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Resumo 

A proteção social básica às famílias no Brasil é tratada com atenção especial na Constituição 

de 1988, e revela um modelo descentralizado de gestão. O aparato normativo posteriormente 

criado orienta às ações sociais e atribui aos municípios a gestão do atendimento às famílias, a 

partir da ação dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), de modo que estes 

possam as acolher; acompanhar e incluí-las em programas sociais de governo. O objetivo 

geral deste estudo é avaliar a eficiência das ações do CRAS em uma das unidades de maior 

demanda em Volta Redonda. A metodologia desta pesquisa ˗ qualitativa exploratória ˗ 

conheceu estudos de determinados autores, levantou dados em entrevistas e examinou 

relatórios, fichas e outros documentos; estas informações revelaram que o CRAS atinge em 

parte os objetivos estabelecidos na legislação vigente.  

 

Palavras-Chave: Proteção Social Básica; Cadastro Único; CRAS 
 

1 – Introdução 
 

                 Este artigo apresenta uma pesquisa sobre a eficiência do funcionamento da unidade 

CRAS localizada no bairro Santa Cruz I,  no município de Volta Redonda, para o 

cumprimento das ações de apoio às pessoas em risco de vulnerabilidade social, como 

determina a Lei Ordinária 12.435/2011 e as determinações do Sistema Único da Assistência 

Social (SUAS).  

             As políticas públicas que visam o atendimento das questões sociais da atualidade 

brasileira, são frutos de reivindicações históricas que encontraram um aporte na Assembleia 

Nacional Constituinte de 1988, a partir disso, na promulgação da Carta Magna houve 

determinações para a criação de legislação específica.  

             Sob a competência regulatória e balizadora do então Ministério do Desenvolvimento 

Social, foram atribuídas aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), 

denominados tecnicamente pelos manuais e por funcionários de “Equipamento,” políticas de 

acesso aos programas sociais do governo federal.  Desde então, os governos municipais vêm 

cumprindo uma agenda de compromissos sociais para estruturação, controle e 

disponibilização do atendimento assistencial oferecido às populações em risco de 

vulnerabilidade social (Resol. CNAS nº 145, anexo I de 15 de outubro de 2004).  

             É responsabilidade da administração municipal, escolher o local de implantação dos 

CRAS; avaliar o contingente populacional; planejar a obra; montar equipe compatível para 

disseminar as atividades e ainda administrar todos os recursos para o pleno funcionamento das 

unidades. O município deve controlar todas as vias de assistência à população e tudo que se 
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relaciona ao planejamento e estratégia de subsistência na questão assistencial, nos quais os 

CRAS se destacam pela proposta de fortalecimento dos vínculos nos núcleos familiares, pela 

integração das famílias à comunidade e pela participação social. 

             Embora a legislação criada seja a referência da administração municipal para a 

execução dos projetos sociais, é indispensável que o administrador público tenha uma visão 

estratégica das necessidades locais, para então, definir um planejamento de qualidade 

centrado numa infraestrutura econômica e social geradora de oportunidades de inclusão. Uma 

vez implantadas tais estruturas de apoio às necessidades sociais, compete à administração 

local a manutenção dos serviços com qualidade, e ter sempre por objetivo o aprimoramento 

em busca da excelência, em resposta às políticas sociais de governo anteriores que foram 

descontinuadas.  

             A visão da realidade das ações sociais precárias anteriormente desenvolvidas no 

Brasil, onde se observou um padrão de descontinuidade nas políticas públicas de cunho 

social, integra o nosso interesse pela pesquisa e nos incita a buscar na atualidade a realidade 

na esfera local. 

             Os tópicos que referenciam este artigo partem da definição de eficiência e qualidade, 

para compreensão e distinção dos termos aqui empregados, baseado no foco da pesquisa: a 

eficiência dos serviços e o atendimento de amparo social às famílias e suas peculiaridades, 

com interesse na redução dos problemas sociais recorrentes em seu cotidiano.         

Em síntese, temos a questão chave do problema de pesquisa proposto neste trabalho, 

de forma objetiva: A unidade CRAS do bairro Santa Cruz realiza com eficiência e qualidade o 

serviço de atendimento básico para a redução dos riscos de vulnerabilidades sociais das 

famílias?  

             O objetivo geral, deste artigo é apresentar um estudo sobre o funcionamento do 

CRAS da unidade Santa Cruz no ano de 2017, na cidade de Volta Redonda, com foco na 

eficiência das ações sociais realizadas especificamente nesta unidade de atendimento, que 

sirva como representação da expectativa de um diagnóstico relativo do funcionamento das 

demais unidades.   

             O “Equipamento” em estudo foi inaugurado em 14 de outubro de 2010, e está 

localizado na av. Major Anibal, 232 no bairro Santa Cruz I, região onde está localizada 

também a unidade básica de saúde. Os bairros atendidos nesta unidade CRAS são: Santa Cruz 

I, Santa Cruz II e Santa Rita do Zarur.  

             No período da pesquisa não existiam informações atualizadas sobre população e 

condições socioeconômicas deste território em fontes confiáveis, pois o último censo 

realizado consta do ano de 2010, quando a população era de 13.910 pessoas, assim 

distribuídas: 3302 no bairro Santa Rita do Zarur, 8391 no bairro Santa Cruz I e 2217 no bairro 

Santa Cruz II (IBGE, 2010).  

