
seguir: 𝐿𝑖𝑛𝑓 = 𝑥 − 1,5 × (𝑄3 − 𝑄1) e 𝐿𝑠𝑢𝑝 = 𝑥 + 1,5 × (𝑄3 − 𝑄1)
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em ambos os períodos (t1 e t2)48, apresentaram documentação contábil que permitiu
verificar as fontes de receita, os principais gastos e as variações patrimoniais. Essa
consistência, apesar de reduzir a amostra, eleva o rigor e a comparabilidade entre as
organizações. As 104 ILPIs analisadas (17 concessões e 87 renovações) atuam em 100
municípios de 13 estados.
As fontes de receita apuradas foram agrupadas segundo sua origem e mecanismos
de obtenção, podendo ser definidas como recursos públicos, recursos próprios decorrentes
de iniciativas das organizações e as contribuições assistenciais ou previdenciárias
oriundas dos idosos acolhidos.
Gráfico 11 – Distribuição relativa das fontes de recursos das ILPIs certificadas
renda patrimonial;
5,6%

outras; 5,0%

eventos,
comercialização
de produtos; 6,9%

contribuições dos
idosos; 39,5%
doações; 17,9%

recursos públicos;
25,0%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados administrativos dos processos CEBAS do MDS.

As contribuições dos idosos acolhidos compuseram uma variável específica, dada
a sua relevância no custeio das entidades. O gráfico 11 demonstra a elevada participação
dos benefícios e das aposentadorias no financiamento das ILPIs (39,5%), seguida pelos
recursos públicos provenientes de transferências monetárias e isenções fiscais municipais,
estaduais e federais (25%), agrupando-se órgãos gestores e transferências voluntárias de
parlamentares por esfera administrativa.
Com isso, pode-se afirmar que a maior parte do financiamento das ILPIs provém
do Estado, seja pelas parcerias e pelas isenções fiscais, seja pelas políticas públicas de
previdência e de assistência social por meio dos benefícios concedidos aos idosos.
48

Os períodos t1 e t2 referem-se aos anos da documentação contábil disponível nos processos de
certificação das organizações estudadas.
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Doações de pessoas físicas e jurídicas representaram a terceira principal fonte
(17,9%), assumindo diversas formas. São doações monetárias, de bens e eventualmente
serviços voluntários de pessoas e empresas contabilizados em seus resultados. Por vezes,
suas origens são descritas nos documentos como donativos de atividades religiosas de
organizações associadas à ILPI.
Entre as estratégias adotadas pelas organizações para seu custeio estão eventos,
comercialização de produtos, bazares e atividades comunitárias que, no geral, possuem
dupla finalidade: arrecadar recursos e atrair familiares e pessoas da comunidade para a
instituição e o convívio com os idosos acolhidos.
Há também um conjunto de receitas patrimoniais (5,6%) decorrentes do aluguel
de imóveis e de rendimentos financeiros de aplicações diversas. Para um subconjunto
reduzido, essa fonte supera 10% da receita total.
Por fim, existem outras fontes que foram agrupadas genericamente em razão da
sua baixa participação. São recursos provenientes de empresas estatais, recebimentos do
sistema de justiça por meio de penas alternativas transferidas às entidades, recuperação
de despesas anteriores e outros valores esporádicos que não se enquadram na classificação
desenhada.
A variabilidade nas fontes de recurso é um traço geral da amostra de ILPIs
analisadas, já que 95% das organizações recebem recursos de 5 ou mais fontes entre as
listadas na tabela 3.25.
Tabela 27 – Média de fontes de recursos e percentual de ILPIs por grupo que recebem
recursos das fontes listadas

T1

T2

Renovação
(n=87)
T1
T2

Média de fontes de recursos

5,7

6,2

6,6

Contribuições dos idosos

88,2%

100%

Receitas financeiras

82,4%

Parcerias municipais

Concessão (n=17)

Geral (n=104)
T1

T2

6,8

6,5

6,7

90,8%

95,4%

90%

96%

88,2%

88,5%

88,5%

87,5%

88,5%

76,5%

70,6%

90,8%

89,7%

88,5%

86,5%

Doações

88,2%

82,4%

85,1%

78,2%

85,6%

78,8%

Outras fontes

64,7%

58,8%

69,0%

71,3%

68,3%

69,2%

Isenções fiscais (CEBAS)

29,4%

52,9%

70,1%

67,8%

63,5%

65,4%

Comercialização, eventos

58,8%

82,4%

55,2%

62,1%

55,8%

65,4%

Parcerias estaduais

17,6%

35,3%

58,6%

56,3%

51,9%

52,9%

Cofinanciamento federal
35,3% 29,4% 42,5% 47,1% 41,3% 44,2%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados administrativos dos processos CEBAS do MDS.
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Novamente, as contribuições das aposentadorias e benefícios se destacam, sendo
a fonte mais frequente de financiamento. As receitas financeiras, apesar de pouco
expressivas sobre o montante de recursos, são amplamente difundidas na prática. As
parcerias com municípios e as doações também são costumeiras.
Dois pontos merecem ser destacados na tabela 27. Ainda no momento de
requerimento da concessão, há um conjunto de organizações que demonstraram
contabilmente usufruírem das isenções fiscais decorrentes do CEBAS. Isso pressupõe um
desconhecimento da norma ou a presunção de imunidade tributária pela organização.
O segundo ponto é a ampliação de parcerias estaduais nas concessões entre t1 e
t2, que pode ser decorrente da priorização prevista em lei para as entidades certificadas
na celebração de convênio, contratos e congêneres (Lei nº 12.101/2009, art. 18, § 4º). O
estado de São Paulo, que concentra 49% da amostra, previa em seu Decreto nº
57.501/2011 a exigência do CEBAS para OSCs de assistência social firmarem convênios
com o governo49.
Ao detalhar as fontes de financiamento e desagregar a participação dos recursos
públicos, vê-se maior participação dos municípios no custeio desse serviço tanto na maior
frequência das parcerias como no maior volume de recursos, com quase metade dos
recursos de origem estatal.

Tabela 28 – Distribuição proporcional das fontes de recursos públicos por período e
grupo de ILPIs
Concessão (n=17)

Renovação (n=87)

Geral (n=104)

T1

T2

T1

T2

T1

T2

Parcerias municipais

10,7%

10,9%

11,8%

11,5%

11,7%

11,4%

Isenções fiscais (CEBAS)

2,8%

7,8%

8,0%

8,7%

7,5%

8,6%

Parcerias estaduais

2,0%

4,5%

3,4%

3,6%

3,3%

3,7%

Cofinanciamento federal

2,1%

1,0%

2,2%

1,9%

2,1%

1,8%

Financiamento público (direto e indireto)

17,6%

24,1%

25,4%

25,6%

24,6%

25,4%

Outras fontes
82,4%
75,9%
74,6%
74,4%
75,4%
74,6%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados administrativos dos processos CEBAS do MDS.

Com a obtenção da certificação pela primeira vez (concessão), as entidades
ampliam a participação dos recursos públicos em seu financiamento – de 17,6% para

49

Essa exigência foi revogada em março de 2017 pelo Decreto nº 57.501/2017, que institui o Cadastro
Estadual de Entidades (CEE) e criou o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CRCE).
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24,1% – em razão das já mencionadas parcerias estaduais e das isenções fiscais
decorrentes do CEBAS, que representam em torno de 8% dos recursos disponíveis.
Entre os períodos analisados, a maiorias das organizações elevaram a receita
anual: 94% das concessões e 77% das renovações. Como existem diferenças temporais
nas medições em função de diferenças no tempo de decisão e no tempo de certificação
concedida, o gráfico 12 anualiza o crescimento médio de receitas das entidades.

Gráfico 12 – Crescimento anual e variação média das receitas das ILPIs certificadas por

Milhares

grupo e período
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6,0%

4,1%

4,3%

concessão

renovação

total amostral

R$ 0
t1

t2

crescimento médio por ano (%)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados administrativos dos processos CEBAS do MDS, com valores
corrigidos pelo IPCA (dez/2016).

Umas das lacunas dos dados analisados é a impossibilidade de rastrear a área de
origem dos recursos públicos (saúde, assistência social, educação, etc.). A agregação por
ente federativo também ocultou a distinção entre Executivo e Legislativo, apesar do
predomínio do primeiro nos recursos repassados às ILPIs.
A análise dos documentos também registrou as despesas realizadas, organizadas
em categorias que permitem compreender a alocação de receitas obtidas pelas variadas
fontes apresentadas anteriormente.
Serviços socioassistenciais são intensivos em trabalho e há elevada participação
dos gastos com recursos humanos (56,8%) – incluindo salários, direitos trabalhistas,
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benefícios e encargos. Na alta complexidade, cujo atendimento é integral, esse peso tende
a ser ainda maior.

Gráfico 13 – Distribuição relativa dos gastos das ILPIs certificadas
Saúde; 3,8%

Tributos *;
0,7%

Alimentação;
7,4%

Gastos gerais;
30,8%

Despesas
financeiras;
0,5%

Recursos
humanos;
56,8%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados administrativos dos processos CEBAS do MDS.
* Exceto tributos trabalhistas e encargos sociais, considerados nas despesas com recursos humanos.

Os gastos gerais equivalem à 30,8% do total e reúnem despesas administrativas
na manutenção e ocasional locação de imóveis, taxas de serviços públicos (água, luz,
telefone), materiais administrativos, transporte, serviços contratados de pessoas jurídicas
e físicas sem vínculo trabalhista, atividades organizadas pela instituição (bazares,
eventos), entre outras.
Como em alguns casos as despesas com alimentação e itens de saúde não foram
especificadas, elas também compõem os gastos gerais eventualmente. Com isso, esses
itens tendem a ser sub-representados na distribuição proporcional das despesas. Para as
situações em que o registro foi possível, os gastos com alimentação (7,4%) incluíram
alimentos, despesas com itens de cozinha, gás, etc.
Na saúde foram consideradas despesas com medicamentos, fraldas geriátricas,
exames médicos, consultas, planos de saúde e itens de enfermaria utilizados pela
instituição no cuidado com os idosos acolhidos.
Mesmo quando discriminadas, a remuneração de profissionais de alimentação e
de saúde foram consideradas em recursos humanos.
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As despesas das ILPIs com impostos são reduzidas e se limitam aos tributos
estaduais e municipais relacionados à propriedade de veículos, imóveis e outras taxas
específicas dos territórios.
Como 85,4% das ILPIs dispõem de imóvel próprio e os gastos demonstram baixa
incidência tributária em seus gastos, é possível inferir que as organizações possuem
isenção ou reivindicam imunidade sobre a propriedade de imóveis, conforme previsão
constitucional para instituições de assistência social. Além disso, a amostra selecionada
– organizações certificadas com isenção das contribuições sociais – reitera o viés de baixa
tributação aplicada a este conjunto.
Por fim, há um valor residual com despesas financeiras que incluem taxas
bancárias, financiamentos e empréstimos realizados pelas instituições.
A comparação entre entidades certificadas pela primeira vez e entidades
renovadas indica variações nas proporções dos gastos em cada grupo. O percentual gasto
com recursos humanos nas concessões entre t1 e t2 se amplia (tabela 29) nas certificadas,
aproximando-as do patamar médio das renovações.

