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“A liberdade não exclui a necessidade de agir; pelo contrário, coloca-a.” 
Baruch de Spinoza
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RESUMO

De forma sintética, o INSS possui como missão a promoção do bem estar social no Brasil, por 
meio de serviços de reconhecimento de direito a benefícios, principalmente do Seguro Social. 
Destaca-se  na  conjuntura  nacional  não  apenas  pela  alta  capilaridade  de  sua  rede  de 
atendimento em 1.729 unidades, mas principalmente pelo impacto na distribuição de renda 
que opera, superando o FPM – Fundo de participação dos Municípios, em 2014, em mais de 
71% das municipalidades brasileiras. Assim, é possível compreender o INSS como o maior 
provedor de bem estar social do Governo Federal brasileiro. Desse macro contexto surgiram 
diversas restrições à prestação de serviços de qualidade aos cidadãos, já que o crescimento da 
população,  a  ampliação de direitos e da cobertura do Seguro Social  acarretaram aumento 
significativo da demanda por serviços prestados pelo INSS, ao tempo em que a força de 
trabalho  reduziu-se,  sem  perspectiva  de  reposição.  Diversas  iniciativas  visando  a 
racionalização  dos  processos  de  trabalho  e  melhorias  na  gestão  do  atendimento  foram 
empreendidas  ao  longo  dos  últimos  anos,  permitindo  a  sobrevida  da  atual  modelo  de 
prestação  de  serviços.  Porém,  sem  qualquer  perspectiva  de  expansão  da  rede  física  de 
atendimento e de reposição da força de trabalho, sua falência seria inevitável. Tendo adiante 
tal cenário, a Diretoria de Atendimento do INSS (DIRAT), desenvolveu uma nova proposta de 
modelo de prestação de serviços do Seguro Social. Chamada de INSS Digital, e elaborada a 
partir da unificação de projetos mais específicos e experiências empíricas empreendidas pela 
DIRAT, a iniciativa segue a trilha das recentes tendências de prestação de serviços por meio 
eletrônico, os chamados e-Serviços, e promove a aplicação da tecnologia da informação à 
implementação colaborativa intersetorial de políticas públicas. A proposta foi implementada 
inicialmente  na  forma  de  prova  de  conceito,  em  ambiente  controlado  na  região  de 
Mossoró/RN, com a parceria de municípios e entidades sindicais. O presente projeto então 
empreende, preliminarmente, um estudo analítico dos processos de atendimento propostos na 
experiência  de  Mossoró,  sob  diferentes  perspectivas  do  negócio:  cidadão,  servidores  e 
recursos orçamentários, avaliando sua economicidade, eficiência e efetividade. A metodologia 
utilizada fundamenta-se no enfoque sistêmico, aliado a técnicas de análise multivariada dos 
resultados obtidos no decorrer das atividades. Avaliados os resultados da prova de conceito, o 
objetivo  do  projeto  é  então  implementar  experiências-piloto  em  polos  geograficamente 
representativos  de diferentes  realidades  do INSS no Brasil,  abrangendo aproximadamente 
20%  das  unidades  de  atendimento,  permitindo  assim  avaliações  generalizáveis  de  seu 
desempenho, e preparando o terreno para a expansão definitiva.

Palavras-chave: Atendimento; governo eletrônico; governança; implementação; 
prestação de serviços públicos.
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ABSTRACT

INSS, the Brazilian national Social Security provider, can be understood as the largest social 
public  policy implementer  of  the  Brazilian  Federal  government.  The agency faces  severe 
performance restrictions, as population growth and the expansion of Social Security services 
led to significant increase in  service demands,  without  matching investment  in  workforce 
replacement  or  expansion.  Several  initiatives,  aimed  at  streamlining  work  processes  and 
improving service management, have been developed over the past few years, allowing the 
survival of the current service delivery model. However, without any prospect of expanding 
the front office network or replacing the retiring workforce, the forthcoming collapse would 
be unavoidable. Facing this scenario, the Service Delivery Head Office of INSS (DIRAT) 
developed a new platform for service provision - ‘INSS Digital’, conceptually described in 
the introductory section of this paper. The initiative follows recent trends of service provision 
by electronic means, the so-called ‘e-Services’, and promotes the application of technology 
information  on  intersectoral  collaborative  service  delivery  networks.  INSS  Digital  was 
initially implemented under a limited proof of concept (PoC) approach in Mossoró/RN, in 
partnership  with  local  municipalities  and  unions.  Thus,  the  present  paper  first  analyses 
Mossoró experience’s results under three different business perspectives: citizens, INSS civil 
servants and budgetary resources, evaluating economicity, efficiency and effectiveness. The 
applied methodology is based on a systemic approach, combined with multivariate analysis of 
the results obtained in the course of activities. Furthermore, the present paper describes, under 
PMBOK standards,  the project  to  implement  pilot  experiences in  centers/hubs,  which are 
geographically representative of different service delivery scenarios in Brazil.  The project 
aims  to  cover  about  20%  of  the  front  offices,  allowing  more  rigorous  performance 
evaluations, and lay the ground for a definitive expansion.
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RESUMEN

De forma sintética, el INSS tiene como misión la promoción del bienestar social en Brasil, a 
través de servicios de reconocimiento de derecho a beneficios,  principalmente del Seguro 
Social.  Se  destaca  en  la  coyuntura  nacional  no  sólo  por  la  alta  capilaridad  de  su  red  de 
atención (cerca de 1.700 unidades), sino principalmente por el impacto en la distribución de 
renta que opera, superando el FPM - Fondo de Participación de los Municipios en más del 
71% de las municipalidades. Así, es posible comprender el INSS como el mayor proveedor de 
bienestar social del Gobierno Federal brasileño. De este macro contexto surgieron diversas 
restricciones a la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos, ya que el crecimiento de 
la  población,  la  ampliación  de  derechos  y  la  cobertura  del  Seguro  Social  acarrearon  un 
aumento significativo de la demanda por servicios prestados por el INSS, al tiempo en que la 
fuerza  de  Se  redujo,  sin  perspectiva  de  reposición.  Diversas  iniciativas  destinadas  a  la 
racionalización  de los  procesos  de trabajo y mejoras  en la  gestión de la  atención se han 
emprendido a lo largo de los últimos años, permitiendo la supervivencia de la actual modelo 
de prestación de servicios. Sin embargo, sin ninguna perspectiva de expansión de la red física 
de  atención  y  de  reposición  de  la  fuerza  de  trabajo,  su  quiebra  sería  inevitable.  En este 
contexto, la Dirección de Atención del INSS (DIRAT), desarrolló una nueva propuesta de 
modelo de prestación de servicios del Seguro Social. Llamada de INSS Digital, y elaborada a 
partir de la unificación de proyectos más específicos y experiencias empíricas emprendidas 
por la DIRAT, la iniciativa sigue la pista de las recientes tendencias de prestación de servicios 
por medio electrónico, los llamados e-Servicios, y promueve la aplicación de la tecnología de 
la  información  a  la  implementación  colaborativa  intersectorial  de  políticas  públicas.  La 
propuesta  fue  implementada  inicialmente  en  forma  de  prueba  de  concepto,  en  ambiente 
controlado  en  la  región  de  Mossoró  /  RN,  con  la  asociación  de  municipios  y  entidades 
sindicales. El presente proyecto entonces emprende, preliminarmente, un estudio analítico de 
los  procesos  de  atención  propuestos  en  la  experiencia  de  Mossoró,  bajo  diferentes 
perspectivas  del  negocio:  ciudadano,  servidores  y  recursos  presupuestarios,  evaluando  su 
economía, eficiencia y efectividad. La metodología utilizada se fundamenta en el enfoque 
sistémico,  aliado  a  técnicas  de  análisis  multivariada  de  los  resultados  obtenidos  en  el 
transcurso de las actividades. El objetivo del proyecto es entonces aplicar experiencias piloto 
en  polos  geográficamente  representativos  de  diferentes  realidades  del  INSS  en  Brasil, 
abarcando  aproximadamente  el  20%  de  las  unidades  de  atención,  permitiendo  así 
evaluaciones  generalizables  de su  desempeño,  y  preparando el  análisis  Para  la  expansión 
definitiva.
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SOMMARIO