             O território abrigava em 2017 uma população estimada, com base em dados 

levantados pelo próprio CRAS, de 15.000 habitantes, nele estão os condomínios: Ingá I e Ingá 

II (Santa Cruz I), estes com 464 moradias, que surgiram entre os anos de 2010 e 2015 com o 

programa “Minha Casa Minha Vida”, posteriores ao último censo, o que dificultou uma 

estimativa próxima da realidade. As informações obtidas na entrevista no CRAS 

demonstraram que a maior demanda de atendimentos na unidade era de famílias dos 

condomínios Ingá I e Ingá II. 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

3 

 

             Este artigo está estruturado em seis (6) capítulos. Este é o primeiro capítulo, a 

introdução, que faz uma apresentação do problema, tema de pesquisa, norteando os princípios 

que a motivaram, baseados na expectativa de compreensão e análise do funcionamento de 

pelo menos uma unidade municipal, para atendimento das políticas públicas da administração 

municipal, como, por exemplo, o controle do CRAS. No segundo capítulo, o referencial 

teórico define eficiência e eficácia para justificar os itens seguintes.  São apresentados estudos 

anteriores sobre o tema e parte do ordenamento legal referente às políticas públicas 

específicas para o combate a pobreza e seus impactos na vida humana. O terceiro capítulo 

procurou demonstrar a metodologia do trabalho de pesquisa e as etapas em sequência lógica 

das atividades. O quarto capítulo trata de resultados e discussões onde estão descritas as 

rotinas da unidade CRAS estudada, suas relações com o público-alvo e com a administração 

municipal. No quinto capítulo estão às conclusões relativas ao problema estudado, e por 

último no sexto capítulo, as referências bibliográficas. 

 

2 - Referencial Teórico 

 

2.1 - A Eficiência com Foco na Qualidade. 
 

                O problema de pesquisa aqui proposto tem a intenção de analisar a eficiência dos 

processos para o atendimento às famílias no CRAS do bairro Santa Cruz coordenados pela 

Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), órgão integrante da administração 

municipal de Volta Redonda, com base em legislação específica e estudos de autores que 

associam qualidade à eficiência. 

             A emenda constitucional nº19 de 1998 aponta para a importância da modernização do 

setor público ao incluir a “eficiência” entre os demais princípios anteriormente estabelecidos 

no Art. 37º, “legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade”, estabelecendo a 

referência legal à participação do usuário no controle e avaliação da qualidade dos serviços 

públicos. As rotinas operacionais das atividades de gestão pública com relação aos cargos, 

remunerações e funções gratificadas também têm novas regras após a aprovação do texto.  

Até então a Constituição de 1988 não definia um modelo gerencial de controle, tampouco 

abria espaço para um modelo de gestão participativo. Entre outros temas de ordem 

organizacional a emenda 19/1998 no art.5º altera o art. 39º da Constituição de 1988 ao 

estabelecer que a união, os estados, o distrito federal e os municípios devem controlar os 

recursos públicos orientados pela economia e pela eficiência:  
 

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a 

aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas 

correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento 

de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 

modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a  

forma de adicional ou prêmio de produtividade. (BRASIL, 1988). 

 

            A prática da administração, seja no setor público ou privado, tem como âncora a 

percepção e a necessidade de se realizar as atividades com eficiência, para atingir o melhor 

nível possível de produtividade e o alcance dos objetivos. Segundo Maximiano (2000, p.115), 

“eficiência é o princípio de administração de recursos, mais que uma simples medida de 

desempenho”. Maximiano (2000), ainda associa eficiência à produtividade, relacionando a 
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maior produtividade à menor utilização de recursos. Para este autor “eficiência é um sistema 

que depende de como seus recursos são utilizados”, ou seja: “realizar atividades da maneira 

certa; realizar tarefas de maneira inteligente, com o mínimo de esforço e com o melhor 

aproveitamento de recursos” (MAXIMIANO, 2000).  Para Maximiano (2000): “[...] 

compreender o ambiente, suas necessidades, desafios e oportunidades é uma habilidade de 

vital importância para quem administra organizações.”       

             Eficiência em serviços está diretamente relacionada à qualidade, neste sentido os 

princípios de “Controle Total da Qualidade” são definidos por Feigenbaum (1951 apud 

CORRÊA, 2007, p. 189) como: “[...] um sistema efetivo para integrar os esforços dos vários 

grupos dentro de uma organização, no desenvolvimento da qualidade, na manutenção da 

qualidade e no melhoramento da qualidade [...].” 

             O entendimento por qualidade em serviços pode ser comparado pelos estudiosos da 

administração como Juran (2000): “como algo positivo, bom”, de preferência sem defeitos, 

segundo este o autor “qualidade se refere àquilo que atende às necessidades dos clientes”; ou 

também “é a ausência de deficiências.” Na administração pública esta exigência por padrões 

de eficiência e qualidade nos serviços torna-se um desafio ainda maior, pela complexidade 

das “organizações” do setor público e por interesses diversos em momentos políticos 

distintos. 

             Castro (2006) apresentou um estudo onde inclui além da eficiência, a eficácia e a 

efetividade na administração pública. O autor levanta a questão em seu artigo quanto às 

diferenças de gestão entre setor público e privado, esclarece que na iniciativa privada os 

conceitos estudados estão associados à produtividade com economia, enquanto no setor 

público existem outras variáveis para avaliar tais parâmetros. O ambiente externo seria na 

visão do autor, amparado por outros, o grande influenciador dos resultados no setor público, 

os produtos e serviços públicos são extremamente influenciados pelo nível de satisfação do 

usuário. O autor comenta que há confusão quanto à compreensão dos termos eficiência e 

eficácia e expõe em seu trabalho as visões de alguns autores estudiosos da administração geral 

como Idalberto Chiavenato. 