Tabela 29 – Distribuição proporcional das despesas por período e grupo de ILPIs
Concessão (n=17)

Renovação (n=87)

Geral (n=104)

T1

T2

T1

T2

T1

T2

Recursos humanos

50,2%

58,9%

54,4%

59,2%

54,0%

59,1%

Gastos gerais

36,3%

28,1%

33,7%

28,1%

34,0%

28,1%

Alimentação

8,8%

8,1%

7,0%

7,6%

7,2%

7,6%

Saúde

4,2%

3,6%

3,8%

3,8%

3,8%

3,8%

Tributos *

0,4%

0,4%

0,6%

0,9%

0,5%

0,8%

Despesas financeiras

0,2%

0,9%

0,5%

0,5%

0,4%

0,5%

Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados administrativos dos processos CEBAS do MDS.
* Exceto tributos trabalhistas e encargos sociais, considerados nas despesas com recursos humanos.

O aumento de trabalhadores demonstrado pelos dados da RAIS está também
registrado nos documentos contábeis de ambos os conjuntos.
A redistribuição da proporção dos gastos poderia expressar alguma retração nos
outros tipos. No entanto, entre os períodos analisados todos os gastos tiveram ampliação
real.
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Gráfico 14 – Crescimento anual e variação de gastos médios das ILPIs por grupo e
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados administrativos dos processos CEBAS do MDS.

Com níveis menores de receita e de gastos, as concessões ampliaram
relativamente de forma mais aguda suas despesas entre ambos os períodos, com uma
elevação anual média de 6% e alcançando média de R$ 714 mil reais por ano na realização
de suas atividades. Essas despesas contemplam todas as atividades, não apenas a
execução do serviço de acolhimento para idosos.
A comparação entre receitas e despesas médias prenuncia uma situação
superavitária nas instituições, apesar do maior crescimento relativo dos gastos (+5,3%)
em comparação com o aumento das receitas (+4,3%).
De fato, em ambos os períodos a maioria das organizações tiveram receitas que
excederam suas despesas, cerca de 80% das ILPIs, com valores de superávit que
flutuaram em média entre 0,6% e 5% do total arrecadado em cada período.
Tabela 30 – Percentual de ILPIs superavitárias por grupo e período, com cenário que
exclui as isenções fiscais do CEBAS
Concessão (n=17) Renovação (n=87)

Geral (n=104)

T1

T2

T1

T2

T1

T2

% de OSCs superavitárias

75,3%

81,1%

81,6%

77,0%

80,8%

77,9%

% de OSCs superavitárias (excluindo
isenções fiscais do CEBAS)

62,6%

56,1%

63,2%

54,0%

63,5%

53,8%

Superávit / receita anual

7,5%

8,4%

12,6%

10,8%

12,0%

10,4%

Superávit / receita anual (excluindo
4,8%
0,6%
5,0%
2,2%
4,9%
2,0%
isenções fiscais do CEBAS)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados administrativos dos processos CEBAS do MDS.

104

Se excluirmos a disponibilidade orçamentária resultante das isenções fiscais
concedidas pelo CEBAS, quase a metade das OSCs da amostra seria deficitária e haveria
expressiva redução no superávit nominal das demais. Esse exercício aponta para uma
importante contribuição das isenções fiscais no equilíbrio das contas das entidades.
Pela natureza jurídica das ILPIs, eventuais excedentes orçamentários não são
distribuídos entre dirigentes como lucros, podendo apenas ser reinvestidos na unidade, no
aprimoramento do serviço ou compor o patrimônio social das entidades pela aquisição de
bens e de ativos.
Para a análise patrimonial, foi adotada a classificação usual da Contabilidade para
apuração de eventuais variações. O balanço patrimonial pressupõe uma relação de
igualdade entre ativos e a soma de passivo com o patrimônio social líquido50, expressão
utilizada para demarcar a especificidade de organizações do terceiro setor. (LIMA e
PEREIRA, 2004)
Ativos são compostos por bens, direitos e valores a serem recebidos pelas
organizações. São divididos usualmente em ativo circulante (bens e valores com maior
liquidez e realizáveis a curto prazo) e ativo não circulante, que envolve investimentos de
longo prazo e bens de permanência duradoura (imóveis, veículos, equipamentos,
máquinas, etc.).
O passivo, por sua vez, é composto pelas obrigações sociais (dívidas,
empréstimos), tributárias e trabalhistas que estão pendentes ou tem previsão de saída em
função de eventos já ocorridos. É pela diferença entre ambas as contas que se apura o
patrimônio social da organização.
No levantamento realizado nesta pesquisa, foi verificado incremento nos ativos
das organizações, com crescimento anual de 3,2%, sem distinção robusta entre
concessões e renovações. Nota-se, contudo maior posição contábil de ativos e de
patrimônio social líquido para as renovações.

50

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 + 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑢 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 = 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
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Tabela 31 – Balanço patrimonial por contas, grupo de ILPIs e período (em milhares de
Reais)
Concessão (n=17)

1. Ativo
1.1 Ativo
circulante
1.2 Ativo não
circulante

Renovação (n=87)

Geral (n=104)

T1

T2

Variação
anual (%)

T1

T2

Variação
anual (%)

T1

T2

Variação
anual (%)

R$ 389

R$ 522

3,5%

R$ 768

R$ 853

3,2%

R$ 706

R$ 799

3,2%

R$ 81

R$ 138

-

R$ 181

R$ 195

-

R$ 165

R$ 186

-

R$ 308

R$ 378

-

R$ 575

R$ 644

-

R$ 531

R$ 600

-

2. Passivo
R$ 24
R$ 41
11,8%
R$ 77
R$ 79
0,8%
R$ 69
R$ 73
2.1
Fornecedores,
R$ 10
R$ 10
R$ 17
R$ 23
R$ 15
R$ 21
credores
2.2 Obrigações
R$ 14
R$ 30
R$ 58
R$ 52
R$ 51
R$ 49
trabalhistas
2.3 Obrigações
R$ 1
R$ 0
R$ 3
R$ 4
R$ 3
R$ 4
fiscais
Patrimônio
R$ 362 R$ 476
3,3%
R$ 669 R$ 740
3,6%
R$ 619 R$ 697
social líquido
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados administrativos dos processos CEBAS do MDS.

1,7%
3,5%

Esse percurso de análise das receitas, despesas e patrimônio de amostra de
organizações certificadas buscou ilustrar parte das condições de financiamento e de
alocação de recursos das entidades.
A ausência de dados para as OSCs não certificadas limita sua extrapolação e não
permite a comparação adequada entre os grupos. De todo modo, é possível reconhecer
que, ainda que existam variações na proporção em cada entidade, os elementos que
compõem as decisões e as condições experimentadas pelas diversas ILPIs se aproximam
das variáveis expostas nesta seção.

106

Capítulo 4 – Resultados e apontamentos
Este capítulo tem como objetivo realizar as mediações entre a literatura e a análise
empírica desenvolvida anteriormente.
Na primeira seção, se analisa a conformidade das ILPIs ao conjunto de normas da
assistência social e da saúde, com base nas análises feitas no capítulo 3. A segunda seção
explora as variações das relações entre Estado e organizações da sociedade civil na
provisão de serviços na assistência social, tendo como eixo as variações institucionais
dessa política pública a partir do SUAS e com ênfase nas mudanças decorrentes da
migração da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social do CNAS para
os Ministérios Setoriais.

4.1 Evidências a partir dos acolhimentos institucionais para idosos
A apresentação feita ao longo do capítulo 3 sobre as condições dos acolhimentos
institucionais para idosos tece um panorama com evidências de mudanças e de
persistências na oferta desse serviço por OSCs. Para os eixos estudados, é importante um
balanço articulado e inserido no referencial teórico.
As normativas construídas nas políticas de assistência social (Tipificação
Nacional e NOB/SUAS-RH) e de saúde (RDC nº 283/2005) propuseram parâmetros
relevantes para a conformidade do serviço de acolhimento institucional para pessoas
idosas.
No entanto, a disparidade entre a norma e a realidade é acentuada nesse caso. As
combinações

de

alguns

parâmetros

essenciais

dessas normativas

expressam

descolamentos das práticas realizadas pelas organizações estudadas diante das exigências
da política de assistência social e da resolução da Anvisa.
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Tabela 32 – Parâmetros de referência do serviço de acolhimento institucional para
pessoas idosas a partir das normativas da política de assistência social
Eixo

Parâmetros de referência para ILPIs

Parâmetros de referência para ILPIs

(SUAS)

(Anvisa)

- Inscrição no conselho municipal de
Relação com poder
público

assistência social
- Articulação com órgão gestor ou
equipamento público de assistência

- Atestado de vigilância sanitária51
- Articulação com serviços de saúde

social (CRAS ou CREAS)
- Existência de cozinha e lavanderia
na unidade
- Acessibilidade no acesso e no
Infraestrutura

interior da unidade
- Máximo de 50 pessoas acolhidas
- Máximo de 4 pessoas acolhidas por
dormitório

Atendimento

Recursos humanos

- Existência de cozinha e lavanderia
na unidade
- Acessibilidade no acesso e no
interior da unidade
- Máximo de 4 pessoas acolhidas por
dormitório

- Realização de Plano Individual de

52

Atendimento (PIA)
- Assistente social

- Cuidadores nas proporções da

- Psicólogo

tabela 2.4

- Cuidador

- Profissional de saúde

- Profissionais para alimentação,

- Profissionais para alimentação,

limpeza e lavanderia

limpeza e lavanderia

Fonte: Elaboração própria a partir da NOB/SUAS-RH e da Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais.

As equipes de referência no atendimento, os reconhecimentos obrigatórios das
organizações, o referenciamento do serviço prestado ao poder público e as condições
mínimas de atendimento e de infraestrutura forjam um desenho institucional do que
deveria ser o padrão para as ILPIs.
Apesar de avanços registrados em variáveis específicas no decorrer do capítulo 3,
quando analisadas de maneira integral, não ampliaram de forma significativa a
conformidade das ILPIs nesse período.