Sinteticamente,  l'INSS ha  come missione  la  promozione del  benessere  sociale  in  Brasile, 
attraverso il riconoscimento del diritto vantaggi dei servizi, in particolare la sicurezza sociale. 
Si distingue nella situazione nazionale, non solo per l'alta penetrazione della propria rete di 
assistenza a 1.729 unità), ma soprattutto per l'impatto della distribuzione del reddito cui opera, 
superando  il  FPM -  la  partecipazione  del  Fondo dei  comuni  in  oltre  il  71% dei  comuni 
brasiliani. Così, è possibile comprendere l'INSS come il più grande fornitore di assistenza 
sociale  del  governo  federale  brasiliano.  Questo  contesto  macro  è  emersa  una  serie  di 
restrizioni sulla fornitura di qualità per i servizi cittadini come la crescita della popolazione, 
l'espansione dei diritti e la copertura della previdenza sociale ha portato ad un significativo 
aumento della domanda per i servizi forniti dal INSS, il momento in cui la forza del il lavoro è 
stato ridotto, senza prospettiva di riserva. Diverse iniziative finalizzate alla razionalizzazione 
dei processi di lavoro e miglioramenti nella gestione dei servizi sono state intraprese nel corso 
degli  ultimi  anni,  consentendo  la  sopravvivenza  del  modello  attuale  di  erogazione  del 
servizio. Ma senza alcuna prospettiva di espandere il servizio di rete fisica e la sostituzione 
della forza lavoro, il suo fallimento sarebbe inevitabile. Assumendo uno scenario del genere, 
la Direzione del Servizio INSS (DIRAT) ha messo a punto una nuova proposta per la fornitura 
di servizi sociali di assicurazione modello. Digital INSS chiamata, e tratto dalla unificazione 
dei progetti più specifici ed esperimenti empirici intrapresi da DIRAT, l'iniziativa segue la scia 
delle  recenti  tendenze  nella  fornitura  di  servizi  tramite  mezzi  elettronici,  i  cosiddetti  e-
services,  e  promuovere  l'applicazione  della  tecnologia  informazioni  intersettoriale 
realizzazione  collaborativa  di  politiche  pubbliche.  La  proposta  è  stata  inizialmente 
implementata come prova di concetto in un ambiente controllato nella regione di Mossoró / 
RN,  in  collaborazione  con  i  comuni  e  sindacati.  Questo  progetto  poi  si  imbarca  in  via 
preliminare uno studio analitico dei processi di servizio proposti in un'esperienza Mossoro 
sotto diversi punti di vista di business: cittadino, server e risorse di bilancio, valutando la sua 
economia,  efficienza  ed  efficacia.  La  metodologia  è  basata  sull'approccio  sistemico, 
combinato con l'analisi multivariata dei risultati ottenuti nel corso delle attività. Valutato i 
risultati della prova di concetto, l'obiettivo del progetto è quindi di realizzare progetti pilota in 
poli geograficamente rappresentativi di diverse realtà di previdenza sociale in Brasile, che 
copre circa il  20% degli  sportelli  unici,  consentendo in tal  modo le  sue valutazioni  delle 
prestazioni generalizzata e la preparazione del terreno per l'espansione finale.
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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho visa apresentar o Projeto INSS Digital em todos os seus aspectos, desde os conceituais aos operacionais,  

perpassando pelos autores e dispositivos legais que regem os preceitos de fluxos em meio digital. 

Nessa perspectiva, relata também a prova de conceito ocorrida na cidade de Mossoró - RN, a partir de janeiro/2017, a elaboração 

do Guia Prático, o planejamento educacional que subsidiará a proposta mudança de cultura institucional, assim como, versará sobre os  

polos de análise como proposta de expansão e chegada propriamente dita do INSS Digital as agências, sempre à luz do teletrabalho.

  Por fim, compreende e aborda os aspectos de comunicação e publicidade de um modo geral como transversal a todo o projeto 

e, para tal, propõe um Plano de Comunicação e ainda um concurso para escolha da Logomarca do projeto de modo a propagar a ideia  

e, ainda, envolver o corpo de servidores da instituição.



NOTAS INTRODUTÓRIAS

Contexto - Conjuntura do atendimento no INSS 

As  deficiências  na  prestação  de  serviços  públicos  figuravam  entre  as 

principais bandeiras dos protestos em massa enfrentados pelos governos brasileiros 

em 2013: registre-se que o estopim das primeiras agitações foi o aumento das taxas 

do transporte  público nas metrópoles brasileiras,  desproporcional  à qualidade do 

serviço.  Uma  sondagem  de  2016  promovida  pelo  IBOPE  Inteligência  (Instituto 

referência  em  estatísticas  comportamentais  no  Brasil)  revelou  que  90%  dos 

brasileiros entende que os serviços públicos deveriam ter melhor qualidade, dados 

os elevados impostos dedicados ao seu custeio; e 70% considera que este déficit de 

qualidade se deve à má gestão dos recursos disponíveis. Além disso, a pesquisa 

descobriu que: 1) os serviços de saúde são compreendidos como os piores serviços 

prestados pelo governo; seguidos por 2) segurança pública; e por 3) atendimento em 

órgãos públicos (IBOPE Inteligência, 2016).

Dentre  os  órgãos  públicos  prestadores  de  atendimento  no  Brasil,  terceiro 

lugar em baixa qualidade na percepção do cidadão, o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) é aquele que melhor representa o Governo Federal, em função da 

dimensão de sua rede de atendimento própria. São 1539 agências de atendimento 

ao público ativas, 86 agências de atendimento dedicadas a demandas judiciais, 7 

agências dedicadas à operacionalização de  acordos internacionais, orquestradas 

por 104 Gerências-Executivas (que administram e provêem suporte às agências de 

atendimento de sua região) e 5 Superintendências Regionais (que concentram o 

suporte e a gestão em nível  regional  no país,  dividido entre Norte/Centro-Oeste, 

Nordeste,  Sudeste I,  Sudeste II,  e  Sul).  Nesta rede trabalham 35.113 servidores 

ativos1.

1 Abril/2017. Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas/INSS.
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Tal estrutura proveu 44.072.792 atendimentos aos cidadãos, apenas no ano 

de 20162. Além de operacionalizar todos os processos relativos aos benefícios da 

Previdência Social, como aposentadorias, pensões, e benefícios por incapacidade, o 

Instituto  também  opera  benefícios  de  natureza  assistencial,  trabalhista,  e 

indenizações  específicas  como  as  devidas  aos  portadores  da  Síndrome  da 

Talidomida. Tais dimensões e responsabilidades encarregaram o INSS de ser um 

grande símbolo do Welfare State brasileiro, onde todos os dias milhões de cidadãos, 

passando pelos momentos mais sensíveis de suas vidas, são acolhidos em suas 

unidades.

No entanto, mesmo com sua estrutura colossal, os tradicionais processos de 

prestação de serviços da Autarquia não cobrem adequadamente sua demanda de 

atendimento. Filas de espera do INSS frequentemente figuram nas manchetes de 

jornais populares, alcançando, por vezes, tempos de espera superiores a um ano3. 

Vastas  regiões  do  país  não  possuem  unidades  do  INSS  disponíveis  para 

atendimento, castigando justamente aqueles cidadãos que habitam os rincões mais 

carentes do Brasil  com longas peregrinações, na esperança do alcance de seus 

direitos.  Estes  mesmos  cidadãos  são  ainda  os  mais  vulneráveis  à  ação  de 

intermediários que, longe do intuito de expandir o alcance da prestação de serviços 

para o seu bem estar, agem à sombra da administração pública, comercializando 

direitos no vácuo institucional.

Nos últimos anos, o envelhecimento da força de trabalho e a ampliação de 

competências do Instituto desequilibraram ainda mais a relação entre a demanda e a 

oferta  de  seus  serviços.  Em  combinação  com  as  progressivas  restrições 

orçamentárias  encaradas  pelo  Governo  Federal,  a  situação  se  agravou 

consideravelmente,  levando  a  administração  a  investir  no  redesenho  de  seus 

processos. Tais esforços culminaram no projeto aqui apresentado.

2 Fonte: Sistema de Indicadores, Gestão e Monitoramento do Atendimento (SIGMA)/INSS
3 No ano de 2015, foram registrados 2106 casos com tempo de espera superior a um ano. Fonte: SIGMA/INSS.
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INSS Digital: de e-Serviços à Gestão Pública Colaborativa

Meu INSS - A plataforma de e-Serviços do Seguro Social

A Diretoria de Atendimento do INSS (DIRAT), em parceria com a Empresa de 

Tecnologia  e  Informações  da  Previdência  (Dataprev),  desenvolveu  a  fundação 

necessária para adequar os serviços prestados pela Autarquia às diretrizes de e-

serviços  (e-services;  serviços  eletrônicos)  de  mão  dupla.  Os  e-serviços  de  mão 

dupla, ou transacionais, são aqueles prestados por meio da internet, e que, não só 

disponibilizam informações ao cidadão, mas envolvem a plena interação do cidadão 

com  a  administração  pública,  permitindo  o  recebimento  e  também  o  envio  de 

informações (Goldkuhl & Röstlinger, 2010).

Para que a tecnologia se transformasse em efetiva prestação de serviços à 

sociedade,  DIRAT  e  Dataprev  precisariam  desenvolver  uma  nova  ferramenta 

tecnológica de “autenticação” remota do cidadão4. A autenticação envolve a garantia 

de que o usuário seja confiavelmente identificado, já que a disponibilização de e-

serviços transacionais presume a necessidade de verificação de autoria (o usuário 

será  o  responsável  pelo  fornecimento  das  informações,  e  terá  acesso  a  dados 

sensíveis, de grau pessoal). Diversas seriam as dificuldades para a construção de 

um modelo de autenticação que, ao mesmo tempo, satisfizesse 1) Requisitos legais; 

2) Requisitos tecnológicos; 3) Facilidade de acesso.

Com o suporte dos últimos esforços normativos do Governo Federal, iniciados 

com a publicação do decreto 6.932, de 11 de agosto de 2009 e aperfeiçoados com o 

decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015, a variedade de possíveis mecanismos de 

autenticação foi ampliada, permitindo à DIRAT e à Dataprev o desenvolvimento de 

ferramenta  KBA/OOW  (Knowledge-Based  Authentication/Out-Of-Wallet,  traduzido 

literalmente como Autenticação Baseada em Conhecimento/Extraído da Carteira). 