             Chiavenato (1994) afirma que “toda organização deve ser analisada sob o escopo da 

eficiência e eficácia, ao mesmo tempo.” Para o autor “eficácia é uma medida normativa do 

alcance dos resultados, enquanto eficiência é uma medida normativa da utilização de recursos 

neste processo.” Castro (2006) explora o argumento de Chiavenato e reitera que “a eficiência 

não se preocupa com os fins, mas apenas com os meios, ela se insere nas operações, com vista 

voltada para os aspectos internos da organização. Logo, quem se preocupa com os fins, em 

atingir os objetivos é a eficácia.” Já para Meirelles (2002, p. 94) “o Princípio da Eficiência 

exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento 

funcional.” 

             Partindo dos princípios adotados na experiência das organizações privadas, tem-se a 

expectativa de mudança do paradigma presente do setor público, como o das organizações 

voltadas para si, ao absorver e aplicar o conceito de eficiência nos serviços públicos, 

primando pela excelência em qualidade e produtividade, tendo como referência o 

compromisso com a ética, no atendimento às necessidades do usuário, este reconhecido como 

participante dos processos e razão dos esforços pelo aprimoramento das organizações 

públicas. 
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2.2 - A Assistência Social Brasileira em Estudo. 

              As atividades básicas da ação social brasileira estão inseridas nas atividades das 

entidades regionais estabelecidas como Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). 

Instalações e corpo técnico têm a missão de acompanhar e auxiliar a base estrutural das 

famílias em risco de vulnerabilidade social do território onde estão inseridas, proporcionando 

o desenvolvimento destas por meio da identificação de possíveis problemas e desestruturações 

dentro dos núcleos familiares e, desses em relação à sociedade. Segundo as orientações 

técnicas que estabelecem responsabilidades e procedimentos (PNAS, 2009 p.9):  

 
[...] a oferta dos serviços no CRAS devem ser planejada e depende de um bom 

conhecimento do território e das famílias que nele vivem, suas necessidades, 

potencialidades, bem como do mapeamento da ocorrência das situações de risco e de 

vulnerabilidade social e das ofertas já existentes. (PNAS, 2009, p. 9).  
 

              Sampaio (2010) fez um estudo semelhante ao proposto neste trabalho, em sua 

pesquisa a autora verifica se as ações dos CRAS divulgadas nos relatórios e análises da 

administração em estudo são coerentes e aludem à realidade observada na prática. A pesquisa 

da autora se limitou à região de Belo Horizonte, traçou um perfil demográfico e avaliou toda 

conjuntura socioeconômica regional para dar embasamento a seu estudo. Sampaio (2010, 

p.79) obteve uma constatação que reforça a motivação deste trabalho “[...] diante do exposto, 

constatou-se que as propostas não estão sendo executadas em sua totalidade. Apesar de todas 

as atividades do livro de metodologia do CRAS estarem sendo contempladas no Plano de 

Ação”.  Este questionamento vem ao encontro das incertezas que motivaram esse estudo, uma 

vez que se observa a dotação de recursos públicos destinados nestas ações nos municípios. 

   Monteiro (2011) realizou um estudo dos CRAS, com foco na atuação dos 

profissionais de Serviço Social, levantando questões como a importância da atividade desses 

atores, intervindo nos equipamentos controlados pelo poder público municipal em parceria 

com os estados-membros e o poder central. Monteiro (2011, p.1) resume brevemente o 

interesse na pesquisa afirmando “[...] a emergência de significativos dilemas e desafios, tendo 

como horizonte a reafirmação do projeto ético-político em defesa intransigente da assistência 

social como política pública de direito”.  

             Embora o objetivo desta pesquisa tenha o foco na eficiência no desempenho das 

atividades, entende-se que é pleno direito de interesse público apurar a qualidade e 

economicidade dos serviços em razão do bem-estar social.  

             Andrade e Morais (2017), em estudo sobre o atendimento recebido nos CRAS de um 

município do nordeste brasileiro com população de 200 mil habitantes, avaliam sob a ótica do 

usuário as ações dos CRAS. Em seus trabalhos, com o intuito de conhecer com detalhes os 

problemas das famílias, foi apresentado um questionário com 20 questões, e as entrevistas 

foram feitas em visitas realizadas nos domicílios dos usuários, com o objetivo de inserção dos 

pesquisadores na rotina familiar dos entrevistados e posterior acompanhamento destes nos 

CRAS. Foram entrevistadas pessoas de uma ampla faixa etária, com um expressivo número 

de entrevistados analfabetos, em sua maioria idosos de ambos os sexos. Os resultados obtidos 

revelaram que os usuários não conheciam plenamente a finalidade do CRAS e não eram 

capazes para fazer uma avaliação sobre a eficiência ou eficácia do atendimento. As famílias 

estavam envolvidas emocionalmente com as equipes de atendimento, estabelecendo um 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

6 

 

vínculo afetivo, como se fossem integrantes de uma mesma família. As respostas ao 

questionário apresentado revelaram que, apesar dos muitos elogios aos profissionais dos 

CRAS pelo seu empenho, os pontos críticos dos serviços consistiam no reduzido número de 

profissionais e a rotatividade destes, e a insuficiência de materiais e de atividades para 

crianças e adolescentes, comprometendo a frequência dessas famílias nas atividades de 

inclusão social.   