51
52

Informação disponível apenas para o ano de 2015.
Não há dado disponível sobre a realização de Plano de Atenção Integral à Saúde.

108

Tabela 33 – Percentual de ILPIs em conformidade com os parâmetros do serviço de
acolhimento para idosos por grupo de ILPIs e por período
Nº de
unidades
2012 e 2015

Conformidade
SUAS
2012
2015

Conformidade
Anvisa
2012
2015

Conformidade
SUAS e Anvisa
2012
2015

A: concessão

19

0,0%

0,0%

21,1%

26,3%

0,0%

0,0%

B: renovação

180

2,2%

3,3%

22,8%

31,1%

2,2%

2,2%

A+B: certificadas

199

2,0%

3,0%

22,6%

30,7%

2,0%

2,0%

D: não certificadas

274

1,5%

4,0%

16,4%

19,3%

1,5%

2,2%

A+B+D: geral
473
1,7%
3,6%
19,0%
24,1%
1,7%
2,1%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados administrativos dos processos CEBAS do MDS. Os
parâmetros foram considerados de forma integral, ou seja, o descumprimento de um deles, excluía o
serviço da condição de conformidade.

A escolha de critérios para verificação de conformidade não foi exaustiva e não
contemplou todas as recomendações e exigências das normas para ILPIs. Ainda assim, a
situação encontrada se distancia de ambas as políticas.
Na assistência social, a aplicação da NOB/SUAS-RH e da Tipificação demonstrou
residual conformidade das instituições de acolhimento em ambos os grupos – certificadas
e não certificadas. Entre as concessões, nenhuma atendia integralmente os parâmetros
desenhados no SUAS.
No caso da área da saúde, os parâmetros da Anvisa demonstram adequação
relativamente superior, especialmente entre as certificadas. Pelo foco desta pesquisa no
campo da assistência social, que reverberou na seleção dos dados utilizados, é possível
que o conjunto de variáveis escolhidas seja restrito para um olhar especializado da saúde.
Por outro lado, quando consideramos que o principal órgão público que realizou
fiscalização e acompanhamento das unidades nesses períodos foi a vigilância sanitária –
seguida pelo órgão gestor da assistência social – cogita-se a possibilidade dessas
organizações efetivamente estarem mais atentas às normas da saúde. Essa aproximação
também poderia ser decorrente do quadro profissional marcado por técnicos, auxiliares e
enfermeiros, enraizados em sua formação na área da saúde, logo com maior repertório
sobre as exigências desse campo.
Houve, de fato, um ligeiro avanço na proporção de entidades que atendem às
normas de ambas as políticas públicas nesse período. Porém, a situação geral requer uma
desagregação dos parâmetros considerados para a identificação dos principais desafios
em direção à adequação dos serviços.
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Tabela 34 – Frequência relativa de adequação aos parâmetros de conformidade por área
e grupo de ILPIs (2015)

Área

Parâmetro

Certificadas
(n=199)

Não
certificadas
(n=274)

Geral
(n=473)

SUAS/Anvisa

Acessibilidade

99,5%

100%

99,8%

SUAS/Anvisa

Cozinha e lavanderia

99,5%

99,5%

99,5%

100%

98,9%

99,4%

SUAS

Articulação com poder público na assistência
social

SUAS

Inscrição no CMAS

99,5%

96,4%

97,7%

Anvisa

Articulação com serviços de saúde

96,5%

96,7%

96,6%

95,0%

92,0%

93,2%

SUAS/Anvisa

Profissionais de alimentação, lavanderia e
limpeza

Anvisa

Atestado de vigilância sanitária

90,5%

85,8%

87,7%

SUAS/Anvisa

Máximo de 4 pessoas por dormitório

74,9%

75,2%

75,1%

SUAS

Plano Individual de Atendimento (PIA)

70,9%

71,5%

71,2%

SUAS

Máximo de 50 acolhidos na unidade

63,8%

75,5%

70,6%

SUAS

Cuidador

62,3%

59,9%

60,9%

47,7%

43,8%

45,5%

Anvisa

Cuidadores, na proporção exigida pela
Anvisa

SUAS

Assistente social

61,3%

33,2%

45,0%

SUAS

Psicólogo

27,6%

17,2%

21,6%

Fonte: Elaboração própria a partir do Censo SUAS Acolhimento 2015 e da RAIS 2015.

São notáveis os limites que persistem nas organizações para composição de um
quadro de profissionais que atenda aos parâmetros das políticas públicas. Mesmo com as
contratações no período estudado, a existência de psicólogos, assistentes sociais e
cuidadores é escassa.
A fonte dos dados impõe uma limitação analítica dos recursos humanos das ILPIs.
Uma vez que a RAIS considera apenas trabalhadores celetistas e com contratos
temporários, há um conjunto de alternativas comuns no mercado de trabalho brasileiro –
terceirização, contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas, etc. – que provocam
a subnotificação dos profissionais efetivamente atuantes nas instituições.
A presença usual de voluntários que desempenham funções na prestação dos
serviços também está ausente dessa fonte. Nesse caso em particular, os riscos à
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continuidade do atendimento e à sua qualidade ficam evidentes pela fragilidade desse
vínculo, associado a práticas históricas na assistência social.
Para além dos condicionantes oriundos da organização da vida econômica no
Brasil, que resultam num mercado de trabalho com alta informalidade, há um
imbricamento entre a trajetória institucional assentada em concepções benemerentes
fundadoras da assistência social, a influência religiosa e o percurso do Estado brasileiro
que dissuadiu ações e disputas por direitos no campo social (LIMA NETO, 2013 e
LOPEZ, 2014, p. 336). Tal combinação definiu práticas de voluntarismo e de não
remuneração daqueles que realizam atividades de variadas naturezas nas entidades.
Enquanto esta dissertação indica avanços na profissionalização dos acolhimentos
institucionais de idosos, as evidências demonstradas em outras pesquisas (IBGE, 2015)
reiteram a presença de voluntariado no atendimento em 60% dos acolhimentos de idosos,
configurando uma sobreposição de práticas que convivem e reforçam as ambiguidades
das próprias organizações.
Os parâmetros de infraestrutura e de atendimento vem na sequência dos desafios
de conformidade. O limite máximo recomendado e a especificação de pessoas acolhidas
por dormitório são situações intrinsicamente associadas aos espaços de atendimento das
unidades.
Ao percorrer as políticas para a velhice no Brasil, Lobato (2012) demarca nos anos
1960 o início de um discurso científico sobre o envelhecimento a partir de mobilizações
de profissionais e de instituições. Nos anos 1980, em meios às movimentações em torno
da Constituição Federal, se perceberia um deslocamento das propostas de asilamento e de
marginalização em prol de programas e de ações que apontavam para um modelo sócio
sanitário desse serviço, que pautaria mudanças na direção da política de cuidado ao idoso.
A correlação estabelecida neste trabalho entre o período de criação da entidade e
o número de vagas – inseridas num tempo histórico próprio – aparenta ser um
constrangimento ao ajuste do número de acolhidos em sintonia com as diretrizes atuais
da política de assistência social.
Sem a existência de mudanças institucionais que favoreçam alternativas ao
acolhimento institucional, a readequação dos espaços ou mesmo a criação de novas
unidades nos territórios para ampliação da capacidade de atendimento atual, é esperada a
manutenção de médias elevadas de acolhidos em função de um arranjo historicamente
estabelecido.
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Entre as articulações das entidades com órgãos públicos, a interação com o
Ministério Público foi verificada com uma das principais. Chama atenção o lançamento
recente pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP, 2016) de manual de
atuação funcional na fiscalização das ILPIs por seus promotores.
Produzido por Grupo de Trabalho da própria instituição, é composto por
orientações de recursos humanos, metodologias, legislações selecionadas, modelos de
instrumentos de fiscalização do MP e de gestão para as organizações.
O manual se destaca pela absoluta inobservância das normas definidas a partir do
SUAS. Todas as referências normativas para o acompanhamento e a fiscalização das
organizações valem-se preponderantemente de diretrizes da Política Nacional do Idoso e
das especificações da RDC nº 283/2005 da Anvisa. No campo da assistência social, há
apenas uma referência à existência da Tipificação Nacional e uma menção equivocada53
à Portaria SEAS nº 73/2001.
Essa ausência reflete a dificuldade do SUAS em se afirmar como política pública
perante outras áreas. A desconsideração das normativas da assistência social na
fiscalização de um serviço, que lhe é de competência, por outra instituição pública põe à
prova sua efetividade.
Se a diversidade de tipos de organização verificada nas ILPIs já apresenta desafios
por si para o acompanhamento do poder público, sua característica híbrida entre as
políticas públicas de assistência social, de saúde e sua transversalidade na política de
Direitos Humanos explicita desafios de regulação e de coordenação.
Camarano e Barbosa (2016, p. 481) reconhecem a associação imprecisa
usualmente feita entre ILPIs e estabelecimentos de saúde, indicando que cerca de metade
das instituições recebem visitas médicas regulares por meio da Estratégia de Saúde da
Família.
As similitudes nos arranjos dos sistemas únicos (estrutura organizacional,
conselhos, comissões e conferências, mecanismos de transferência de recursos) –
descritas por Menezes (2012) – não resolvem os desafios de regulação da prestação de
serviços, que exigem dos âmbitos federais desses sistemas capacidade de convergência
nas orientações e nas normas produzidas para órgãos gestores subnacionais ou mesmo
para organizações da sociedade civil. Na relação com as organizações da sociedade civil,
a pluralidade de atores só reforça as dificuldades de coordenação para implementá-las.
53

No texto do Ministério Público, apresenta-se a portaria como sendo do ano 2011. A Portaria MPAS/SEAS
nº 73/2001, estabeleceu normas de funcionamento de serviços de atenção ao idoso no Brasil.
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Quando comparamos os parâmetros da assistência e da saúde para as ILPIs, apesar
da aproximação entre algumas categorias, existem variações específicas que apontam
para direções díspares. Nesse ponto, as organizações circulam entre lógicas distintas, o
que para Brettas
[...] fortalece a utilização, pelas OSC, da estratégia
de simples tradução do que é feito às diversas linguagens de cada
política (nos relatórios, inscrições em conselhos, preenchimento
de instrumentos de fiscalização, etc.), a fim de garantirem o
acesso aos seus recursos, mas sem necessariamente incorporarem
esses princípios. (BRETTAS, 2016, p. 138)