Tal ferramenta utiliza a riqueza de informações contidas no Cadastro Nacional de 

4 O INSS já dispunha de ferramenta de autenticação, chamada CADSENHA. Tal ferramenta permitia que o 
cidadão, uma vez identificado presencialmente por servidor do Instituto, cadastra-se uma senha para acesso a 
suas informações previdenciárias. O serviço, porém, alcançava pouca efetividade em termos de qualidade de 
atendimento já que, por depender do atendimento presencial, geralmente o cidadão preferia que o serviço fosse 
realizado já no momento em que comparecesse à agência de atendimento.
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Informações Sociais (CNIS)5 para autenticação do cidadão por meio de perguntas e 

respostas. Ou seja, após o registro inicial, o usuário terá a identificação verificada 

por  meio  de  perguntas,  cujas  respostas  são  baseadas  em  suas  informações 

disponíveis no CNIS (como dados de contribuições ou empregos anteriores, e de 

recebimento de benefícios previdenciários), garantindo efetividade e conveniência 

ao processo de autenticação (Ligiéro, 2016).

A ferramenta KBA/OOW foi acoplada aos primeiros serviços do INSS, dando 

à  luz  o  “Meu INSS”.  E,  desde  janeiro  de  2017,  já  foram autenticados  902.963 6 

cidadãos, que agora passam a poder interagir com a Autarquia de forma eletrônica, 

e ser contemplados com e-serviços. Atualmente, a ferramenta ainda não conta com 

serviços  efetivamente  transacionais,  mas  possibilita  o  acesso  a  informações 

sensíveis que, antes de sua implementação, só poderiam ser verificadas por meio 

do comparecimento às agências de atendimento e identificação do requerente por 

servidor do INSS. Este tipo de comparecimento responde por parte significativa da 

demanda diária de atendimento do INSS, aproximadamente 41 mil atendimentos por 

dia, representando 23% do total  de atendimentos do Instituto entre Novembro de 

2016 e Abril de 20177.

GET - Gerenciador de Tarefas e novo patamar na Gestão Pública 
Colaborativa

Há tempos o INSS opera com diversas frentes de atendimento no sentido da 

Nova  Governança  Pública  (New  Public  Governance  -  NPG)  aplicada  à 

implementação de políticas públicas. Tal abordagem, sucessora do movimento da 

5 Para além do que se entenderia intuitivamente por ‘cadastro’, o CNIS é na verdade um serviço informatizado 
que extrai e trata, em tempo real, dados de diversas bases governamentais relativas a vínculos empregatícios, 
contribuições previdenciárias e atividades rurais (Como a base que concentra as informações das Guia de 
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, mantida pela Caixa Econômica Federal; a 
base do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e da Relação Anual de Informações Sociais 
- RAIS, mantidas pelo Ministério do Trabalho; e base do Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, mantida 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA).
6 Fonte: Painel de Informações da Dataprev, em 10 de maio de 2017.
7  Fonte: SIGMA - Extraído em Maio/2017
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Nova Gestão Pública (New Public Management - NPM)8, pressupõe que, por meio 

da inclusão de mais atores sociais em seus processos, as políticas governamentais 

podem crescer em legitimidade (com a inclusão de atores na fase de elaboração de 

políticas  públicas)  e  em  desempenho  (quando  novos  atores  participam  da 

implementação, como é o caso do atendimento do INSS) (Hill & Hupe, 2010; Politt & 

Bouckaert, 2011).

 A inclusão de diferentes atores na prestação de serviços do INSS ocorria, até 

então, em decorrência direta da aplicação do Art. 117 da Lei nº 8.213, de 24 de julho  

de 1991 (Barros, 2010), in verbis:

Art.  117.  A  empresa,  o  sindicato  ou  a  
entidade  de  aposentados  devidamente  legalizada  
poderá,  mediante  convênio  com  a  Previdência  
Social,  encarregar-se,  relativamente  a  seu  
empregado  ou  associado  e  respectivos  
dependentes, de:

I  -  processar  requerimento  de  benefício,  
preparando-o  e  instruindo-o  de  maneira  a  ser  
despachado pela Previdência Social;

II - submeter o requerente a exame médico,  
inclusive  complementar,  encaminhando  à 
Previdência Social o respectivo laudo, para efeito de  
homologação  e  posterior  concessão  de  benefício  
que depender de avaliação de incapacidade;

III - pagar benefício.
Parágrafo único.  O convênio poderá dispor  

sobre  o  reembolso  das  despesas da  empresa,  do  
sindicato  ou  da  entidade  de  aposentados  
devidamente  legalizada,  correspondente  aos 
serviços previstos nos incisos II  e III,  ajustado por  
valor global conforme o número de empregados ou  
de  associados,  mediante  dedução  do  valor  das  
contribuições  previdenciárias  a  serem  recolhidas  
pela empresa.

É o caso, por exemplo, dos Convênios (hoje Acordos de Cooperação Técnica 

-  ACT9)  com  empresas  para  reserva  de  vagas  nas  agências  de  atendimento  e 

8 Geralmente, as críticas à Nova Gestão Pública giram em torno do surgimento do “Hollow State”, onde a 
progressiva privatização da prestação de serviços públicos, com a aplicação ilimitada de lógicas de mercado 
extraídas da administração empresarial, acarreta o encolhimento irreversível das capacidades do Estado. É 
justamente em resposta a essa espécie de crítica que os defensores das diretrizes da New Public Governance 
(NPG) defendem caminhos alternativos tanto à “mercadorização” como ao NWS (New Weberian State - Estado 
Neo Weberiano), que propõe trilhar o caminho inverso e reforçar a estrutura burocrática do Estado, absorvendo 
novas tecnologias e mesmo experiências privadas - mas sem a inclusão de atores alheios à máquina estatal no 
provimento de suas funções (Pollitt & Bouckaert, 2011).

9 Com a edição do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, a nomenclatura “convênio” passou a ser 
exclusivamente aplicada àqueles ajustes que, envolvendo regime de mútua cooperação, presumem a 
transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
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pagamento  de  benefícios.  Porém,  tal  movimento  de  expansão  do  potencial  de 

atendimento  do  Instituto  foi  progressivamente  restringido,  em  função  tanto  de 

problemas de controle  das atividades exercidas pelos parceiros como da própria 

escassez de parceiros, já que o modelo não oferecia vantagens que compensassem 

os custos da operação.

Ocorre que hoje, para além da simples ‘delegação’ da prestação de serviços a 

agentes externos,  o  universo  da administração pública dispõe de um vastíssimo 

repertório de práticas em modelos de governança aplicados à implementação de 

seus serviços, e riquíssima literatura nesse sentido (e.g., O’Toole, 1997; Goldsmith & 

Eggers, 2004; Osborne, Radnor,  Kinder et Al, 2015; Bovaird, 2016 ). Mais ainda, 

como explica Schuppan (2009)10, as possibilidades abertas com a consolidação das 

novas ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) “mudam o jogo” - e, a DIRAT, 

ciente dessas possibilidades,  vislumbravam um novo desenho de governança na 

implementação que, hoje, encontra-se preparado para franca expansão.

Em  2014,  como  parte  de  um  programa  mais  amplo  de  melhorias  de 

atendimento,  batizado  à  época  de  “Simplifica11”,  a  DIRAT,  com  suporte  da 

Presidência do Instituto, lançou o que seria o primeiro protótipo de um novo projeto 

de  governança  na  implementação  das  políticas  do  Seguro  Social,  o  “eReq”12.  A 

Dataprev,  em parceria  com a  equipe  de  TI  do  DIRAT e  com a  presidência  do 

Instituto, desenvolveu, em aproximadamente dois meses, a ferramenta tecnológica 

mínima para testar a viabilidade do conceito. Ainda em 2014, entidades parceiras do 

INSS13 no  Rio  de  Janeiro  começariam  a  utilizar  o  eReq  para  protocolo  de 

requerimentos de seus empregados, atestando a viabilidade do projeto.

União, excluídas entidades privadas com fins lucrativos, não sendo mais aplicável aos ajustes celebrados pelo 
INSS que não envolvem quaisquer transferências de recursos financeiros. Estes passariam a ser enquadrados 
como Acordos de Cooperação Técnica (ACT).
10 Importante ressaltar que, entre outros autores, Schuppan refere-se às novas possibilidades de configuração de 
prestação de serviços públicos a modelos de Outsourcing, termo que, tradicionalmente, é traduzido como 
“terceirização”. Porém, a literatura sobre experiências de Outsourcing (especialmente Bovaird, 2016), deixam 
claro que o termo não se aplica exclusivamente à terceirização tradicionalmente compreendida no cenário 
brasileiro, mas a qualquer cenário em que o serviço público é prestado, parcial ou totalmente, mediante qualquer 
forma de parceria com entidades de qualquer setor (público, privado ou do terceiro setor).
11 Citação Simplifica
12 Acrônimo para ‘Requerimento Eletrônico’. O eReq seria desenvolvido e testado na cidade do Rio de Janeiro, 
a partir da publicação da Portaria nº 1.184/PRES/INSS, de 30 de setembro de 2014.
13 Rede Globo, Globosat e Fundação Telos.
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Com o sucesso conceitual, Dataprev e DIRAT “voltaram à prancheta”, e, em 

um minucioso trabalho de longo prazo, construíram o GET - Gerenciador de Tarefas, 

sistema provedor da infraestrutura que, desde dezembro de 2016, está à disposição 

do INSS para  estabelecer  de forma plena sua nova proposta  de gestão pública 

colaborativa.

O GET permite que qualquer entidade parceira atue efetivamente como um 

posto  avançado  do  Instituto,  de  forma  segura  e  eficiente,  visando  melhorar  o 

desempenho na prestação dos serviços do Seguro Social,  tanto na dimensão da 

eficiência, quanto nas dimensões da efetividade e da equidade (Andrew & Entwistle, 

2010)14.  O  GET é  a  plataforma fundamental  para  a  proposta  de  gestão  pública 

colaborativa do INSS.