              

2.3 A Responsabilidade do Estado com A Família. 
         

            A família é tida como base central de construção da sociedade e vista como alicerce 

para experiências de vida. Sua estruturação, deveres e direitos são prescritos na constituição 

federal: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado” (CF 88, art. 226), 

haja vista que, principalmente na camada populacional mais pobre, ela é alvo certo de 

instabilidade, desequilíbrio e abandono. A constituição ainda ressalta: “O Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para 

coibir a violência no âmbito de suas relações (CF 88, art. 226, 8)”. Tidos como 

obrigatoriedade estabelecida em lei, os preceitos constitucionais mencionados acima vem 

reforçar as inquietudes percebidas na obra de Sales, Barros e Leal (2006). Trata-se de uma 

coletânea composta por diversos textos relativos à problemática social brasileira, envolvendo 

as famílias e seus membros, fazendo uma análise conjuntural das questões sociais, e dentro 

desse contexto é apresentado: 

Este ensaio é um intento de analisar os problemas da participação da família nos 

esquemas de proteção social, de corte neoliberal. Entretanto, a fim de contextualizar 

esses problemas, far-se-á uma discussão referenciada nas mudanças ocorridas nos 

últimos vinte anos, cuja repercussão na esfera familiar produziram significativas 

alterações. (Sales, Barros e Leal, 2006). 

            Ao analisar a temática social brasileira, esta coletânea trata de questões expressivas 

compreendidas a partir dos anos de 1980, resultado das alterações sociais promovidas pela 

chamada “Globalização da Economia”, e propõe levantar e esclarecer pontos obscuros que 

são imperceptíveis por observações exclusivamente técnicas e burocráticas. 

 

2.4 - Políticas Públicas para Enfrentamento da Pobreza. 

 

            A implantação dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) é de 

responsabilidade da administração municipal, com supervisão e suporte estadual e federal. 

Como salientado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no relatório sobre 

Políticas Sociais: acompanhamento e análise (IPEA, 2011, p. 62) “desde 2003, o governo 

federal investe na ampliação do número dessas unidades, com o objetivo de garantir o acesso 

aos serviços socioassistenciais, sendo o esforço de ampliação principalmente dirigido aos 

CRAS”.  
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            A Instrução Operacional nº 02/SNAS/MDS de 17 de outubro de 2014 orienta a 

adequação do funcionamento dos CRAS de acordo com a resolução nº 21, de 05 de dezembro 

de 2013, da Comissão Intergestores Tripartite ˗ CIT. 

            A criação das unidades de atendimento às populações em risco de vulnerabilidade 

social representa uma resposta do Estado na tentativa de melhorar o bem-estar social das 

famílias, diante da desproporcionalidade de oportunidades e direitos, nas quais as populações 

das periferias ainda são mantidas, apesar dos avanços da constituição cidadã. A questão é 

municipalizada, afastada do poder central, motivo de preocupação para as administrações 

públicas locais já comprometidas em um grau de responsabilidade considerável, com questões 

como: saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e limpeza urbana, entre outras. 

 Com uma visão histórica e crítica das políticas sociais de governo, Silva (2001, 2003, 

2005 et al., 2007) nos reforça: 
  

Em estudos anteriores sobre políticas sociais, oriento-me pelo pressuposto de que no 

desenvolvimento da Política Social brasileira tem-se um conjunto amplo e variado, 

mas descontínuo e insuficiente, de programas sociais direcionados para segmentos 

empobrecidos da população. (SILVA, et al. 2007). 

 

   As políticas de combate a pobreza extrema no Brasil foram tema de estudo por 

Azevedo e Burlandy (2010). A pesquisa avaliou concepções e estratégias adotadas, 

demonstrando que “[...] as dificuldades em operacionalizar políticas pautadas numa 

compreensão de pobreza como um problema multidimensional fragilizou a consolidação de 

critérios de justiça social e desconsideram o potencial das políticas integradas para o alcance 

destes princípios.” Este estudo propicia uma reflexão sobre a necessidade de 

acompanhamento das políticas públicas, com destaque para as de interesse das populações em 

risco de vulnerabilidade social.  

         

 

3 -  Metodologia 
 

   Esta é uma pesquisa aplicada de natureza exploratória, baseada na definição de 

Koche (1997, p.126), para levantamento de dados qualitativos, visando à análise de entradas e 

saídas dos processos nas ações sociais em cumprimento das políticas públicas voltadas às 

famílias em risco de vulnerabilidade social, realizadas no CRAS do bairro Santa Cruz em 

Volta Redonda, num estudo de caso delimitado ao exercício de 2017. 

   A unidade do CRAS, instalada no bairro Santa Cruz foi escolhida com base em 

respostas dadas a um questionário, “baseado no princípio da eficiência definido no art. 37 da 

Constituição Federal, e apoiado nos estudos de Meirelles (2002, p.94)”. Como ponto de 

partida para a compreensão dos processos na prática, tivemos as entrevistas concedidas pela 

responsável à coordenação do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB), vinculado à 

Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) e por outros integrantes de sua equipe. O 

questionário apresentado levantou questões como: rotinas de trabalho; gestão de pessoas; 

gerenciamento de processos; população atendida; processos de triagem; qual a proposta dos 

serviços; qual a legislação pertinente; satisfação dos profissionais envolvidos; os programas 

sociais disponíveis e regras de adesão; atividades de acolhimento e integração oferecidas; 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

8 

 

satisfação dos usuários; capacidade de retenção das famílias; capacidade de alteração da 

condição de vulnerabilidade social; disponibilidade de mão de obra e recursos físicos. 

             As respostas ao questionário foram entregues duas semanas após a entrevista, sendo 

estas anexadas ao material de pesquisa para prosseguimento. A partir disso, seguindo sugestão 

da administração, surgiu o interesse em conhecer a realidade do funcionamento de uma 

unidade de grande demanda por atendimentos no município, onde a perspectiva seria 

encontrar um grande número de famílias em risco de vulnerabilidade social cadastradas e um 

intenso fluxo de atividades sociais realizadas pela Unidade. 

             A investigação e a cronologia do trabalho de pesquisa partiram deste contato inicial 

com a coordenação do DPSB e com outros profissionais que atuavam nas atividades 

vinculadas ao CRAS, tendo em vista a necessidade prévia do entendimento dos trâmites 

burocráticos e legais impostos aos entes públicos de todas as esferas.  