Apesar de manterem relações com órgãos públicos – seja pelo financiamento, seja
pelo acompanhamento e fiscalização das unidades – a qualidade dessa relação e os
mecanismos dessa relação, sobretudo no acompanhamento, estão por serem explorados.
Em seu trabalho, Bruni (2016) evidencia os avanços – a partir da construção do
SUAS – na capacidade administrativa dos órgãos gestores e a ampliação da oferta de
serviços por meio de equipamento públicos (CRAS e CREAS, em especial). Os ganhos
relativos se deram sobretudo nos territórios que inicialmente apresentavam maior
fragilidade institucional e maior concentração de extrema pobreza.
Essa é também uma marca que diferencia a oferta pública da privada. A
capacidade do Estado em responder às demandas regionais permite reduzir desigualdades
no acesso a serviços públicos e principalmente a direitos sociais. A histórica concentração
das organizações nas regiões sudeste e sul – justamente aquelas que apresentam os
melhores indicadores sociais – reitera uma situação de desequilíbrio e de concentração de
unidades de assistência social.
A ampliação da rede socioassistencial pública, os instrumentos essenciais de
gestão (conselho, plano e fundo) e as convergências de interesses na implementação do
SUAS e do Programa Bolsa Família demonstram os efeitos da regulação federal no
estabelecimento de diretrizes de atuação para os demais entes federativos que, por sua
vez, implementaram essa nova estrutura.
Se assumimos a importância da territorialização dos serviços e a existência de
assimetrias em sua distribuição, torna-se fundamental esforços de diagnóstico que
contemplem ambas as redes – pública e privada – nas ofertas socioassistenciais.
Bruni (2016, p. 49), reconhecendo a ampla rede de serviços das entidades de
assistência social diante da expansão das unidades públicas, sugere que a avaliação das
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capacidades administrativas do SUAS é condição para ampliar o diagnóstico sobre a
desigualdade de ofertas dos serviços prestados pelas OSCs.
Em suma, o desajustamento das ILPIs estudadas face ao arranjo estabelecido para
o serviço de acolhimento para idosos, põe à prova a efetividade dessas previsões
institucionais.
As razões que contribuem para essa não conformidade requerem pesquisas
qualitativas aprofundadas que partam das narrativas e percepções dos atores diretamente
envolvidos na execução do serviço. O percurso escolhido para este estudo centrou-se
em dados quantitativos explorados à luz da literatura e das normativas da assistência
social. Há, contudo, apontamentos de pesquisas contemporâneas ao SUAS que merecem
ser destacadas por dialogarem com algumas questões centrais.

4.2 Persistências e mudanças na relação entre OSCs e Estado no SUAS
Ao explorar as diferentes condições das entidades, Brettas (2016, p. 39) atenta
para as possíveis variações de resultado de um mesmo conjunto de normas em função de
contextos de sua implementação. A autonomia e a capacidade de adaptação das
organizações da sociedade civil às diretrizes e princípios da assistência social seriam
influenciadas pelo seu perfil organizacional e pelas características da implementação do
SUAS em seu território de atuação. Mesmo diante de regras e normas estabelecidas,
haveria espaço de discricionariedade para uma série de decisões pelas OSCs.
Essa autonomia decisória requer um esforço de compreensão do padrão de relação
entre Estado e sociedade civil numa perspectiva histórica. As aproximações e
afastamentos dessa relação exigem um exercício de alteridade que necessita considerar
ao menos duas perspectivas sobre o tema: a do Estado e a das organizações da sociedade
civil.
Enquanto para o Estado há uma nomenclatura técnica construída recentemente
por meio de regras e termos próprios para o Sistema Único de Assistência Social (e para
o CEBAS), para as OSCs há um lastro histórico na execução dos serviços e no
recebimento de recursos (incluídas aqui as isenções), percebido quiçá como obrigação do
Estado diante da sociedade civil, questionando as contrapartidas e adequações exigidas
pelas normas.
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Nas entrevistas realizadas por Rafael Abreu (2011, p. 65) com representantes de
organizações da sociedade civil, as respostas teciam discursos que as apresentavam como
mais próximas do Estado em seus objetivos, do mercado em seu funcionamento e
moralmente superiores a ambos.
Por suas funções descritas ora como complementares, ora como substitutivas ao
papel desempenhado pelo Estado, os dirigentes e coordenadores convergiam na dualidade
de percepções diante das parcerias – oportunidade e risco ao mesmo tempo.
O desejado reconhecimento pelo Estado e o acesso a recursos diante da
instabilidade financeira relatada pelas organizações, turvavam diante dos receios de perda
de autonomia e dos dilemas burocráticos na formalização das parcerias, na prestação de
contas, etc. Nas palavras de um dos entrevistados pelo autor,
A tendência do Estado é se relacionar com esse mundo das
ONGs, das organizações da sociedade civil, como se fossem um
braço do Estado. Um executor descentralizado de políticas do
governo. O governo tem que entender que nós não somos
governos. A gente não opera da mesma maneira. Eles acabam
tentando nos enquadrar como se nós fossemos uma repartição
pública. (ABREU, 2011, p. 76-77, Entrevista com representante
de OSC)

Essa aversão à similaridade aos órgãos do Estado, pode trazer como subtexto uma
recusa ou obstáculos ao cumprimento de parâmetros da administração pública – seja pela
trajetória da organização, seja pela discordância política-ideológica dos preceitos das
políticas públicas nas quais estão inseridas.
Essa noção de interdependência sem dependência afeita à autoimagem dos atores
da sociedade civil seria a realização de parcerias com o Estado sem o comprometimento
da autonomia das organizações, tratada por Lavalle e Szwako (2015, p. 182) como uma
aporia que insurge contra a codeterminação dessa relação.
Ao tomar o CEBAS como objeto de reflexão dessa relação, é preciso
desnaturalizá-lo como instrumento técnico-normativo (LASCOUMES e LE GALÈS,
2012). Suas definições legais ao longo do tempo refletiram disputas políticas que – em
sua materialização legislativa – influíram sobre a relação entre Estado e organizações e
definiram critérios de alocação de recursos públicos.
Suas expressões normativas provocam tensões desde sua origem. As
ambiguidades nessa interação também são internas ao Estado. O impasse entre as
posições políticas e as experiências podem ser observadas desde o final dos anos 1990,
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período em que o CEBAS ainda era de competência do Conselho Nacional, conforme
entrevista de Rosangela Paz a Mestriner (2011):
Flagrei então a contradição: o CNAS trabalha com a
lógica da concessão e o INSS com a lógica da negação [dos
pedidos de certificação]. Duas lógicas que entram em conflito
dentro do mesmo governo.
Venci assim meu preconceito com relação à filantropia e
passei a ser interlocutora deste setor, mas tentando qualificar o
debate do ponto de vista do direito e da ética.
Assim, continuo defendendo que a função cartorial tem
que cair [...], mas os benefícios fiscais são um recurso a ser
considerado no contexto da política. (MESTRINER, 2011, pp.
262-263, depoimento de Rosangela Paz)

A então coordenadora de normas do CNAS relata suas restrições ao processo
cartorial atribuído ao Conselho que se justificavam pela limitação imposta com isso à
capacidade de articulação política do CNAS. As demandas e a necessidade de mediar
interesses de entidades, parlamentares e membros do Executivo com relações estreitas
com essas organizações expunham o órgão deliberativo da política de assistência social à
pressão política e ao questionamento de sua competência de gestão, com a qual – ao
menos inicialmente – o Conselho apresentava baixa capacidade técnica-operacional para
se contrapor.
Maria Carmelita Yazbek, ao reportar sua experiência na vice-presidência da
primeira gestão do CNAS, reconhece o despreparo inicial para lidar com o tema da
filantropia, ainda que existisse uma posição política contrária à existência desse
instrumento de isenção fiscal.
Ainda assim, reiterava a importância da atuação do controle social diante dos
“parceiros da área privada, principalmente se contassem com dinheiro público; e que
este acompanhamento tinha que ser sobre o padrão de qualidade dos serviços.”
(MESTRINER, 2011, p. 268)
Lamentando a inexistência à época de parâmetros avaliativos, a sensação retratada
é de distanciamento entre a “consciência política” e a “prática”, sendo justificada pela
identificação de constrangimentos estruturais que limitavam a capacidade de agência de
um projeto político ainda incipiente. Diante disso, há que se resgatar a institucionalização
do Sistema Único de Assistência Social e confrontá-la com a conexão entre esses
elementos postos por Yazbek.
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Foi a partir da convergência de problemas, soluções e da política que se
configurou uma janela de oportunidade para a assistência social, no geral, e para as
transformações na certificação, em particular.

O governo Lula, eleito com uma

plataforma de fortalecimento de políticas sociais, contou com um clima favorável para a
mudança e com viabilidade técnica para mudanças, respaldado por um grupo com
repertório nesse campo.
Esse movimento em defesa da assistência social (GUTIERRES, 2015) – também
denominado comunidade de especialistas (MENDOSA, 2012) – criou conexões e
constituiu uma rede a partir de diferentes espaços, nos quais ativistas circulavam desde
os anos 1990. As experiências em conselhos locais, em cargos de gestão nos estados e
nos municípios, as inserções na academia e a gravitação em torno ao Partido dos
Trabalhadores são os principais círculos que conectavam essas lideranças, inclusive com
uma frente parlamentar nacional pluripartidária que dialogava com essas personagens.
Essa densidade de vínculos – articulados em ambientes profissionais e políticos –
fomentava a mobilização política em torno dessa agenda, com repercussão no programa
de governo do PT na campanha à Presidência da República e com posterior acesso a
posições estratégicas nas primeiras formações de governo (MENDOSA, 2012;
GUTIERRES, 2015).
A opção pela construção de um modelo de gestão baseado no SUS se justificou,
na visão de Menezes (2012), para
[...] evitar conflitos políticos entre grupos políticos e
disputas distributivas por recursos escassos comuns que já
haviam sido resolvidos na arena da saúde por seus
empreendedores políticos, tendo em vista a lacuna temporal de
criação dos dois sistemas únicos. (MENEZES, 2012, p. 112)