A proposta caminha na esteira dos trabalhos de relevantes teóricos da NPG, 

que  já  apontavam para  as  deficiências  dos  modelos  tradicionais  do  movimento. 

Agranoff & McGuire, ainda em 1999, insistiam que a gestão de serviços públicos em 

rede  (Network  Settings),  apesar  de  prover  agilidade,  adaptatividade  e  maior 

capacidade para inovação, dependerá do compartilhamento de objetivos entre as 

“instituições-nós” da rede para ser eficiente. Nesse sentido, em função do formato 

proposto  (ACT,  sem  ônus  financeiro),  um  pré-requisito  para  a  celebração  das 

parcerias é, tácita e expressamente15, o objetivo compartilhado de ampliar o alcance 

dos serviços do Seguro Social (Agranoff & McGuire, 1999).

Os mesmos autores ainda pontuam que a maior restrição enfrentada pelas 

redes de prestação de serviços públicos são os custos de manutenção das linhas de 

comunicação  e  conexões  formais,  consumindo  tempo  precioso  dos  agentes 

públicos, ou seja, representando significativos custos de oportunidade (Agranoff & 

14 Importante considerar que as dimensões de desempenho aplicadas pelos autores citados no campo da 
implementação de políticas públicas não corresponde de forma plena àquelas tradicionalmente estabelecidas pela 
escola da Gestão da Qualidade Total, atrelada ao universo da gestão empresarial - na qual tradicionalmente a 
referência de desempenho na entrega de serviços se resume aos “3 Es - Eficiência, Eficácia e Efetividade”. No 
modelo aplicado por Andrew & Entwistle, de forma sintética, é possível entender a dimensão da eficiência como 
a capacidade de ‘fazer mais com menos’, da efetividade como a de ‘impactar a realidade’, transformando 
outputs em outcomes, e da equidade como a de ‘promover o equilíbrio social’ na prestação de serviços, 
ampliando e facilitando o acesso às camadas menos favorecidas da população.
15 Os padrões de termos de ACT prevêem cláusula que exclui a remuneração ou qualquer compensação 
financeira pelos serviços, e que a entidade parceira cumprirá com sua parte do acordo no intuito de melhorar a 
prestação de serviços do Seguro Social.
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McGuire,  1999).  Importante  avaliar  essa  conclusão  considerando  o  contexto  da 

época: em 1999 o mundo ainda não entrara na era das redes sociais e não gozava 

do pleno potencial da internet. 

McGuire,  em  2006,  alertaria  também  para  a  emergência  do  ‘Mito  da 

Colaboração’,  construído  nas duas décadas anteriores.  O valor  intrínseco que o 

conceito  da  colaboração  carregava,  em  contraste  à  ideia  de  competição  que 

alimentava as visões mercadológicas do NPM, concedeu o status de panacéia à 

NPG, muitas vezes em contradição com a experiência empírica. A partir desta, o 

autor  conclui  que  a  Gestão  Pública  Colaborativa  pode  sim  entregar  ganhos  de 

eficiência  e  efetividade;  porém,  tais  ganhos  dependeriam  fundamentalmente  da 

existência  de  uma  gestão  superior  centralizada,  mantida  e  conduzida  pela 

burocracia estatal, em contradição com a utopia colaborativa que imaginava redes 

de prestação de serviços hierarquicamente planas e auto-organizadas. A estrutura 

de governança decorrente da implementação do GET opera justamente desta forma: 

os  nós  da  rede  ampliada  de  atendimento  operam como  “postos  avançados”,  e, 

portanto, não prescindem de “quartéis generais”,  instalados nas GEX do Instituto 

(MCGUIRE, 2006).

Tino  Schuppan  percebeu  o  potencial  de  impacto  da  TI  sobre  o  próprio 

desenho das redes de governança. O autor explica este impacto em três princípios, 

facilmente identificados na nova estrutura de cooperação em implementação pela 

Autarquia (SCHUPPAN, 2009):

1) Modularização: a TI permite a efetiva modularização de processos, sem 

custo de conexão entre seus módulos, ampliando as possibilidades de desenho de 

tais processos. Nesse sentido, o GET permite a atuação das unidades de recepção 

(entidades  parceiras  ou  mesmo  do  próprio  INSS,  restritas  às  funções  de 

atendimento  ao público)  na  prestação de serviços  do Seguro  Social  em módulo 

específico do sistema, que restringe a discricionariedade de seus esforços apenas 

àquelas funções não-privativas do Instituto. As informações alimentadas por estas 

entidades  são  então  disponibilizadas  para  os  módulos  seguintes,  estes 

operacionalizados pelos servidores especializados do quadro. O processo implica 
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ainda a  segregação de funções,  e  mitiga  o  risco  de pessoalidade nas decisões 

administrativas.

2) Independência Geográfica: uma vez os atos administrativos registrados por 

meio das interfaces do GET, os mesmos podem ser disponibilizados a quaisquer 

unidades do INSS para análise. Dessa forma, o processo é capaz de adequar a 

oferta de serviços à demanda com significativa redução de custos transacionais, na 

medida  em que  os  custos  de  transporte  de  processos  ou  de  deslocamento  de 

servidores são substituídos apenas pelo custo de infraestrutura de comunicação.

3) Enriquecimento da Informação: por último, o autor apresenta a vantagem 

mais transparente da aplicação da TI no redesenho dos sistemas de governança 

pública. Trata-se da potencialização da disponibilidade de informações, engendrada 

a  partir  da  utilização  de  ferramentas  de  Business  Intelligence  -  BI e  CzRM  - 

Customer Relationship Management16. Sob este princípio, o INSS apresenta larga 

experiência  na  manipulação  de  ferramentas  tecnológicas  de  monitoramento,  que 

permitem a verificação da evolução da prestação dos serviços do Seguro Social sob 

incontáveis perspectivas, de forma tempestiva e com alta granularidade. O exemplo 

consagrado desta  expertise é  a  Sala de Monitoramento,  que chega a  permitir  a 

identificação  e  o  diagnóstico  da  situação  individualizada  de  cidadãos  em 

atendimento em qualquer unidade da rede do Instituto em tempo real.

Nesses termos, não só a estrutura de gestão colaborativa estabelecida pelo 

GET é uma expressão das mais recentes tendências de redesenho da prestação de 

serviços públicos, como representa, no caso específico do INSS, a ampliação da 

cobertura de direitos para além da atual capacidade de sua rede física. Em termos 

de desempenho, a maior novidade na iniciativa talvez seja o avanço na dimensão da 

equidade - posto que promove a extensão do alcance da cobertura a regiões antes 

apenas cobertas por missões esporádicas e atravessadores.

16 Ferramentas de Business Intelligence ou BI são softwares que permitem a coleta, organização, 
armazenamento e, principalmente, a geração de relatórios adequados à tomadas estratégicas de decisão. Citizen 
Relationship Management ou CzRM é um conceito adaptado da iniciativa privada, que desenvolveu a 
abordagem análoga Customer Relationship Management, ou CRM. Ambas abordagens tratam da mudança da 
perspectiva dos processos de negócio, deslocando a visão do fornecedor do serviço para o cliente, no esforço de 
compreender o seu relacionamento com a organização de forma integral. Nesse sentido, ferramentas de CzRM 
são softwares que permitem à organização o mapeamento de todos os pontos de contato do cidadão com o 
serviço público, para melhor compreender sua jornada e, quiçá, promover ações que visem o atendimento de 
suas demandas independentemente de provocação prévia.
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Por fim, uma vez consolidada a utilização do GET em ACT com organizações 

públicas  subnacionais,  empresas  e,  principalmente,  entidades  do  terceiro  setor, 

emerge a visão de prover serviços ao cidadão a partir daquelas instituições que já 

participam  de  sua  jornada  diária.  Prefeituras  podem  proceder  ao  protocolo  de 

requerimento de serviços do INSS aos seus munícipes; o empregado não precisaria 

mais “buscar” os seus direitos no INSS, mas a própria empresa ou o seu sindicato 

poderá atendê-lo; um idoso residente em uma casa de acolhimento também pode 

ser  atendido  pela  própria  casa;  e  as  unidades  de  atendimento  permanentes  do 

INSS, desafogadas de sua demanda usual, passam a poder atender de forma mais 

humana e célere.

A primeira questão que surge ante a proposta é sobre como as entidades 

parceiras seriam compensadas, já que passam a efetivamente prestar um serviço ao 

Governo Federal,  e  o projeto não contempla contrapartida financeira.  A resposta 

depende da natureza da entidade parceira: por exemplo, sindicatos e associações,  

ao atuar na implementação de serviços do Seguro Social, ampliam os contatos com 

os seus afiliados, potencialmente alavancando sua legitimidade; empresas privadas 

introduzem o serviço previdenciário como uma vantagem a seus empregados, além 

de evitar faltas ao trabalho para peregrinações às unidades do Instituto; entidades 

cuja natureza é, de fato, filantrópica, agregam a possibilidade de prestar serviços do 

seguro social ao seu portfólio.
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A PROVA DE CONCEITO: Gerência Executiva em Mossoró - 
RN 

A literatura administrativa elucida as fases ou ciclos de vida de um Projeto 

com  razoável  consenso.  Kerzner  (2017)  em  sua  obra  Gestão  de  Projetos 

minudencia  como  fases  padrão:  1.  Conceitualização  do  projeto;  2.  Iniciação  do 

projeto;  3.  Análise  e  design;  4  Desenvolvimento/Testes/implantação;  5. 