             Na etapa seguinte realizou-se, no mês de abril de 2017, a pesquisa de campo com uma 

visita autorizada pelo citado DPSB, à unidade CRAS – Santa Cruz. Nesta oportunidade foram 

abordados e entrevistados dez usuários, dos quais: oito mulheres e dois homens, todos 

adultos. As entrevistas duraram em média 10 minutos cada, e as perguntas aos usuários foram 

baseadas na satisfação com o atendimento e nas expectativas.  

             As entrevistas a funcionários na unidade foram concedidas por quatro deles, posto 

que houvesse um número reduzido de servidores presentes no momento, que totalizava cinco 

pessoas, com perguntas que estavam baseadas no questionário apresentado na primeira fase ao 

órgão coordenador. Foram entrevistados dois (2) agentes administrativos, um (1) assistente 

social e um (1) psicólogo. Foram feitas breves entrevistas (cerca de dez minutos cada) com os 

agentes administrativos e com a assistente social, os quais fizeram relatos sobre a rotina dos 

processos, a demanda de atendimento, os programas sociais oferecidos, as “oficinas’ culturais, 

as dificuldades no dia a dia de atividades, a disponibilidade de recursos materiais o 

envolvimento com as famílias, e os resultados percebidos por eles nas atividades do CRAS.  

             A entrevista que gerou melhores resultados, com maior intervalo tempo (cerca de 

noventa minutos), foi concedida por um psicólogo, encarregado de chefiar o CRAS do bairro 

Santa Cruz, que não se limitou a responder apenas as questões propostas, mas oportunamente, 

fez uma explanação detalhada sobre o funcionamento da unidade, esclarecendo os temas 

abordados previamente nas entrevistas anteriores com os funcionários administrativos, 

apresentando os detalhes dos processos. 

   Finalizadas as entrevistas, não tivemos o acesso imediato a documentos gerenciais, 

mas apenas informações de forma verbal, quando foram feitas anotações das respostas sobre a 

relação de documentos utilizados, formulários, rotinas de trabalho, apoio logístico, 

conservação e limpeza e fluxo de processos.  É importante relatar que foram fornecidos, após 

solicitação formal registros como: fichas, modelos de documentos e relatórios de atividades 

do exercício de 2017 do CRAS, por meio do canal disponibilizado pela prefeitura em sua 

plataforma eletrônica na Internet, denominada e-SIC, baseada na Lei de Acesso à Informação 

(Lei nº 12.527/2011). Trata-se de um canal de comunicação que contribui para uma 

administração participativa, para uma gestão transparente e integradora entre cidadãos e 

entidades públicas. Esclarecemos, no entanto, que os dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização de Gestão (SEPLAG), em 

formato físico e digital, são relativos ao funcionamento do CRAS no ano de 2017 e são 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

9 

 

relatórios técnicos sobre dados quantitativos, basicamente sobre o número de atendimentos 

mensais, sem apresentar uma avaliação qualitativa. 

             As questões nas entrevistas tiveram o objetivo de concatenar as respostas dos usuários 

e servidores operacionais do Equipamento (CRAS) ao questionário apresentado no órgão 

gestor, DPSB/SMAC/VR. Além das questões apresentadas à coordenação, outros tópicos 

sobre a realidade vivenciada no cotidiano da unidade foram abordados, por serem 

consideradas imprescindíveis para a compreensão dos atos administrativos, do fluxo de 

informações e da capacidade dos membros da equipe em trabalhar ou não com sinergia para a 

resolução dos problemas.  

             

 

4 – Resultados e discussões 
 

          

              Os questionamentos dizem respeito às ações na busca de respostas quanto à 

eficiência dos serviços do CRAS instalado no bairro Santa Cruz em Volta Redonda, em 

cumprimento às políticas públicas constitucionais descentralizadas para os municípios. 

              Destacamos aqui dados coletados na pesquisa em uma síntese das respostas obtidas 

nas três etapas: no DPSB/SMAC (órgão de gestão), no CRAS (unidade vinculada de 

operacionalização das ações) em estudo e com entrevistas a usuários dos serviços. 

             Uma prévia das respostas ao questionário foi obtida na primeira etapa em entrevista 

concedida inicialmente, pela assistente social responsável pela Divisão Técnica do 

Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, que 

posteriormente enviou todas as respostas por e-mail. Foram abordados dois focos de interesse: 

1) em referência à gestão foram observados parâmetros legais, organizacionais, institucionais 

e gerenciais; 2) do ponto de vista operacional, foi analisada a atuação constante nas 

atividades-fim, com o convívio diário com as famílias e o envolvimento com os problemas 

sociais diversos, a busca constante de recursos para atenuar dramas familiares, e a utilização 

de sistema arcaico de retroalimentação dos processos, ao relatar por documentos em papel a 

atividade operacional realizada.  

             Cabe ressaltar que na segunda etapa, a pesquisa de campo, a administração municipal 

passava pela recente sucessão eleitoral com mudança de prefeito, que implicou em mudanças 

no modelo de gestão. A maioria das secretarias municipais teve seus postos de chefia 

alterados, revelando em um primeiro momento uma visão imprecisa da realidade, resultando 

numa gestão incipiente e numa coleta de dados acumulada, fundindo-se com “vícios” da 

administração anterior.  

             Sobre os recursos humanos, foram levantados dados sobre o número de pessoal lotado 

no CRAS, tipo de vínculo empregatício, existência ou não de qualificação e treinamentos, 

onde obtivemos respostas quase sempre coincidentes entre o DPSB/SMAC e o CRAS. 