Reconhecendo as significativas mudanças na assistência social, a autora indica a
existência de distintos tipos de mudanças incrementais (estratificação, redirecionamento
e conversão), valendo-se das referências em Mahoney e Thelen (2010). A introdução de
novas normas, as reorientações interpretativas em função de alterações no ambiente
político-institucional e a habilidade dos atores em explorar as ambiguidades das normas,
sem modificá-las, coexistiram no processo de implementação do SUAS (MENEZES,
2012, p. 108).
Entre as mudanças centrais do SUAS, estava a ênfase na responsabilidade estatal.
A afirmação desse preceito, posto desde a LOAS, exigia a consolidação de um modelo
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descentralizado com comando único nas ações em cada esfera de governo, definido a
partir na NOB-SUAS de 2005.
No campo regulatório, um dos desafios que atingia diretamente a relação com as
organizações da sociedade civil era a regulamentação do art. 3º da LOAS, que versava
sobre a definição de entidades e organizações de assistência social.
Nesse ponto, o CNAS ganhava novamente centralidade pelas suas competências
na política. No entanto, as mudanças na sua composição pelas variações do perfil dos
representantes da sociedade civil alterariam a balança de poder nos primeiros anos de
governo petista.
Conforme relata Rosangela Paz (GUTIERRES, 2015, p. 179), o CNAS foi sendo
progressivamente acessado por organizações que reconheciam nessa instância um espaço
de disputa pelas isenções fiscais. As organizações de defesa e garantia de direitos de
cunho progressista que atuavam até final dos anos 1990, perdem espaço para entidades
prestadoras de serviços públicos nas áreas da saúde, educação e da assistência social que
tem interesse constituído pelas isenções fiscais.
As regras de acesso e de participação das organizações da sociedade civil na
representação do CNAS favorecem desde então a presença de organizações de grande
porte que transitam entre diversas áreas de políticas públicas. A exigência do dito caráter
nacional – que requer atuação em mais de uma unidade federativa – limita o conjunto de
entidades habilitadas para participar do Conselho e reitera a presença de organizações e
conselheiros que se revezam nas eleições.
Entre as estratégias almejadas pela gestão federal, estava a regulamentação do já
mencionado art. 3º da LOAS e a retirada da certificação de entidades das atribuições do
CNAS, visando o reforço de sua vocação política e o afastamento de organizações de
outras áreas – sobretudo da saúde e da educação – daquele espaço (GUTIERRES, 2015,
p. 181).
Num primeiro momento, prevaleceram os interesses articulados pela sociedade
civil em torno da certificação. Em sintonia com o modelo de Streeck e Thelen (2005), a
construção de uma coalizão em torno do CEBAS para a manutenção de interesses afetou
a distribuição de poder no Conselho Nacional, de modo a revelar a dimensão negociada
da permanência da certificação.
Além disso, havia uma dimensão a ser negociada dentro do próprio governo.
Deslocamentos da competência da certificação para áreas técnicas do governo federal
exigia uma negociação com os Ministérios da Saúde e da Educação, que apresentavam
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resistências para assumir essa responsabilidade, cientes das implicações operacionais e
políticas que essa mudança traria.
Como estratégia do governo, o debate no CNAS avançou apenas na definição do
que seriam as organizações e entidades de assistência social, demarcando-as pelo seu
caráter público sem fins lucrativos na oferta continuada de serviços, programas, projetos
e ações de assessoramento, defesa e garantia de direitos – todos enraizados na política de
assistência social (PAZ, 2012, p. 111).
Tentativas de mudanças na legislação da Certificação foram apresentadas pelo
Governo Federal ao Congresso Nacional nos anos 2000. O Projeto de Lei nº 3.021/2008
e a Medida Provisória 446/2008, rejeitada pela Câmara dos Deputados, esboçaram parte
das mudanças posteriormente contempladas na Lei nº 12.101/2009, em especial os
deslocamentos da competência para os Ministérios setoriais (saúde, educação e
assistência social) com critérios específicos previstos para cada uma.
Em audiência na Câmara dos Deputados, o então Ministro da Previdência, Luiz
Marinho, expôs a proposta governamental articuladadentro do governo – com apoio da
Presidência da República, dos ministérios setoriais envolvidos e da Fazenda. Tratava-se
de uma proposta legislativa que se embasava na experiência de gestão do acúmulo de
processos para decisão na Previdência e no reconhecimento da melhor performance de
análise dos ministérios das organizações atuantes em suas respectivas áreas (BRASIL,
2008).
Com isso, os movimentos internos ao governo federal e o choque externo
provocado pela Operação Fariseu geraram uma janela de oportunidade para essa mudança
no CNAS, em razão do alinhamento das áreas de governo, da exposição de desvios no
processo de certificação, do enfraquecimento de resistências e da exposição de
organizações prestadoras de serviços.
Vale destacar que para Gutierres (2015) a exitosa consolidação do projeto político
do movimento da assistência social tem entre seus desfechos justamente a
regulamentação do art. 3º da LOAS e o deslocamento da competência pela certificação
do Conselho Nacional para os ministérios setoriais.
Com isso, a autora indica que a consolidação do SUAS passava também pela
ressignificação do papel desempenhado pelas organizações da sociedade civil na provisão
de serviços, no acesso ao fundo público e pela alteração das entidades habilitadas para ter
representação no CNAS (GUTIERRES, 2015, p. 190).
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A responsabilização do Estado pela regulação dessa política pública passou pela
disputa com as organizações historicamente atuantes na assistência social sobre o que
seriam as definições e os parâmetros dos serviços.
Na visão de algumas entidades, a ampliação do controle governamental sobre as
ofertas por meio de normas depois de 2004 atingia a complementariedade que lhes era
atribuída no SUAS, o que sob esta leitura, conferiria autonomia às organizações sobre
suas escolhas metodológicas (CORTES, 2015, p. 144).
Após a saída do CEBAS, o papel do Conselho na produção de normativas para o
fortalecimento do SUAS e do controle estatal foi intensificado, com participação ativa e
mais contundente dos conselheiros governamentais nos debates e nas deliberações
(CORTES, 2015). Importantes resoluções foram aprovadas no período subsequente: a
atualização da NOB-SUAS em 2010; os critérios para uso do co-financiamento federal
no pagamento de profissionais; e as resoluções sobre os serviços socioassistenciais
(Tipificação Nacional, nº 27, 33 e 34/2011).
A importância da Tipificação Nacional é central na consolidação do SUAS por
regulamentar os serviços socioassistenciais em parâmetros nacionais que padronizam
nomenclatura, objetivos e os termos de cada oferta.
Esse avanço normativo atribuiu identidade aos serviços, uma referência
compartilhada aos atores do SUAS e possibilidades de construção de indicadores para o
monitoramento da execução dos serviços (GONÇALVES, 2016, p. 91).
No caso da atuação das organizações da sociedade civil, as resoluções do CNAS
sobre assessoramento, defesa e garantia de direitos, integração ao mercado de trabalho e
habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência também cumprem papel importante
no (re)ordenamento das ofertas socioassistenciais.
Ao definir a participação da rede socioassistencial na execução das ofertas, a
Tipificação diferencia a provisão dos serviços a partir dos equipamentos e da natureza do
prestador (estatal ou não governamental). A distinção de serviços de proteção social
básica e especial (média e alta complexidade) seria combinada com o repertório de
equipamentos construídos nos territórios
Para as organizações da sociedade civil, a genérica denominação de entidade
migrou em muitos casos para a especificidade do serviço prestado: unidade de
acolhimento institucional, centro de convivência, casa-lar, etc. A evolução do Censo
SUAS demonstrou isso ao se deslocar de uma coleta ampla sobre a rede privada em 2010
para as particularidades dos serviços por nível de proteção a partir de 2012.
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No entanto, a não conformidade de organizações da sociedade civil com a
Tipificação tem, ao menos, duas situações usuais. A primeira envolve o consentimento
dos órgãos gestores com variações em relação às normas do SUAS.
O caso do serviço de medidas socioeducativas em meio aberto é emblemático. A
Tipificação prevê que seu atendimento é restrito ao CREAS. Na ausência desse
equipamento, as normas gerais do SUAS indicam a responsabilidade do órgão gestor
efetivar o atendimento. Às entidades, seria facultada apenas o recebimento dos
adolescentes e jovens para a prestação de serviços à comunidade por meio da realização
de atividades e pequenas tarefas nas unidades – todas acompanhadas pelo poder público.
Contudo, alguns órgãos gestores municipais registraram no CNEAS o
atendimento das medidas socioeducativas (tabela 7), inclusive por meio de parcerias e de
transferência de recursos. Mesmo territórios que possuem CREAS optam eventualmente
por essa alternativa não prevista nas normas, às vezes com encaminhamentos feitos
diretamente pelo judiciário.
A compreensão desse tema requer um percurso apurado de investigação sobre as
condições de prestação do serviço, as escolhas adotadas pelos órgãos gestores de
assistência social e sua interação com o sistema de justiça. De qualquer modo, o que esse
caso ilustra é o descompasso entre a normativa e a provisão de serviços de medidas
socioeducativas pelas OSCs, respaldada pelos gestores da política nos territórios.
Entre as tensões postas na provisão de serviços por OSCs, talvez o serviço de
acolhimento institucional para idosos – tema central nesta pesquisa – seja o mais
paradigmático no impasse entre oferta estatal e não governamental. Trata-se de um
serviço em que predomina a execução pela sociedade civil, com mais de 94% das
unidades.
Para além da trajetória histórica das entidades nesse serviço, é notável a estrutura
de incentivo financeiro posta a partir do Estatuto do Idoso. Com a possibilidade de
retenção parcial dos benefícios previdenciários e assistenciais dos idosos limitada às
organizações da sociedade civil – combinada frequentemente com as isenções fiscais do
CEBAS – o arranjo institucional estabelecido aponta uma clara preferência das políticas
públicas pela subsidiariedade nesse serviço. A partir das informações obtidas entre as
entidades certificadas, apenas essas fontes combinadas representam mais de 48% dos
recursos das ILPIs (gráfico 11 e tabela 28).
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Pelo seu elevado custo e pelas condições desequilibradas de financiamento desse
serviço para o Estado, há um condicionante aos órgãos gestores pela preferência às
parcerias com OSCs em detrimento da oferta estatal.
A expectativa de primazia do Estado, defendida por alguns grupos tanto na
condução da política como na provisão de serviços (BRETTAS, 2015, p. 66; SOUZA,
2016, p. 17 e p. 161), tem nas condições desses serviços um arranjo institucional que
seguem favorecendo as organizações da sociedade civil.
Persistem, assim, disputas interpretativas sobre o caráter complementar das
entidades na execução de serviços e sobre a centralidade do Estado na regulação das
ofertas

socioassistenciais.