Encerramento e 6. Acompanhamento da realização.

Digressa  o  autor  ser  a  Conceitualização  procedimento  propedêutico 

“normalmente um processo informal não estruturado”.

“Historicamente,  definimos  a  primeira  fase  de  um 
projeto como a fase de iniciação. essa fase incluía trazer o 
gerente de projeto a bordo, entregando a ele um orçamento e 
um cronograma, e dizendo-lhe para  começar a execução 
do  projeto.  Hoje,  há  uma  fase  pré-iniciação  que  Russ 
Archibald  e  seus  colegas  chamam  de  incubação  do 
projeto/fase  de  viabilidade.  nessa  fase,  analisamos  os 
benefícios do projeto, o valor esperado na conclusão, se há 
recursos  suficientes  e  qualificados disponíveis  e  a  relativa 
importância de um projeto em comparação a outros projetos 
que  podem estar  na  fila.  é  possível  que  o  projeto  jamais 
chegue à fase de iniciação.” (grifo nosso)

Dessarte depreende-se convergência das fases iniciais de Conceitualização 

ou Inicialização em Projetos com a ideia de Prova de Conceito (PoC, do acrônimo 

em língua inglesa) termo contumaz na seara da TI.  Na  PoC Colima-se emular a 

implantação,  de  maneira  resumida  e  incompleta,  de  um  método  ou  idéia  para 

verificar  sua  utilidade  sem  incorrer  nos  riscos  cediços  atinentes  à  implantação 

inconsútil.

Diante disso, surge a necessidade da Experiência Piloto – prova de conceito 

– GEX Mossoró, em janeiro de 2017, momento que o protocolo tradicional de acesso 

aos serviços do INSS, foi alterado para requerimento. Nesta ocasião, o trabalho foi 

conduzido pelo gestor operacional do projeto e sua equipe, o Gerente Executivo em 

Mossoró - RN Francisco Osimar da Silva.

O  citado  gestor  ficou  responsável  pela  coordenação,  monitoramento  e 

execução de toda a estruturação a fim de viabilizar a relevante alteração de fluxo, 
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atendimento  personalizado.  Com o  INSS Digital  a  análise  do  requerimento  será 

realizada na retaguarda da APS ou em outra localidade, sem a presença do cidadão,  

desta forma as condições de trabalho do servidor que atuar na análise de benefícios 

tende a ser melhor que a atual. 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, é hoje a maior Autarquia do 

Poder Executivo Federal, e tem como finalidade operacionalizar o reconhecimento 

dos direitos sociais dos filiados ao Regime Geral de Previdência Social  – RGPS. 

Possui em seu quadro administrativo quase 37 mil servidores ativos18, que atendem 

presencialmente mais de 4 milhões de pessoas todos os meses. Conta com uma 

capilaridade  na  sua  rede,  em  1.729  unidades  de  atendimento  presencial,  as 

Agências  da  Previdência  Social  –  APS,  presentes  em  todos  os  estados  da 

Federação.  Do  total  de  servidores  ativos  do  quadro  funcional,  mais  de  12  mil 

servidores  se  encontram  em  abono  permanência,  ou  seja,  cerca  de  1/3  dos 

servidores reúnem as condições necessárias para pleitear a aposentadoria. 

Diante do quadro de busca do equilíbrio das contas públicas e a contenção do 

aumento percentual de gastos com pessoal, não há perspectiva que essa força de 

trabalho seja reposta na sua integralidade, conforme previsto no Art 99 da Lei nº 

13.242/15,  que  trata  das  diretrizes  para  a  elaboração  e  execução  da  Lei 

Orçamentária de 2016.

Ao mesmo tempo, a necessidade de desburocratizar e valorizar a eficiência, a 

eficácia e efetividade no serviço público; a crescente pressão da sociedade para a 

melhoria da aplicação dos recursos públicos no Brasil; o aumento da demanda da 

sociedade por benefícios sociais, demanda que sejam adotadas rotinas de trabalho 

e tecnologias adjacentes para sua implementação. E, ainda, a necessidade de se 

valorizar constantemente o servidor como uma contrapartida do Estado pelo serviço 

que executa. 

Nesse sentido, o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, dispõe sobre a 

simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, assim como, ratifica a 

dispensa do reconhecimento de firma em documentos produzidos no Brasil . Além 

disso, o Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, dispõe sobre o uso do meio 

eletrônico para realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das 

entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; o que 

18 Fonte: SIAPE - Extração Janeiro/2017
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reforça a necessidade de adaptação do atendimento ao público do INSS ainda que 

preservando o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 

Nesse contexto, surgiu no INSS a necessidade da adoção de novos fluxos de 

trabalho que possibilitará inserir  conceitos como: processo eletrônico, acordos de 

cooperação para requerimentos, uniformização de procedimentos, padronização dos 

processos, segurança institucional e distribuição da demanda. 

Assim,  transformar  os  meios  processuais  do  INSS para  meios  eletrônicos 

obedecendo ao Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, com o fito de melhorar a  

gestão documental e de conhecimento e propiciar aos administrados do INSS maior 

celeridade e qualidade no reconhecimento de direitos.

Economicidade 

Conceituação e Princípios

Preliminarmente,  visando  à  melhor  compreensão  do  assunto,  cumpre 

discorrer  que  sob  a  ótica  dos  dicionários  da  língua  portuguesa,  economicidade 

possui os seguintes significados:

“É o princípio de natureza essencialmente gerencial, 
intrínseco  à  noção  de  eficiência,  eficácia  e 
efetividade na gestão de recursos e bens. Trata-se 
do melhor resultado possível para uma determinada 
alocação de recursos físicos, financeiro, econômicos, 
humanos  e  tecnológicos  em  um  dado  cenário 
socioeconômico”. (Dicionário Michaelis)

 
“Característica da alternativa mais econômica para a 
solução  de  determinado  problema.  Refere-se  à 
relação custo/benefício”. (Glossário da Administração 
Pública)

Na  área  das  ciências  econômicas  o  vocábulo  economicidade  se  vincula 

finalisticamente  à  ideia  fundamental  de  desempenho  qualitativo.  Trata-se  da 

obtenção do melhor resultado estratégico possível de uma determinada alocação de 

recursos financeiros, econômicos e/ou patrimoniais em um dado cenário econômico.

Nesse contexto, Oliveira (1990) explica que ‘‘economicidade diz respeito a se 

saber se foi obtida a melhor proposta para a efetuação da despesa pública, isto é, se 

o caminho perseguido foi o melhor e mais amplo, para chegar-se à despesa e se ela 
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fez-se com modicidade,  dentro da equação custo-benefício.’’ A Fundação Getúlio 

Vargas — SP concluiu que ‘‘economicidade tem a ver com avaliação das decisões 

públicas, sob o prisma da análise de seus custos e benefícios para a sociedade, ou 

comunidade a que se refere. ’’

Na seara do direito financeiro e da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o 

princípio  da  economicidade  está  contemplado  desde  a  Constituição  Federal  de 

1988,  quando  apareceu  expresso  pela  primeira  vez  no  ordenamento  jurídico 

brasileiro,  influenciado  pela  Constituição  Alemã.  Este  representa,  em  síntese,  a 

promoção  de  resultados  esperados  com o  menor  custo  possível. É a  união  da 

qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os 

bens públicos.

Assim prevê a Carta Magna:
 

Art.  70.  A  fiscalização  contábil,  financeira,  
orçamentária, operacional e patrimonial da União e  
das  entidades  da  administração  direta  e  indireta,  
quanto  à  legalidade,  legitimidade,  economicidade,  
aplicação  das  subvenções  e  renúncia  de  receitas,  
será  exercida  pelo  Congresso  Nacional,  mediante  
controle externo, e pelo sistema de controle interno  
de cada Poder.

Ainda  na  esfera  doutrinária,  com  fundamento  em  tal  previsibilidade 

constitucional, o estudioso Ricardo Lobo Torres diz que:

“O  conceito  de  economicidade,  originário  da 
linguagem  dos  economistas,  corresponde,  no 
discurso  jurídico,  ao  de  justiça.  (...)  inspira-se  no 
princípio do custo/benefício, subordinado à ideia de 
justiça, que deve prevalecer no fornecimento de bens 
e  serviços  públicos. Implica,  nesse  plano,  na 
obtenção  da  melhor  relação  possível  na  gestão 
financeira  e execução dos recursos orçamentários, 
obtendo  a  melhor  posição  possível  na  relação 
custos-benefícios  sociais.  (...)  justa  adequação  e 
equilíbrio  entre  as  duas  vertentes  das  finanças 
públicas”.

Por outro lado, Filho (2006), infere que a economicidade impõe adoção da solução  

mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos.  

Toda atividade administrativa envolve uma relação sujeitável  a enfoque de custo  

benefício.

Logo, ante das afirmativas de literários e doutrinadores, cabe conceituar o 

princípio da economicidade sob a ótica do administrador público e do projeto INSS 
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Digital. Sim, o administrador público é  um gerente de recursos públicos, sendo de 

sua incumbência, a eficiente utilização destes. 

Ademais, torna-se relevante  conceituar economicidade em consonância com 

o princípio da eficiência e esta, por sua vez, pode ser medida sob três aspectos 

básicos:  velocidade,  qualidade  e  resultado.  Qualquer  ação  só  poderá  ser 

considerada eficiente se for rápida, perfeita e eficaz.