             O equipamento contava com cinco (5) profissionais fixos sendo: um (1) psicólogo, 

um (1) assistente social, um (1) coordenador e dois (2) administrativos, todos prestadores de 

serviços autônomos. Além desses, contava com quatro (4) colaboradores externos também 

autônomos, mas eventuais, a serviço da SMAC para atividades de integração das famílias, 

como aulas de violão, capoeira, informática e pintura em vidro, e dois (2) voluntários para 

aulas de dança de salão e dança do ventre. Foi declarado por os todos os citados que esses se 
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reuniam bimestralmente com a coordenação no DSPB instalado na sede da SMAC, para 

apresentação de relatório de atividades, verificação de processos, reciclagem e requalificação.   

             Os dados dos relatórios de atividades do ano de 2017 apresentados pelo CRAS 

registraram o atendimento anual de 1.434 famílias, 2.282 atendimentos individuais. Destes 

atendimentos 126 famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF 

(Programa de Apoio Integral à Família) e 1.831 atendimentos individuais no serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos. Observa-se um registro com elevado número de 

atendimentos por um período de um (1) ano, obtendo-se médias mensais proporcionalmente 

elevadas. Somados os atendimentos às famílias com os individuais, percebe-se o elevado 

número de atendimentos a ser realizado com apenas cinco (5) contratados fixos, e entre estes 

apenas um (1) psicólogo.   

             Foi obtida a informação, através dos entrevistados, de que não existia no momento da 

pesquisa, mão de obra disponível para as atividades de conservação e manutenção de áreas 

internas e externas das instalações do CRAS. Estas contavam com o apoio esporádico de 

pessoas em cumprimento de pena judicial alternativa na modalidade socioeducativa. Pelas 

regras estabelecidas, estes precisavam praticar trabalhos sociais para redução de pena, porém 

não havia um controle de frequência desses colaboradores que faltavam sem justificativa. A 

carência de tal mão de obra resultava em desvios de função da reduzida equipe fixa da 

unidade, de técnicos e funcionários administrativos, já que realizavam parte da limpeza e 

manutenção das instalações nos intervalos de atendimento ao público e manutenção 

informações de dados gerenciais, fato que segundo relatado dos citados seria capaz de afetar a 

função social, o fluxo administrativo e gerar acúmulo de atividades para os poucos servidores. 

             Na etapa final da pesquisa de campo foram abordados dez usuários do CRAS, na 

entrada da unidade, estes representando as famílias. As questões tinham o foco no 

atendimento e satisfação dos usuários com os serviços. As perguntas feitas foram: quais as 

idades dos membros da família; quantos moravam na mesma residência; qual o grau de 

instrução dos atendidos; o que eles buscavam no CRAS; quais os cursos e oficinas eles 

conheciam e se participavam; qual era a renda familiar; se eram beneficiários do programa 

Bolsa Família, se recebiam cesta básica; se recebiam o Beneficio de Prestação Continuada 

(BPC); qual nível de satisfação dos usuários com o atendimento realizado pela equipe do 

CRAS numa escala de 0 a 10; o que faltava nos serviços do CRAS e o que precisava ser 

melhorado. Dentre os entrevistados estavam oito mulheres e dois homens, destes apenas um 

homem e uma mulher não eram beneficiários do programa “Bolsa Família”, e frequentavam o 

CRAS para cursar aulas de violão (homem) e de pintura em vidro (mulher), dos dez 

entrevistados, apenas estes participavam das atividades oferecidas. 

             Em respeito à privacidade e ao sigilo de informações pessoais não foi solicitado o 

nome ou qualquer outro tipo de identificação dos entrevistados. Em uma síntese das respostas 

pode-se afirmar que existia uma percepção positiva do atendimento recebido da equipe do 

CRAS pelos usuários, onde todos os entrevistados classificaram como muito bom e excelente. 

Numa escala de 0 a 10, dois classificaram com 8 pontos, seis  com 9 pontos, e dois  com 10 

pontos. Mas este grau de satisfação, no entanto, revelaram os entrevistados, estavam 

associados ao carinho e respeito recebidos na acolhida e na continuidade do atendimento. Os 

outros questionamentos revelaram a insatisfação com os serviços do CRAS em sua 

integralidade, como a insatisfação dos usuários com a rotatividade dos profissionais, falta de 

atividades para crianças e adolescentes, de forma que as mães não tinham com quem deixar as 
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crianças para participar dos cursos e oficinas oferecidos, e a ausência de programas que 

pudessem contribuir de fato para restaurar a autoestima dos usuários desempregados para que 

tivessem potencial para retornar ao mercado de trabalho, ou mesmo para uma qualificação 

profissional que fosse propulsora de oportunidades. 

             O interesse nas atividades de retenção oferecidas, como cursos e oficinas, era 

reduzido, como relatado pelos usuários e integrantes da equipe do CRAS. Os relatórios e as 

entrevistas, tanto de servidores quanto de usuários, apontavam que a maioria das famílias 

atendidas tinha como objetivo prioritário o Cadastro Único, na expectativa de inclusão no 

programa Bolsa Família. O atendimento era iniciado com o preenchimento, de forma manual, 

de uma ficha por um agente da unidade com os dados do interessado e seus familiares, que 

posteriormente eram submetidos a uma entrevista e analisados pelos profissionais do CRAS, 

que após esta etapa enviavam a documentação ao DPSB/SMAC para incluir este usuário no 

sistema nacional de controle. Nesse sistema, o perfil do requerente seria então novamente 

analisado e a partir disso este poderia ser efetivamente incluído no Cadastro Único, sendo este 

processo, com a devida aprovação, condição básica de acesso aos programas sociais de 

governo, incluindo o programa Bolsa Família. 