Com

isso,

as

noções

de

conflito-competição

e

interdependência-parceria se atualizam diante das mudanças do SUAS.
Para o serviço estudado com ênfase nesta dissertação, há indícios que os padrões
de interação entre ILPIs e Estado tem sua definição atrelada à trajetória histórica na
conformação de sua presença e nas fontes de financiamento – superando eventualmente
os desdobramentos das mudanças contemporâneas da política de assistência social.
A segunda situação usual de distanciamento da Tipificação é o hibridismo que
marca a atuação de parte das organizações e sua dificuldade em se enquadrar – ou até
mesmo se reconhecer – nos serviços tipificados. São recorrentes as falas de organizações,
pesquisadores e atores governamentais sobre os hiatos de entendimento, sobre as
contingências na prestação dos serviços que requerem outras ações e as ambiguidades
normativas que, por vezes, comprometem a classificação das entidades (ABREU, 2011,
p. 77; BRETTAS, 2016, p. 68 e p. 123 e SOUZA 2016, p. 188).
Apesar das restrições na apuração das fontes de financiamento por área das
gestões (municipal, estadual e federal), também foi possível reconhecer no percurso da
pesquisa transbordamentos de recursos das áreas da saúde e da educação para o serviço
de acolhimento para pessoas idosas.
De um modo geral, tratavam-se de organizações que também atuavam nessas
políticas públicas. Contudo, a indistinção por vezes registrada nos recursos humanos e
em atividades meio reiteravam seu hibridismo na execução dos serviços.
Sobre o acesso ao fundo público, mesmo as ressalvas apresentadas em narrativas
acima, não afastam as organizações do pleito aos recursos do Estado. Se considerarmos
apenas as mobilizações das entidades e suas estratégias adotadas no sentido de obter a
certificação (apoio de parlamentares, contratação de advogados, contadores, pedidos de
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audiência), já se pode reconhecer indícios da importância desse recurso ao seu
funcionamento.
O interesse pela certificação incide sobre essa definição e gera incentivos para as
organizações buscarem essa fonte de financiamento indireto. Nesse sentido, as iniciativas
legislativas recentes (Lei nº 12.101/2009, Lei nº 12.435/2011, resoluções do CNAS) e as
mudanças decorrentes de integração desse mecanismo às demais normativas do SUAS
progrediram em direção a uma maior especificidade da assistência social e no
desenvolvimento de instrumentos de acompanhamento da rede socioassistencial.
O tensionamento entre as formas de financiamento apresentadas por Colin (2008)
expressam uma disputa entre dois modelos de gestão da assistência social. A aposta em
um modelo de política pública descentralizada e participativa com um pacto federativo
alicerçado em divisão de competências para a provisão de benefícios e de serviços com a
primazia do Estado coincidiria e conflitaria com um modelo subsidiado pelo
financiamento indireto e executado por organizações e entidades da sociedade civil e
gerido pelo governo federal.
A persistência de ambos os modelos no SUAS gravita principalmente em torno da
noção de entidade de assistência social, das disputas sobre as atividades que as
caracterizam e de questões abertas diante do monitoramento dos recursos concedidos por
meio do CEBAS. Se as isenções fiscais devem ser consideradas no âmbito da política de
assistência social, o acompanhamento dos serviços e sua regulamentação devem ser
processos concomitantes.
As incertezas em torno do orçamento da assistência social – sem qualquer mínimo
constitucional para a provisão de serviços – eleva ainda mais a responsabilidade sobre a
gestão das isenções nessa área.
Para Colin, o hibridismo e os conflitos entre os modelos guardariam relação com
a natureza indefinida das organizações e entidades beneficentes num arcabouço
normativo impreciso. Em 2008, a autora já apontava para a importância de “novos
parâmetros de relação com a sociedade civil, na perspectiva de consolidação do Estado
Democrático de Direito, que está por exigir novo contrato social, com o propósito de
reconhecer os direitos sociais e humanos”. (COLIN, 2008, p. 267)
Os anseios apontados pela autora foram contemplados – ao menos de um ponto
de vista normativo – com as mudanças de legislação no SUAS e com o processo de
construção do novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade, definido pela Lei
nº 13.019/2014. A formulação dessa agenda normativa foi resultado de um movimento
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intenso de negociação entre legislativo, executivo, organizações da sociedade civil,
especialistas e movimentos sociais em Grupo de Trabalho Interministerial coordenado
pela Secretaria Geral da Presidência da República. (LOPES et. al., 2013)
A definição de um instrumento jurídico próprio para a contratualização das
parcerias entre poder público e sociedade civil organizada funda novo arcabouço
institucional e regulatório, e é tida como um avanço e um desafio para o reconhecimento
das organizações e seu alinhamento aos princípios das políticas públicas.
Uma de suas inovações institucionais é a mudança do processo de prestação de
contas das políticas executadas pelas OSCs, com um deslocamento do controle de meios
para o controle de resultados – balizados pela complexidade e pelo montante de recursos
utilizados. Além dos ganhos esperados na agilidade da execução, essa modificação visa
incentivar uma inflexão na forma de atuação das organizações, pautadas então por
objetivos e metas em suas ações. (LOPEZ, 2014, p. 337-338)
Entre as previsões do MROSC, está a possibilidade de dispensa do chamamento
público diante de situações excepcionais. Sua regulamentação na política de assistência
social previu sua aplicação diante de danos possíveis à integridade do usuário em função
de descontinuidade da oferta (BRASIL, 2016, art. 3º § 2º).
Nos debates para sua formulação, o exemplo mais usual recaía justamente sobre
o serviço de acolhimento para idosos, com referência expressa àquelas pessoas em
situação de dependência, acamados e pelos riscos aos vínculos sociais e comunitários
estabelecidos.
Com sua recente efetivação nos municípios – principais entes nas parcerias com
OSCs – ainda não há elementos para averiguar se o uso do instrumento de chamamento
público tem sido preterido na celebração de termos de colaboração entre o poder público
e as ILPIs. De qualquer modo, é possível levantar hipótese de que a efetivação do Marco
Regulatório para esse serviço pode experimentar restrições, dada a sua natureza.
Nesse novo contexto normativo, diante do reordenamento dos serviços
socioassistenciais e das disputas em torno do orçamento da seguridade social, é
fundamental a atualização de estudos que equacionem, a um só tempo, uma avaliação dos
efeitos das isenções fiscais sobre o trabalho desempenhado pelas organizações da
sociedade civil certificadas e uma reflexão acerca das consequências da renúncia fiscal
ao financiamento de serviços públicos socioassistenciais.
A aversão ao aspecto cartorial do CEBAS – registrada nas falas de integrantes do
CNAS – foi expressa também por técnicos do MDS em entrevistas realizadas por Brettas
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(2016, p. 68). A passagem dessa competência do Conselho Nacional para o Ministério –
em razão da conjuntura da transição (Operação Fariseu, CPI das ONGs) – gerou restrições
à interação com as entidades, que foram paulatinamente sendo superadas por novas
práticas em seu acompanhamento.
Para a autora, foi justamente a Lei do CEBAS e a criação de uma estrutura
institucional na Secretaria Nacional de Assistência Social voltada para a certificação e o
acompanhamento das organizações de assistência social que demarcaram uma inflexão
na continuidade verificada com o modelo anterior.
Para o governo federal, esta mudança gerou um fato novo nas atribuições do MDS.
Ainda que existam contrariedades diante da atuação de entidades na provisão de serviços,
a incorporação do CEBAS induziu a construção de capacidades técnico-operacionais para
o acompanhamento das organizações da sociedade civil na assistência social.
Este próprio trabalho é fruto dessas mudanças – tanto pela trajetória pessoal como
pelo seu beneficiamento dos resultados obtidos no aprimoramento da gestão do SUAS e
da sua rede socioassistencial.
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Considerações finais

O objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre Estado e organizações da
sociedade civil a partir do arranjo institucional estabelecido com o Sistema Único de
Assistência Social, enfatizando o serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas
e a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social.
Indagações iniciais que se detinham à influência da certificação na prestação do
serviço de acolhimento para idosos e à conformidade desses serviços com as normativas
foram, por vezes, alargadas no decorrer do percurso. A escolha por registrar outros
achados da pesquisa, ainda que exposta a riscos, assume o processo de pesquisa como
revelador de questões não previstas, exigindo adaptações e sensibilidade durante o ofício.
Com isso, apontamentos sobre a trajetória das normativas da assistência social, os
dilemas na coordenação entre políticas públicas e os desafios transversais das políticas de
proteção social às pessoas idosas também compuseram os caminhos desta dissertação.