De que adianta uma ação que foi executada ao tempo certo, tecnicamente 

perfeita,  de  acordo  com  a  solução  escolhida,  se  ela  não  produzir  os  efeitos 

desejados. Igualmente, não basta uma ação cuja solução seja a mais adequada, a 

única que produzirá os efeitos desejados, se ela não for tomada no tempo certo.  

Assim, o gerente público está impelido a agir no tempo certo,  adotando a melhor 

solução tecnicamente e buscando incessantemente o melhor resultado sob o 

ponto de vista do interesse público.

Sob o enfoque do INSS DIGITAL

A  gestão  dos  recursos,  na  esfera  pública,  sempre  será  avaliada  pelos 

resultados que produz para a sociedade, atendendo ao interesse público. Destarte, 

sob o ponto de vista  do administrador  público,  pode-se dizer  que o princípio  da 

economicidade impõe optar pela melhor solução, e o INSS DIGITAL tende ser  a 

escolha mais assertiva, uma grande oportunidade para propiciar maior eficiência, 

eficácia  e  efetividade  nos  resultados  para  a  sociedade,  diante  do  atual  cenário 

socioeconômico.

Assim tem sido pensado este projeto, cujas ações que serão concretizadas 

no seu decorrer, uma vez sendo tempestivas (ao tempo certo), eficientes e eficazes 

(assertivas e positivamente potencializadoras), agregarão invariavelmente melhoria 

à qualidade dos serviços prestados e conseqüente elevação do grau de satisfação 

da sociedade.

Além disso, proporcionará significativa economia aos cofres públicos, como já 

se tem vislumbrado junto aos resultados preliminares da Prova de Conceito que se 

encontra  em  andamento  na  Gerência  Executiva  de  Mossoró-RN.  Nesta  foi 

constatada  a  redução  de  aproximadamente  3%  no  pagamento  de  correção 
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monetária, nos casos em que o prazo para o cumprimento de exigências por parte 

do segurado ultrapassa a barreira dos 45 dias.

Para ilustrar, em 2016 foram desembolsados quase R$ 257 milhões a título 

de  pagamento  de  correção  monetária  para  os  benefícios  do  RGPS  no  país. 

Tomando como base a experiência em Mossoró, economizaríamos R$ 8 milhões ao 

ano. Entretanto o propósito é reduzir ainda mais esse tipo de gasto, chegando a,  

pelo menos, 5% de redução. Logo, num qüinqüênio seria evitado o gasto de R$ 12 

milhões. Em 10 anos o montante economizado chegaria à casa dos R$ 130 milhões.

Outro aspecto relevante se refere à temática da sustentabilidade. A exemplo, 

com a utilização das ferramentas digitais o consumo de papel apresentará queda 

cada  vez  mais  acentuada,  ocasionando,  dessa  forma,  a  economia  não  só  na 

aquisição de papel e toner, como também na desnecessidade de locais designados 

para  a  guarda  do  acervo  documental  produzido,  especialmente  na  área  fim  do 

negócio  (que  corresponde  a  cerca  de  85% do  consumo  de  papel  da  Autarquia 

Previdenciária).

A gestão documental do INSS atualmente trabalha com a produção de 3.328 

metros lineares de documentos/papel, cujo acondicionamento requer a ocupação de 

436.000 m2, ao custo de R$441.301.760, se considerarmos o valor médio do m2 da 

construção civil (IBGE,2016).

Com a evolução do projeto em tela, a geração de documentação em meio 

físico tende a se extinguir, o que culminará com a desnecessidade de ampliação dos 

gastos  com a  construção  de  novos  Centros  de  Documentação  Previdenciária  – 

CEDOCPREV. Essa estagnação da estrutura por si só demonstrará uma economia 

expressiva,  haja  vista  que  romperá  com o  mister  do  aumento  de  espaços  para 

guarda  e  conservação  arquivística,  ou  seja,  não  haverá  novas  construções  ou 

locações  de  imóveis  destinadas  a  essa  finalidade,  quedando-se  fatalmente  na 

redução de gastos expressivos na esfera orçamentária, quando o olhar se estende 

para os próximos anos, quiçá décadas.

Soma-se também à economia ora em comento, a redução da impressão de 

documentos,  mais  precisamente  com  a  aquisição  de  toner que,  apenas  para 

exemplificar,  representará  a  redução  de  quase  R$  2  milhões  ao  ano,  somente 

ponderando o modelo mais utilizado no Instituto – Samsung ML4510. Em 10 anos, 
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essa quantia se chegará próximo da casa dos R$ 20 milhões. Isso sem contabilizar 

a  redução  dos  custos  com  os  demais  tipos  de  toner utilizados  e  as  máquinas 

reprográficas em operação.

Outro ponto importante voltado à sustentabilidade se refere à aquisição de 

papel,  que segundo dados do sistema de Controle de Material  de Consumo, em 

2016 foi de 697.303 resmas de A4, ao valor global de R$ 8.103.775,07 . Sabido que 

cerca de 85% desse quantitativo são consumidos na atividade fim do Instituto e que 

quando da implantação total do INSS Digital na rede de Atendimento, a produção de 

papel  se  aproximará  de  zero,  pode-se  estimar  que  ao  final  de  poucos  anos  a 

economia gerada será da ordem das dezenas de milhões de reais.

No que concerne à máxima sugerida pelo projeto – um novo jeito de atender 

– registra-se que esta compreende além da ampliação e simplificação dos canais de 

acesso do cidadão, o estabelecimento de novos fluxos de trabalho e inovações na 

distribuição das demandas entre  os  servidores  do  quadro.  Dessarte,  com essas 

iniciativas  espera-se,  complementarmente,  mitigar  os  efeitos  do  maior  risco 

institucional atual – a perda de força de trabalho (aposentação de aproximadamente 

1/3  dos  servidores  e  não  reposição  via  concurso  público,  por  conta  da  crise 

econômica experimentada),  ao passo que acarretarão a otimização dos recursos 

humanos  disponíveis,  pois  prima  pelo  princípio  da  equidade  e  saneamento  dos 

gargalos de sobrecarga de trabalho.

Aproveitando o  ensejo,  no  que tange às  modificações na distribuição das 

demandas,  registra-se  que  haverá  provável  redução  nos  valores  alocados  para 

pagamento de diárias e passagens de servidores que, nos moldes atuais, precisam 

se  deslocar  para  unidades  com  sobrecarga  de  trabalho.  Apenas  a  título  de 

referência, no exercício de 2016 foram empenhados e liquidados R$ 22 milhões sob 

a natureza de despesa - diárias e passagens. Sob esse aspecto, num ciclo do PPA - 

Plano Plurianual isto é, 4 anos, considerada hipoteticamente a redução dos gastos 

em 50% do valor atual, teríamos a economia de pelo menos R$ 44 milhões. 

A respeito, importante registrar que foram tomadas como base somente as 

ações orçamentárias mais diretamente relacionadas ao escopo inicial do projeto (a 

área  finalística),  quais  sejam:  a  2563  (Gestão  da  Melhoria  Contínua),  a  2585 

(Serviço  de Reabilitação Profissional)  e  a  2591 (Reconhecimento  de Direitos  de 
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Benefícios  Previdenciários),  indicando  que,  conforme  o  projeto  for  prosperando 

também a economia evoluirá, ao passo que, com o modelo sugerido o deslocamento 

será do trabalho, não da força de trabalho.

Por  fim,  consigna-se  que  as  possibilidades  de  ganhos  em  eficiência  e 

economicidade  ocasionados  pela  realização  do  projeto  não  constituem  um  rol 

taxativo,  de  sorte  que  foram  aludidas  aqui  apenas  aquelas  mais  relevantes  e 

evidentes. Contudo, para ilustrar e agregar as informações supra transcritas segue 

um Mapa Mental  contendo pontos de economicidade passíveis  de acontecer em 

decorrência do INSS Digital.   
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OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Realizar  experiências-piloto  de  implantação  de  requerimento  eletrônico  no 

Instituto  Nacional  do  Seguro  Social,  em  5  polos  de  atendimento  por 

Superintendência Regional e 300 Agências da Previdência Social.

OBJETIVOS ESPECIFICADOS DO PROJETO

1. Ampliar a realização de ACT para protocolo de requerimentos eletrônicos

2. Simplificar a oferta de serviços agendáveis

3. Ampliar os canais de protocolo e a comunicação com os cidadãos e entidades

4. Dar publicidade e transparência na operacionalização de requerimentos eletrônicos

5. Desenhar o fluxo de requerimento eletrônico

6. Distribuir a demanda 

7. Otimizar a força de trabalho

PREMISSAS

1. Sistemas que viabilizem o requerimento eletrônico

2. Publicação de atos legais para implantação das experiências pilotos 

3. Servidores capacitados para operacionalizar o novo fluxo de atendimento 

4. Capacidade  tecnológica  (infraestrutura)  para  operacionalização  de 

requerimento eletrônico 

5. Celebração de Acordo de Cooperação Técnica 

RESULTADOS ESPERADOS

1. Implantação do requerimento eletrônico;
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2. Ampliação do volume de requerimentos;

3. Ampliação do volume de atendimento remoto;

4. Redução no tempo de espera do agendamento; 

5. Redução no tempo de espera para atendimento nas unidades;

6. Redução do atendimento presencial nas unidades;

7. Mitigação das demandas judiciais Ação Civil Pública e Mandado de Segurança (ACP 

e MS).