             O controle dos processos não era informatizado, não existia um sistema eletrônico 

integrando as unidades CRAS à coordenação, este trabalho era feito com cerca 10 modelos de 

documentos em papel, entre formulários e fichas preenchidos manualmente, e mensalmente 

enviados para a coordenação na SMAC para que fossem digitalizados e incluídos no sistema 

informatizado da Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação (SAGI), na plataforma 

digital na web do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), mediante acesso específico 

previamente autorizado a funcionários.   

              O quadro a seguir sintetiza as principais divergências encontradas: 

              

                                   Quadro único: Comparativo Entre a Literatura e os Resultados  
 

LITERATURA RESULTADOS  
 

 

“Qualidade se refere àquilo que atende às 

necessidades dos clientes”. Juran (2000) 

 

“Aplicação no desenvolvimento de programas de 

qualidade e produtividade, treinamento e 

desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e 

racionalização do serviço público”. (Brasil, 1988) 

 

 A assistência social tem por objetivo: 

 “A promoção da integração ao mercado de 

trabalho;” 

  (Lei 12.435/2011, art.2º) 

  

“Implementar a gestão do trabalho e a educação    

 permanente na assistência social;” 

 (Lei 12.435/2011, art.6º) 

 

 

 

 

Necessidades dos usuários atendidas parcialmente. 

 
 

O controle dos processos ineficiente. 

Excesso de documentos e registros em papel. 

Carência de mão de obra para atividades fim e 

atividades meio. 

 

Usuários reclamaram de falta de apoio para 

qualificação e reingresso no mercado de trabalho 
 
 

Funcionários sem vínculo com a administração 

pública (contratos RPA), carência de treinamento. 

Fonte: elaborado pelos autores deste artigo .  
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               A unidade do bairro Santa Cruz contava com aproximadamente 2500 famílias 

cadastradas no momento do levantamento de dados, e caso a demanda real por serviços de 

acompanhamento e reintegração social efetivas abarcasse um contingente de famílias próximo 

ao número de cadastrados, seria inviável atendê-los devido ao reduzido número de 

profissionais e a insuficiência das instalações e dos serviços. Cabe destacar que a maior 

incidência relatada que levava as famílias a recorrerem ao CRAS, tratava-se da desagregação 

familiar causada pelo uso de drogas lícitas e ilícitas. 

             A resposta do CRAS quando questionados da existência de resgate ou reintegração de 

famílias que rompiam o relacionamento com a unidade após a aprovação e usufruto do 

benefício Bolsa Família, foi de que existe um programa denominado “Busca Ativa”, aplicado 

quando o “pessoal” do CRAS faz o contato para reintegrar a família. Esta ação pode ser 

iniciada com um telefonema para um membro da família e, ou, com uma visita domiciliar, 

bem como com a pesquisa geográfica, pois a família pode mudar de endereço e não 

comunicar ao CRAS do seu bairro, e assim buscar refúgio em outra unidade, ou simplesmente 

abandonar a assistência social oferecida. Nem sempre esta busca é bem-sucedida, podendo 

resultar no desligamento da família dos programas sociais, quando o relatório de 

acompanhamento familiar for enviado para o DPSB/SMAC.  

 

 

5 –  Conclusões  

             

             A dificuldade em obter informações qualitativas em registros de dados estatísticos em 

qualquer fonte para as condições de funcionamento dos CRAS foi o maior desafio da 

pesquisa, que ficou limitada a observação do ambiente e à subjetividade de parâmetros 

comparativos entre entrevistas e documentos gerenciais puramente quantitativos, numa 

abordagem de confronto entre teoria e prática.   

             Ao realizar a pesquisa na unidade do CRAS escolhida, foi possível vivenciar uma 

realidade social complexa em uma comunidade com alta densidade demográfica, com baixa 

concentração de renda e inúmeros problemas além dos que supostamente deveriam ser 

atenuados com a presença da ação do CRAS no território.  O resultado obtido na pesquisa 

realizada teve como “pano de fundo” à recente transição do poder municipal pela sucessão 

eleitoral como já mencionado, embora os relatos obtidos por entrevistas e por relatórios nos 

remeteram à gestão anterior, denotando alterações quase imperceptíveis nos parâmetros e 

rotinas de trabalho e demonstrando que a situação encontrada ainda conservava a dinâmica da 

administração precedente. Esta afirmação, feita pelos profissionais e observadas nos relatórios 

de trabalho do CRAS fazem menção às precárias condições de trabalho encontradas na 

unidade de atendimento visitada, como a carência de profissionais por unidade, tido como um 

ponto crítico; a ausência de sistema de controle informatizado, somado à insuficiência da 

política nacional de interação intersetorial das políticas públicas com a assistência social. 

             A capacidade da prefeitura de mensurar das atividades realizadas no CRAS ficava  

comprometida negativamente pela ausência de um sistema informatizado, capaz de controlar 

as atividades em tempo real e de extinguir a necessidade de envio de documentos em papel 

para digitalização de resultados  dispostos em formulários e fichas preenchidos manualmente 

pelos poucos profissionais lotados na unidade, contudo o controle não era impossível.  
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             Há que se considerar que na questão da eficiência das ações, os dados coletados 

apontavam de forma subjetiva para um canal muito estreito de comunicação entre teoria e 

prática; e apesar de toda a precariedade estrutural do sistema, já percebido em outros artigos 

estudados, da nítida falha de comunicação intersetorial e das rupturas nos processos em 

utilização no equipamento (CRAS), existia uma razoável eficiência e integração do CRAS em 

estudo com a comunidade, pelo padrão mediano de atendimento possível de ser realizado no 

local. A eficiência dos serviços estava distante de um padrão de excelência baseados nos 

princípios estudados num curso de graduação em Administração Pública, defendidos por 