A definição da certificação, desde sua origem nos anos 1930, como aspecto
estratégico da estrutura protetiva brasileira marcou a trajetória do arranjo do sistema de
proteção social. Com isso, a proeminência da noção de trajetória nesta dissertação é
verificada pelo olhar sobre o percurso e a interação entre as categorias centrais: Estado e
organizações da sociedade civil.
Numa área marcada em sua trajetória histórica pela subsidiariedade das entidades
filantrópicas no atendimento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade – com
custeio do Estado por transferência de recursos, isenções e imunidades tributárias – é
possível reconhecer a persistência dessa atuação acentuada em territórios demarcados e
em alguns serviços tipificados.
A própria conformação dessa relação perpassa marcadores concebidos pelas
formas de financiamento (doações, mantenedoras, parcerias, isenções), nas práticas dos
serviços (condições de atendimento, infraestrutura), nos padrões de interação entre Estado
e organizações (fiscalização, acompanhamento, níveis de reconhecimento) e na
adequação dos serviços prestados às normativas vigentes em cada período.
Como elementos que atualizam esses embates, estão as contradições e a
ambiguidade previstas na própria Constituição Federal de 1988, que constitucionaliza e
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reafirma integralmente o direito das entidades a um tratamento diferenciado sem
nenhuma contrapartida prevista inicialmente.
Este direito seria antagônico aos conjuntos de direitos afirmados no novo modelo
de proteção social construído pela Constituição. Nesse sentido, a base material para as
disputas em torno do acesso às isenções e ao reconhecimento das organizações perante o
Estado tem seu eixo central reinserido na trajetória da formação do Estado democrático
brasileiro.
Mesmo diante da expansão da capacidade administrativa estatal no Sistema Único
de Assistência Social, com a criação de uma rede de equipamentos públicos e de
melhorias na gestão, são frequentes as relações de cooperação nos territórios em que
atuam as organizações e persistem disputas em torno de seu sentido.
A consolidação da primazia estatal na condução da política de assistência social
percorre necessariamente a regulação da atuação das organizações na provisão de
serviços. Com isso, entre os desafios da estruturação do SUAS estava a definição de
organizações e entidades de assistência social, seu enraizamento nas diretrizes da política
e parâmetros de referência para os serviços.
A construção de um arcabouço normativo voltado para a divisão de competências
entre os entes federativos na gestão e no financiamento da assistência social
(NOB/SUAS), a padronização dos serviços socioassistenciais com definição de equipes
de referência (Tipificação Nacional, resoluções CNAS e NOB-RH/SUAS) e a regulação
dos níveis de reconhecimento das entidades no SUAS (Lei nº 12.101/2009 e Lei nº
12.435/2011) foram aperfeiçoamentos institucionais para a construção de uma identidade
da assistência entre as políticas sociais.
A definição dessas instituições envolveu processos de mudanças incrementais,
tais como a criação de novas normas, alterações interpretativas derivadas de mudanças
conjunturais e de escolhas diante das ambiguidades normativas.
Tal construção foi fruto de disputas e articulações que envolveram a diversidade
de atores que compõem a política de assistência social. No caso específico do CEBAS,
sua mudança envolveu uma orquestração mais ampla de áreas do governo federal
(Previdência, Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Fazenda, Presidência) e tensões
no Conselho Nacional de Assistência Social na relação entre conselheiros governamentais
e representantes da sociedade civil.
No cerne desse embate estava uma discussão técnica-política para a redistribuição
das competências entre áreas do governo, a definição de entidade filantrópica e uma
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discussão material sobre a questão da gratuidade nas isenções concedidas pela
certificação.54
Deste último ponto, a aceitação da cobrança pela prestação de serviços – aderente
nas áreas da saúde e da educação – configurava-se como controversa e descaracterizaria
a política de assistência social concebida a partir do SUAS.
Em especial no serviço de acolhimento para idosos, esse tema era candente em
razão da possibilidade de retenção de benefícios prevista pelo Estatuto do Idoso. Com a
distribuição de competências, esses tensionamentos foram reconfigurados por meio de
critérios próprios para cada área (educação, saúde e assistência social).
A este percurso, somou-se recentemente a promulgação do Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil. Essa nova regulação das parcerias entre Estado e
sociedade civil privilegia relações de cooperação em detrimento da desconfiança mútua.
Os instrumentos previstos apostam na capacidade de iniciativa da sociedade civil e em
modelos de parceria que enfatizam resultados e transparência nos objetivos das ações.
Essa confirmação requer experimentação e tempo, para que sua implementação,
ainda inicial, possa revelar suas possibilidades e limites. Desde já, tem-se como hipótese
que sua efetivação pode estar relacionada à capacidade de realização das organizações e
do poder público, conforme contextos locais e políticas públicas específicas.
Em consonância com os avanços normativos, foram desenvolvidas capacidades
técnico-operacionais no governo federal que permitiram criar mecanismos de
monitoramento da atuação das organizações na assistência social. Este trabalho é
evidência e consequência dessa conquista.
Nesse cenário, a análise do serviço de acolhimento para idosos executado por
OSCs revelou transformações e permanências diante das referências da literatura sobre o
tema.
A correlação estabelecida entre a média de acolhidos por unidade e o tempo de
criação da instituição aparentou ser um fenômeno decorrente das condições históricas
inerentes à origem de cada ILPI. As organizações certificadas há mais tempo
demonstraram uma média maior de acolhidos, sendo criadas antes dos anos 1950.
Parece haver barreiras ao reordenamento do serviço no sentido de limitar o
número de acolhidos seguindo as orientações atuais da política de assistência social. A
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A introdução da gratuidade como critério para conceder a certificação foi dada pelo Decreto nº
2.536/1998 e consiste na base material das disputas judiciais que o sucederam (ADI 2028).
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propriedade do imóvel e os efeitos dessa redução sobre o custeio da unidade aparentam
compor parcialmente as explicações para essa dificuldade.
Em relação ao atendimento, há indícios de melhoria no período estudado em dois
componentes metodológicos: o aumento das atividades realizadas com os idosos e do uso
do Plano Individual de Atendimento para acompanhar as situações específicas.
Chamou atenção a condição dos idosos acolhidos, com a maioria vivendo na
instituição há mais de quatro anos em variadas situações de dependência e de fragilidade
de vínculos. As alternativas de atendimento na assistência social e iniciativas de
convivência familiar e comunitária ainda parecem remotas.
A profissionalização e a qualificação dos trabalhadores das ILPIs foram notadas
pelo incremento das contratações de profissionais com maior nível de especialização.
Essa variação foi mais sensível nas organizações certificadas pela primeira vez em 2012,
ainda que não seja possível afirmar a causalidade a partir do CEBAS.
Contudo, a alta rotatividade dos trabalhadores e a expressiva presença de
voluntários no atendimento são temas a serem observados diante de seus efeitos sobre a
continuidade do cuidado integral no atendimento aos idosos.
As variadas formas de articulação com o Estado (financiamento, fiscalização,
encaminhamento de usuários, formas de reconhecimento) em conjunto com a pluralidade
de atores estatais que acompanham as ILPIs trazem desafios na coordenação pública
dessa rede.
Os limites da observação sobre essa interação – restrita nesta pesquisa aos dados
disponíveis no Censo SUAS – afetam a compreensão de uma contradição revelada pelo
confronto do registro elevado de visitas de órgãos públicos e, ainda assim, sua baixa
conformidade com as normativas.
É certo que os dados utilizados não permitem uma caracterização mais precisa
dessa relação, como já dito, por não indicar frequência, objetivos das visitas, formas de
acompanhamento, instrumentos utilizados para sua execução, entre outras características
que poderiam contribuir para descrever a qualidade dessa interação.
Pesquisas qualitativas que enfatizassem esses aspectos poderiam explorar tanto o
padrão de relação entre o poder público e as organizações, o repertório de cada ator sobre
as normativas e os dilemas, desafios e resistências para a adequação às normas.
Foi verificada também elevada participação de recursos públicos – principalmente
da assistência social – no custeio das organizações certificadas, com destaque para
retenção do benefício do idoso e das parcerias com órgãos gestores municipais.
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Esse desenho institucional – que permite somente às ILPIs o uso de parte da
aposentadoria ou do BPC do idoso – conforma uma preferência da política pela oferta
desse serviço por organizações privadas. Mantida essa condição, é improvável que o
Estado assuma maior participação no acolhimento institucional para idosos.
O papel da assistência social na condução desse serviço parece ainda carecer de
fortalecimento na interlocução com outros atores públicos (órgãos gestores de saúde,
Ministério Público, vigilância sanitária, Judiciário) de modo a orquestrar mecanismos de
fiscalização e sobretudo a produzir dispositivos regulatórios em parceria.
A baixa conformidade das ILPIs às normativas do SUAS e da Anvisa – apesar dos
avanços apresentados – ainda revelam a não apropriação dessas regras pelas
organizações, seja pelo desconhecimento, pela inobservância ou por dificuldades na
adequação.
As razões dessa situação de não-conformidade passam também pelas variadas
formas e intensidade da descentralização do SUAS que, por sua vez, explicam-se por
contingências institucionais e políticas. (PALOTTI, 2011, p. 213)
Em meio aos distanciamentos entre as unidades públicas com responsabilidades
previstas para acompanhamento desses serviços, o Estatuto do Idoso aparenta ser uma
chave relacional que conectaria o sistema de garantia de direitos da pessoa idosa, o SUAS
e o SUS, com a participação ativa do Ministério Público (ALCÂNTARA, 2016).
Compreender essa dinâmica poderia trazer ilustrações sobre o imbricamento entre
as competências de gestão, fiscalização e acompanhamento dessa rede de serviços e suas
implicações sobre a conformidade.
Sobre a comparação entre organizações com e sem CEBAS, foram encontradas
diferenças restritas à capacidade de atendimento superior das certificadas, à sua maior
articulação com os diferentes atores estatais e à remuneração média superior também
entre as certificadas, em especial nas renovações.
Em parte das concessões analisadas nesta pesquisa, foram verificados nos
documentos contábeis valores que demonstravam o não recolhimento das contribuições
sociais no período anterior à certificação. A indistinção entre isenção e imunidade por
vezes foi apresentada nas notas explicativas como justificativa.
Com essa evidência, é possível levantar a hipótese que outras organizações não
certificadas também não recolhem os tributos das contribuições sociais por se auto
declararem imunes. Talvez essa condição não verificada contribua para a aproximação de
tantas variáveis na comparação entre os grupos de certificadas e as demais.
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Para além dessas distinções verificadas, é possível apresentar a hipótese de que a
certificação poderia ter seus efeitos limitados no tempo. O incremento inicial da
disponibilidade orçamentária decorrente das isenções pela primeira vez poderia ter seu
efeito atenuado com o passar dos anos. Pela pesquisa, a diferença na contratação de
trabalhadores entre os grupos e a manutenção da capacidade de atendimento oferece
margem para refletir sobre o deslocamento dos incentivos iniciais para aprimoramento do
serviço em direção a ganhos patrimoniais cuja natureza não pode ser observada.
Complementando essa hipótese, o desenho da política de assistência social que
prevê regras similares para a inscrição nos conselhos, para a celebração de parcerias e
para a obtenção do CEBAS confluiriam no reconhecimento das organizações prestadoras
de serviços.
Com isso, os avanços e limites verificados nos acolhimentos para pessoas idosas
podem ter relação com a influência do conjunto de instrumentos aos quais estão
submetidos. O processo de reordenamento dos serviços, as regras de parcerias, a
existência de instrumentos de controle e de monitoramento (Censo SUAS, CNEAS), as
novas exigências da certificação, enfim, esse amplo rol em marcha poderia ter se
fortalecido mutuamente no sentido de aprimorar os serviços.
Talvez seja inclusive essa exposição às mesmas condições nos territórios que
definiria a reduzida diferenciação entre ILPIs certificadas e não certificadas ao longo
desta pesquisa. Se confirmada essa interpretação, ainda restaria compreender as razões
pelas quais algumas optam por demandar o CEBAS e outras não.
Em suma, as análises feitas neste trabalho estão delimitadas ao alcance da amostra
definida e às influências de variáveis não observáveis que contribuem para a definição da
trajetória institucional tanto da relação entre Estado e organizações como para as
condições de prestação do serviço de acolhimento para idosos. De qualquer modo,
prevaleceram no percurso da pesquisa aproximações entre a teoria neoinstitucional, os
estudos recentes sobre o SUAS e as evidências empíricas construídas.
Ainda que existam restrições em decorrência da análise de apenas um serviço
neste trabalho, é fundamental realizar pesquisas avaliativas sobre os serviços
socioassistenciais e também aos efeitos das isenções fiscais sobre o orçamento da
seguridade social e, sobretudo, para a prestação dos serviços.
O incentivo à transparência da Receita Federal e das gestões governamentais para
acesso às isenções fiscais e aos termos das parcerias celebradas contribuiria para o
aprimoramento da política de assistência social.
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Por fim, é iminente a transformação da normativa para a concessão do CEBAS, o
que reverberará sobre a regulação da participação das OSCs na assistência social descrita
neste trabalho.
Em julgamento em 2017, o Supremo Tribunal Federal55 considerou
inconstitucional a legislação que regulamentava o CEBAS até a promulgação da Lei nº
12.101/2009. Numa decisão pela forma, o STF considerou necessária a regulação de
matéria tributária por Lei Complementar, sendo inconstitucional a definição de isenções
e imunidades por Lei Ordinária.
Com isso, a expectativa é que as ações similares já em trânsito na Corte Superior
tenham destino similar, sendo declarada inconstitucional também a norma vigente.
As consequências desse ato, por hora, são imprevisíveis para o comportamento
das organizações e incalculáveis do ponto de vista do impacto orçamentário que causaria
para a arrecadação do governo federal. A necessidade do STF modular esta decisão e a
atuação da Advocacia-Geral da União devem prolongar essa espera por mais algum
tempo.
De qualquer modo, resgata-se o debate sobre imunidade e isenção – também
presente na pauta do STF – e estão em marcha grupos de interesses mobilizados para a
redefinição da Lei CEBAS pelo Congresso Nacional por Lei Complementar.
O desfecho desse processo legislativo certamente terá incidência sobre os rumos
da política de assistência social e sobre as formas de regulação do papel das organizações
da sociedade na provisão de serviços.
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Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 2028, julgada em 2/mar/2017.
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Anexos