PERSPECTIVA DE PRAZO

O prazo proposto para este Projeto é de 12 meses com término previsto para 

31/12/2017.
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Plano de Ação



CRONOGRAMA



ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO E GESTÃO DE RISCOS

Critérios 

Para o sucesso da expansão do projeto se faz  necessário  elaboração de 

critérios para a inclusão de unidades nesta etapa. Sendo assim, preliminarmente 

foram observados os itens abaixo com base na Matriz SWOT19 estruturada a partir 

de reunião realizada com as Diretorias e Coordenações do INSS nos dias 27 e 28 de 

abril de 2017, na sala de reuniões do Presidente do INSS e da Coordenação Geral 

Planejamento e Gestão Estratégica, respectivamente.

Link: Considerando  que  a  operacionalização  do  INSS  Digital  é  composto  de 

download e upload de arquivo, as unidades não devem estar consumindo mais de 

60% do link local. 

TMEA/TMAA: Considerando  que  a  proposta  do  projeto  é  a  redução  do 

TMEA/TMAA,  as  unidades  não  devem ter  agendamentos  alongados,  portanto  o 

recorte é TMAA inferior à 45 dias, pois desta forma a implantação do INSS Digital  

trará impacto no curto-médio prazo. 

Acervo: Considerando  que  a  proposta  do  projeto  é  o  aumento  no  volume  de 

requerimentos as unidades devem ter um acervo baixo e condições de lidar com o 

acréscimo de requerimentos. 

Força de Trabalho:  Considerando que o projeto busca a ampliação do volume de 

requerimentos, se faz necessário identificar a força de trabalho disponível para atuar 

na concessão de benefícios. 

Infraestrutura: Necessidade de equipamentos (escanner) e espaço físico e local 

para instalação do equipamento. 

Impacto  (abrangência): A(s)  unidade(s)  de  implantação  devem  ter  uma 

abrangência  limitada/controlada,  pois  com  a  implantação  do  INSS  Digital  e  a 

redução do tempo de protocolo e agenda, a tendência é a migração de demanda de 

19. O termo SWOT é a conjunção das palavras Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunitys 
(oportunidades) e Threats (ameaças). Essa análise corresponde à identificação por parte da organização e de 
forma integrada dos principais aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num determinado momento, 
tanto interna como externamente. (SILVEIRA, 2001, p. 209)

.
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outras localidades cuja a situação não esteja tão favorável, prejudicando desta forma 

o projeto. 

A partir dos critérios acima foram identificados os seguintes riscos na implantação do 

INSS Digital no âmbito das APS, caso os itens acima não sejam observados. 

Link - Unidades que apresentam utilização do link local acima de 70% tendem a ter 

impacto  negativo  no desempenho  dos  sistemas corporativos,  prejudicando  desta 

forma o atendimento e a implantação do projeto. 

Agenda  longa  (TMEA/TMAA).  Caso  a  unidade  tenha  uma  agenda  longa,  há 

possibilidade de antecipação e/ou inserção de novas vagas o que tende a alongar a 

implantação do projeto em sua totalidade.  Ao mesmo tempo,  com a redução do 

TMEA e aumento do volume de requerimentos, a realização do objetivo de antecipar 

e inserir novas vagas trará a necessidade da APS verter em busca de reforço no 

atendimento, representando assim um custo razoável. Além disso, a antecipação ou 

a  “duplicação”  da  agenda tendem a aumentar  o  atendimento  na unidade,  desta 

forma contrariando um resultado do projeto - Redução do atendimento presencial 

nas unidades; 

 Acervo - O volume do acervo da APS é um dos fatores determinantes para o 

sucesso deste projeto, pois com o INSS Digital a tendência é aumento de protocolo, 

desta forma o foco é apenas ampliar a entrada dos requerimentos, assim como a 

sua saída.

Capacidade x Demanda - com a proposta do atendimento na APS em 15 minutos a 

tendência  é  um  aumento  da  demanda  local,  desta  forma,  unidades  em  que  a 

capacidade não é superior a demanda a tendência é prejuízo no atendimento.

Abrangência/Impacto  -  considerando  a  localização  da  APS,  em se  implantar  o 

INSS Digital com oferta de novas vagas e, por consequência, houver a redução do 

TMEA/TMAA a tendência é esta localidade puxar a demanda das outras unidades 

próximas, alongando novamente a agenda.

Infra -  considerando os diversos tipos de APS existentes no INSS, se houver  a 

necessidade de alterar o layout das unidades para implantação do projeto, assim 

como direcionar  equipamentos  além dos  previstos  há  tendência  ao  aumento  de 

custos. 
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Proposta 

Considerando os riscos apontados acima e a proposta do projeto INSS Digital  

que, por sua vez, é a mudança no fluxo de atendimento, se faz necessário repensar 

a metodologia de atendimento. Neste sentido a dinâmica de polos de Atendimento 

tem o caráter primordial para viabilizar a execução da estratégia de implantação. 

Os polos de Atendimento teriam como principal objetivo centralizar/receber e 

despachar os requerimentos oriundos de Acordos de Cooperação Técnica (ACT), e 

seriam constituídos na SR ou GEX, em região metropolitana de modo a não haver 

custo com diárias e passagens para sua operacionalização constante. 

Considerando que dentre os objetivos do projeto INSS Digital está reduzir a 

demanda presencial nas APS, alterando desta forma a maneira como o atendimento 

é feito, isso só será possível através da celebração de ACT. 

A celebração  de  ACT  permite  ao  Gestor  a  destinação  e  o  trabalho  dos 

requerimentos protocolados em um local definido, no caso em questão para polos de 

atendimento, e sua conclusão no polo ou em outro lugar, ou seja, distribuição da 

demanda. Ao implantar o INSS Digital em polos, os critérios e riscos identificados20 

são superados, conforme pode ser observado abaixo: 

20 Vide o capítulo Mapeamento de Riscos
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Link: O  gestor  deverá  escolher  um  local  em  que  o  link  seja  suficiente  para 

operacionalização dos trabalhos. 

Agenda (TMEA/TMAA): Por  ser  um polo de atendimento  não há agenda,  desta 

forma ao iniciar os trabalhos os requerimentos efetuados pelas Entidades entrarão 

sem impactar negativamente a agenda, sendo que ao deslocar a demanda para o 

polo a demanda tende a diminuir nas APS. 

Acervo: Por ser um polo não haverá acervo (legado) de requerimentos. Portanto, o 

prazo de respostas aos requerimentos efetuados será mais célere do que o modelo 

atual. 
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Força de Trabalho:  A força de trabalho poderá ser composta por  servidores da 

região  metropolitana  do polo,  de  modo a  não haver  custo  com deslocamento  e 

diárias, além de servidores de outras unidades que poderão atuar na expansão no 

nível da APS.

Infraestrutura: O  gestor  deverá  promover  meios  para  a  operacionalização  dos 

requerimentos. 

Impacto (abrangência): Pela dinâmica de trabalho dos polos estar concentrada em 

ACT o impacto com abrangência é mitigado, sendo que há diminuição da demanda 

presencial nas unidades.

Os polos também podem atuar como “hub”21 de requerimentos oriundos de 

ACT, desdobrando na etapa seguinte de implantação. 

APS

Ao  pensar  na  implantação  no  âmbito  da  APS  se  torna  necessário  tanto 

evidenciar quanto problematizar os critérios acima descritos e os riscos identificados. 

Desta  forma,  observando  os  itens  agenda  e  força  de  trabalho  conforme  dados 

extraídos no SIGMA, em Maio/2017, foram encontradas 343 APS cujo o TMAA é 

menor que 31 dias e a força de trabalho disponível é maior que a demanda, com 

esse cenário  acredita-se que a abrangência/impacto esteja  controlada,   portanto, 

preliminarmente,  são aptas  a  receber  a  demanda excedente  nos polos,  e  ainda 

tendem a reunir os pré-requisitos para a implantação do INSS Digital no âmbito da 

APS. 

Ilustrativamente,  o  contexto  acima  identificado  é  composto  pelo  quadro 

abaixo: 

21 Termo usado na área de informática para um equipamento que tem a função de interligar vários 
computadores em uma rede. A grosso modo, funcionam como uma extensão elétrica, permitindo a ligação de 
vários computadores em um ponto de rede único, distribuindo informações e conexões entre todos os 
computador nele ligados. (https://www.palpitedigital.com/o-que-e-um-hub-de-computador/)
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Superintendência Quantidade de APS
I 14
II 96
III 13
IV 171
V 49
Brasil 343

O recorte de 343 APS, está dentro do total de 720 APS que já tem alocado 

40%  da  força  de  trabalho  no  atendimento  agendado,  portanto,  uma  análise 

pormenorizada permitirá a avaliação do envolvimento ou não desta APS nesta fase 

do projeto. 

Superintendência Quantidade de APS
I 96
II 162
III 48
IV 282
V 132
Brasil 720

A partir desse pressuposto, ao ampliar os critérios e considerarmos apenas as 

unidades cuja a força de trabalho é maior ou menor que a demanda em horas, sem 

levarmos em consideração critérios de TMAA, acervo, impacto/abrangência, temos o 

seguinte cenário: 

Superintendência Maior Menor
I 87 153
II 202 106
III 170 66
IV 299 187
V 113 135
Brasil 871 647
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Ou seja, se temos 343 APS em que há demanda mapeada (TMAA abaixo de 

30 dias), o escopo é ampliado para 871 quando o recorte é em APS cuja a força de 

trabalho é maior que a demanda, permitindo assim que ao longo das etapas de 

expansão outras unidades se ajustem para receber o projeto INSS Digital. 