Chiavenato (1994), Maximiano (2000) e Castro (2006) entre outros. Os poucos profissionais 

disponíveis cumpriam com muita dificuldade, e muito esforço, as etapas previstas em lei para 

a habilitação e manutenção das famílias nos serviços disponíveis. O que havia de efetivo nos 

serviços era o cumprimento das atividades básicas, como o cadastramento único, com ênfase 

no interesse do usuário pela inclusão no programa Bolsa Família e o encaminhamento dos 

casos especiais, casos mais graves de vulnerabilidade, para atendimento especializado em 

unidade avançada de atendimento, nos Centros de Referência Especializados da Assistência 

Social (CREAS). Os relatos dos usuários demonstraram que, de acordo com o interesse deles, 

os serviços fluíam relativamente bem, cumprindo assim a primeira parte da proposta prevista 

em lei que define o CRAS como porta de entrada para a integração social das famílias. 

             Sob outra perspectiva, pôde-se apurar com os dados coletados nas diversas fontes 

consultadas que as ações não tinham a eficiência que se espera diante da proposta integral 

apresentada em lei, que determina ser papel do CRAS contribuir e trabalhar em sinergia com 

outros setores da assistência social para a integração social das famílias. O modelo de 

montagem dos “Equipamentos”, o tipo de estrutura e as atividades de grupo demonstraram 

insuficiência em atrair e manter as famílias nas poucas atividades (de grupo) disponíveis. As 

famílias estavam, em geral, envolvidas em situações de vulnerabilidade intensa como baixa 

autoestima, desemprego, falta de oportunidades de formação profissional, entes familiares 

envolvidos drogas e crimes, com muitos destes cumprindo pena de reclusão. Tudo isso 

resultava em dramas emocionais, financeiros, problemas de saúde e violência doméstica, 

comprometendo seriamente a capacidade de retenção das famílias além da inclusão no 

programa “Bolsa Família”.  

             Ficou comprovado nas entrevistas, tanto dos usuários como dos funcionários, o 

desinteresse e a indisponibilidade da maioria das famílias em participar das atividades de 

grupo como as aulas de dança, pintura, informática e capoeira. As famílias em geral 

percebiam o CRAS apenas como a porta de entrada para o programa “Bolsa Família” e para o 

Beneficio de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). No 

“dia a dia” se percebe o aumento do número de famílias que buscam o Cadastro Único na 

expectativa de serem incluídas nos programas emergenciais; quando o ideal seria que o 

programa representasse uma resposta efetiva, no combate às mazelas desses usuários, 

conseguindo que as famílias se emancipassem e saíssem da situação de vulnerabilidade e risco 

social. 

             A conclusão levantada  ˗ com base nos conceitos dos teóricos extraídos da pesquisa 

em questão e apoiados por estudiosos da administração na definição de eficiência – aponta 

que o serviço funciona de forma ineficiente por não contemplar todas as metas definidas pelo 

dispositivo legal (Lei 12.435/2011). O resultado coincide com os das pesquisas anteriores de 

Monteiro (2011), Sampaio (2010) em Belo Horizonte e Andrade e Morais (2017) no nordeste 
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brasileiro sobre CRAS, quando então observamos que, ao analisarmos a eficiência de uma 

unidade CRAS em Volta Redonda, deparamos com uma questão de interesse e abrangência 

nacional, para reflexão e estudo de políticas sociais no Brasil.  

             Nesse sentido, observou-se que os problemas fundamentais neste modelo de 

atendimento são a carência de mão de obra e o sistema ultrapassado de fluxo dos processos. 

Para que a eficiência e eficácia possam chegar a um padrão mais próximo do ideal nos 

serviços do CRAS avaliado, e tenha uma orientação para a excelência, é necessária a 

modernização do modelo de gestão. Primeiramente realizando uma avaliação correta quanto à 

necessidade de aumento do efetivo de profissionais, com mudança no modelo de contratação 

de pessoal, de contratados para concursados, garantindo-lhes progressão funcional e garantias 

trabalhistas plenas e motivadoras.  

             A atividade para atendimento das políticas públicas estabelecidas em lei, realizadas 

através das estruturas em estudo, que evidentemente absorveram recursos públicos em sua 

implantação e manutenção, precisam ser auditadas, inspecionadas, avaliadas e acompanhadas 

pelos conselhos municipais, tribunais de contas e ministério público. É urgente a necessidade 

de reestruturação e modernização da proposta de proteção às famílias, com novos conceitos e 

projetos, modernização de instalações, implantação de recursos tecnológicos de comunicação 

e “software”, além de melhoria das técnicas de abordagem dos problemas. É preciso que essas 

abordagens atuem de forma ainda mais acolhedora e que contribuam para a permanência das 

famílias nos projetos e “oficinas,” e apresentem propostas inovadoras para o aprimoramento 

intelectual e moral dos envolvidos de forma efetiva, de maneira a promover a melhoria do 

padrão de vida social e financeiro das famílias, a fim realizar uma real integração e não 

apenas servir de via de acesso aos programas assistenciais emergenciais de governo.  

             Neste trabalho encontramos um modelo de atendimento mediano às necessidades das 

famílias no CRAS. Neste contexto de políticas sociais da atualidade brasileira cabe uma 

proposição para que sejam realizados novos estudos e pesquisas em outros bairros e em outros 

municípios. A expectativa é de que se obtenha um diagnóstico mais abrangente e detalhado do 

funcionamento dos “Equipamentos” e suas relações com as famílias, sociedade, e a 

administração pública, visando contribuir para melhoria e modernização dos programas 

definidos na proposta inicial de redução dos riscos de vulnerabilidade social. 
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