Anexo 1 – Variáveis escolhidas dos questionários de acolhimento do Censo Suas (2012
e 2015)
Categoria

Variável
2012

Variável
2015

Descrição

Valores

q21

q26

A unidade faz Plano Individual
de Atendimento (PIA) de cada
pessoa acolhida?

0 - não; 1
- sim

q24

q29

Atividades desenvolvidas com
usuários

Texto

q35

q42

nd

q38_1

Alvará de funcionamento

nd

q38_2

Atestado de vigilância sanitária

nd

q38_3

Auto de vistoria do corpo de
bombeiro

0 - não; 1
- sim

q11

q14_2

número de acolhidos

número

q32_5

q39_5

Número de dormitórios para
acolhidos

número

q10

q14_1

número de vagas

número

q12

q16

número máximo de pessoas em
mesmo dormitório

número

q32_12

q39_12

Possui cozinha

q32_15

q39_15

Possui enfermaria

q32_14

q39_14

Possui lavanderia

q14

q15

quantidade de pessoas acolhidas
por gênero e faixa etária

número

q31

q37

Situação do imóvel da unidade

texto

q20d_1

q23f

número de Doentes Crônicos
(HIV/AIDS, Câncer, etc.)

número

q20f_1

q23h

número de Idosos ou pessoas
com deficiência que requeiram
assistência em todas as
atividades de autocuidado

número

nd

q23m

número de Indígenas

número

q20a_1

q23a

número de pessoas com
Deficiência física

número

q20b_1

q23c

número de pessoas com
Deficiência intelectual
(Deficiência mental)

número

Atendimento

Infraestrutura

Perfil dos
acolhidos

Acessibilidade (rotas acessíveis, 0 - não; 1
rampas e banheiro adaptado)
- sim
0 - não; 1
- sim
0 - não; 1
- sim

0 - não; 1
- sim
0 - não; 1
- sim
0 - não; 1
- sim
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Relação com
Estado

nd

q23l

número de pessoas com
Deficiência múltipla

número

q20a_1

q23b

número de pessoas com
Deficiência sensorial

número

q20c_1

q23e

número de pessoas com
dependência de álcool ou outras
drogas

número

q20b_1

q23d

número de pessoas com doença
Mental (Transtorno Mental)

número

q20e_1

q23g

número de pessoas com
trajetória de Rua

número

q20g_1

q23i

número de Refugiado /
Imigrante (pessoas de outro
país)

número

q19

q22

pessoas acolhidas segundo o
tempo na unidade

número

q15

q18

quantidade de idosos e pessoas
com deficiência beneficiários
do BPC

número

nd

q33h

Articulação Centro Dia

q33f

Articulação CRAS

q33g

Articulação CREAS

q33c

Articulação ministério público

q33j

Articulação outras unidades de
acolhimento

0 - não; 1
- sim

q26_2 e
q26_3
q26_4

q33b

Articulação poder judiciário

0 - não; 1
- sim

nd

q33n

Articulação SCFV

0 - não; 1
- sim

nd

q33o

Articulação secretaria de
assistência social de outro
município

0 - não; 1
- sim

q26_1

q33e

Articulação secretaria
municipal, estadual ou do DF
de assistência social

0 - não; 1
- sim

nd

q33k

Articulação serviços de saúde

0 - não; 1
- sim

q8_3

q12_3

inscrição conselho dos direitos
do idoso

0 - não; 1
- sim

q8_1

q12_1

inscrição no conselho de
assistência social

0 - não; 1
- sim

q13

q17

número de pessoas acolhidas de
outros municípios

número

nd

q32

Órgãos que realizaram visita,
inspeção, supervisão

texto

0 - não; 1
- sim
0 - não; 1
- sim
0 - não; 1
- sim
0 - não; 1
- sim
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possui termo de
parceria/convênio com outros
municípios
Quantidade de municípios com
nd
D10
termo de parceria com esta
unidade
recebe recursos do poder
q6
q7
público
Fonte: Adaptado de Censo SUAS 2012 e 2015.
nd

q9

0 - não; 1
- sim
número
0 - não; 1
- sim

Anexo 2 – Variáveis escolhidas dos questionários da RAIS (2012 e 2015)
Categoria

Perfil do
trabalhador

Variáveis
(2012 e 2015)

Descrição

Valores

genero

Gênero do trabalhador

feminino; masculino

raca_cor

Cor ou raça do trabalhador

branca, parda, preta, amarela

ind_def

Indica se o trabalhador possui
alguma deficiência

0 – Não apresenta
deficiência
1 – Apresenta deficiência

idade

Idade do trabalhador

Número

grau_instr

Grau de instrução educacional

Analfabeto
doutorado;
fundamental completo;
fundamental incompleto;
médio completo;
médio incompleto;
mestrado;
superior completo;
superior incompleto.

data_adm

Data de admissão do vínculo atual

Data (dd/mm/aaaa)

data_deslig

Data de desligamento do
trabalhador

Data (dd/mm/aaaa)

temp_empr

Tempo de duração do vínculo
atual em meses

Número

Indica o tipo de vínculo
trabalhista

CLT U/PJ IND;
CLT R/PJ IND;
APREND CONTR;
CLT U/PJ DET;
DIRETOR;
CONT PRZ DET;
CONT TMP DET;
TEMPORARIO;
AVULSO;
CONT LEI MUN;
CLT R/PJ DET;
CONT LEI EST;
ESTAT RGPS

Características
da função
exercida
tipo_vinculo
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cbo2002

Características da função exercida
a partir da Classificação Brasileira
de Ocupações (CBO) redefinida
em 2002

Texto. Relação completa de
ocupações disponível em
https://goo.gl/hG6Vkn

mun_trab

Código IBGE do município de
trabalho

Número

horas_contr

Número de horas de trabalho
semanais previstas na contratação

Número

rem_med_r

Remuneração média em Reais
(R$)

Número

Fonte: Adaptado de RAIS 2012 e 2015.

Anexo 3 – Variáveis construídas a partir dos processos administrativos de certificação
apresentados no MDS por ILPIs a partir de 201056
Categoria

Variável

Descrição

Parcerias municipais

Convênios, parcerias e outros
mecanismos que envolvem
repasse de recurso de órgãos
municipais às OSCs

Parcerias estaduais

Convênios, parcerias e outros
mecanismos que envolvem
repasse de recurso de órgãos
estaduais às OSCs

Cofinanciamento federal

Recursos recebidos pelas
unidades – via fundo a fundo –
de cofinanciamento federal
destinado a estados e municípios

Isenção fiscal CEBAS

Isenções fiscais declaradas
decorrentes da Certificação de
Entidades Beneficentes de
Assistência Social (CEBAS)

Doações

Doações (de forma espontânea,
via ações de telemarketing,
mala-direta, etc.) oriundas de
pessoas físicas e jurídicas

Contribuição dos idosos

Retenção prevista no art. 35 do
Estatuto do Idoso de até 70% do
benefício previdenciário ou
assistencial recebido pelo idoso

Contribuição de associados

Recursos de associados ou

Receitas

56

Todas as variáveis dessa tabela são expressas em unidades de Reais (R$).

143

dirigentes das organizações, de
forma regular ou esporádica

Receitas financeiras

Recursos de aplicações
financeiras (poupança, títulos,
etc.) e de rendimentos sobre
patrimônio (aluguel de imóveis,
cessão de espaço)

Receitas comerciais e eventos

Receitas de eventos, venda de
produtos, bazares, festas, etc.

Outras receitas

Receitas de fontes diversas:
cooperação internacional,
doações de órgãos públicos do
sistema de justiça, empresas
públicas, etc.

Recursos humanos

Salários, férias, rescisões, 13º
salário, benefícios (valetransporte, vale alimentação,
etc.) e encargos sociais (FGTS,
PIS, PASEP)

Tributos

Tributos municipais, estaduais e
federais, exceto os de natureza
trabalhista

Gastos gerais

Gastos administrativos: aluguel,
manutenção, reformas,
transporte, materiais de limpeza,
taxas de luz, água, telefone, etc.

Alimentação

Gastos com alimentos e itens de
cozinha

Saúde

Gastos com itens de saúde,
exceto recursos humanos da
organização: fraldas geriátricas,
medicamentos, exames,
consultas médicas, planos de
saúde dos idosos, honorários
médicos, etc.

Outras despesas

Despesas financeiras e outras
não discriminadas

Ativo circulante

Contas bancárias, dinheiro em
caixa e outros recursos com
liquidez no curto prazo

Ativo permanente

Investimentos de longo prazo,
bens tangíveis (imóveis,
máquinas, equipamentos,
veículos) e bens intangíveis
(marcas, etc.)

Passivo fornecedores

Obrigações com fornecedores,
contas a pagar

Despesas

Patrimônio
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Passivo obrigações trabalhistas e
previdenciárias

Impostos a recolher de natureza
trabalhista e previdenciária

Passivo obrigações tributárias

Demais impostos a recolher

Patrimônio social

Equivalente do patrimônio
líquido para organizações do
terceiro setor, refere-se à
diferença entre ativo e passivo
no balanço patrimonial

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos processos administrativos do CEBAS MDS.