No recorte de 343 APS, nas quais TMAA está menor que 31 dias e sem 

incidência de insucesso temos a seguinte  distribuição por GEX. 
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Superintendência I 
GEX APS
Araçatuba 5
Sorocaba 2
Presidente Prudente 7
Superintendência II
Barbacena 7
Campo dos Goytacazes 5
Diamantina 9
Divinópolis 3
Governador Valadares 13
Juiz de Fora 5
Montes Claros 11
Niterói 1
Petrópolis 3
Teófilo Otoni 13
Uberaba 3
Uberlândia 4
Varginha 5
Vitória 13
Volta Redonda 1
Superintendência III
Cascavel 2
Chapecó 2
Passo Fundo 1
Ponta Grossa 3
Santa Maria 3
Uruguaiana 2
Superintendência IV
Aracaju 3
Barreiras 17
Campina Grande 4
Feira de Santana 3
Fortaleza 5
Garanhuns 4
Imperatriz 2
Itabuna 5
João Pessoa 2
Juazeiro 11
Juazeiro do Norte 11
Maceió 28
Mossoró 15
Petrolina 11
São Luís 1
Sobral 22
Teresina 9
Vitória da Conquista 18

Superintendência V
Anápolis 3
Boa Vista 1
Campo Grande 8
Cuiabá 8
Dourados 4
Goiânia 4
Macapá 4
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Manaus 1
Palmas 2
Porto Velho 6
Santarém 1
Sinop 4
Tefé 3
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APS

Hoje a GEX Campina Grande conta com 10 APS cuja a força de trabalho 

disponível é maior que a demanda, isto é,  tem potencial para assimilar a demanda 

não  tratada  no  polo.   Se  nas  situações  atuais  as  APS  estão  em  condições 

favoráveis, isto é, tem uma agenda e acervo controlados, e uma vez verificada a 

questão do link, há possibilidade da conversão das APS em digitais, que além do 

atendimento dos requerimentos de ACT, também atenderiam presencialmente no 

novo fluxo, isto é, com requerimento eletrônico. 

Considerando a proposta de expansão ser iniciada por polos e posteriormente 

desdobradas em APS, temos a seguinte configuração quando aplicamos os critérios 

de agenda e capacidade de atendimento: Sousa, São Bento, Pombal, Itaporanga,  

Bonito de Santa Fé, Serra Branca, Princesa Isabel. Abaixo desenho exemplificando 

a proposta. 
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Critérios 

Administração Central 

A AC fará um filtro das unidades APS  elegíveis com base nos critérios abaixo 

de modo a identificar as unidades com condições favoráveis a implantação do INSS 

Digital.  

Link - atualmente em avaliação pela CGSURE e CGTI 

Agenda - será utilizado como filtro o Memorando-Circular nº 34 /DIRAT/INSS22

Capacidade x Demanda -  será utilizado como filtro o Memorando-Circular nº 34 

/DIRAT/INSS

SR/GEX

Da relação disponibilizada, a SR/GEX deverá avaliar os itens abaixo de modo 

a  escolher  as  APS  que  farão  parte  das  fases  de  expansão.  Considerando, 

proporcionalmente, o total de APS elegíveis por SR. 

1. Acervo

2. Infra 

3. Impacto/Abrangência

A SR  deverá  escolher  a  localização  dos  seus  5  polos,  devendo  ser  a 

implantação realizada na média 1 polo/ SR/ mês, com início no período de entre 

junho e julho, ressalvando que pode ser localizada tanto no âmbito da SR quanto na 

GEX. 

22 Para fins de alocação da força de trabalho para serviços prioritários configurados no SAG Gestão/SISAGE e 
CTC, devendo ser destinado no mínimo 40% (quarenta por cento) da capacidade de atendimento.
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Em Resumo: A Proposta 

1. 5 polos por SR - um por mês a critério do Superintendente - totalizando 25 

polos Brasil. 

2. 300 APS no total (Brasil) - divisão a ser feita proporcionalmente observando 

os critérios acima mencionados - escolha do Superintendente.

3. A APS da região metropolitana que ceder servidor para o polo, assim como 

APS que receberão requerimentos (distribuição da demanda) ficarão desobrigadas 

de atender ao Memorando-Circular nº 34 /DIRAT/INSS. 

4. Durante  a  realização  do  projeto  serão  iniciadas  as  tratativas  para  uma 

ampliação nacional, em 2018. 
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Outros Esclarecimentos 

1. Um polo pode atender ACT feito em qualquer outra localidade. Um exemplo é 

o ACT da OAB-PB que poderá ser analisado na APS Brasília Digital. Outro exemplo 

é, a possibilidade de fazer ACT em Manaus e efetuar o atendimento também em 

Brasília. Salientando que a proposta é que a dinâmica de distribuição de demandas 

ocorra no âmbito da SR. 

2. Lembrando  que  o  polo  não  é  uma  APS ou  APS  Digital  -  neste  primeiro 

momento não há como conectar essas duas ideias tendo em vista os custos e a 

possibilidade  de  criação  de  APS.  Os  polos  terão  a  ideia  de  uma  central  de 

concessão, sem atendimento presencial, apenas análise de requerimento - a GEX 

ou SR poderão ser responsáveis pelo polo, acompanhando a execução das tarefas 

e distribuição da demanda para outras unidades - nível APS. 

3. A implantação no nível APS também deverá ser escalonada, para um total de 

300 APS até o fim do ano, seguindo uma proporcionalidade de quantitativo total de 

APS por SR e, ainda, por mês

4. Como se trata de uma experiência piloto, a expansão em escala nacional será 

gradativa e definida a fim de permitir o controle do processo. 

5. Teletrabalho não está no escopo deste projeto. 

6. Como é um projeto, após as definições dos superintendentes, vamos lançar 

no sistema, acompanhar e apoiar a implantação. 
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Plano de 
Controle

e Avaliação



1 PRODUTOS
Produto Especificação Meta Critério de aceite

Prova de Conceito - GEX 
Mossoró

Implantação do modelo na GEx Mossoró a ser 
convalidado ou não: Fluxo de atendimento, layout, 
sistema, dentre outros.

Implantar em 100% das 
unidades subordinadas à GEX 
Mossoró até 30/06/2017.

Implantação em no mínimo 
50% das APS vinculadas a 

GEX e que o TMEA/TMAA em 
no máximo 15 dias.

Guia Prático do INSS Digital Consolidação de fluxos e procedimentos para 
implantação e operacionalização do processo eletrônico 
no âmbito do INSS. 

Finalizar o documento até 
12/2017.

Publicação do Guia Prático 

Capacitação dos servidores. 

Capacitação será desenvolvida em conjunto com o CFAI 
no sentido de preparar os servidores para serem 
disseminadores dos novos processos referentes ao 
escopo deste projeto.

375 servidores para atuarem 
como disseminadores em suas 
unidades. Todos os
servidores envolvidos devem 
ser treinados até 07/2017.

Servidor capacitado e a 
avaliação de reação realizada.

APS com requerimento eletrônico Implantação do processo eletrônico em substituição ao 
processo físico no âmbito das
unidades definidas para experiência-piloto.

Implantar o requerimento 
eletrônico em 300 APS até 
11/2017.

Implantação em no mínimo
50% das APS da experiência-

piloto.

polos de análise
Centrais de análise de requerimentos eletrônicos 
recepcionados de maneira remota oriundos de Acordo de 
Cooperação Técnica.

Implantar requerimento 
eletrônico em 25 polos de 
Análise, sendo 5 por 
Superintendência 
Regional até 11/2017.

Processo eletrônico 
implantado em no mínimo 50% 

dos polos.

Divulgação Divulgar as principais etapas do projeto e resultados 
alcançados em parceria com a Assessoria de 
Comunicação Social por divulgação em mídia, na 
intraprev e demais canais de comunicação.

Que todos os marcos da 
experiência-piloto sejam 
divulgados até 12/2017.

Divulgação tempestiva com
desenvolvimento do projeto, 

com atraso máximo de 2 dias.





ESTIMATIVA DE CUSTOS

Produto Tipo custo Especificação Quantidade Valor Total Período

Prova de Conceito - GEX 
Mossoró 

Diária Viagens para verificação do resultado 
da prova de conceito da implantação 
de requerimento eletrônico e acordo 
de cooperação.

150.0 R$ 39.000,00 

01/11/2016 a 30/06/2017Prova de Conceito - GEX 
Mossoró  

Passagem Aérea Viagens para acompanhamento da 
prova de conceito da implantação de 
requerimento eletrônico e acordo de 
cooperação.

60.0 R$ 60.000,00

Guia Prático do INSS Digital  Diária Mapear as atividades e fluxos de 
atendimento das unidades partícipes 
da experiência-piloto e definir os 
fluxos padronizados. 

160.0  R$ 41.600,00

10/04/2017 a 24/11/2017 
Guia Prático do INSS Digital Passagem Aérea Mapear as atividades e fluxos de 

atendimento das unidades partícipes 
da experiência-piloto e definir os 
fluxos padronizados.

16.0 R$ 16.000,00 

Capacitação dos servidores 
Primeira Etapa 

Diária Primeira Etapa da Capacitação - 10 
participantes - 2 de cada 
superintendência  

130.0 R$ 29.198,00 
20/05/2017 a 02/06/2017

Capacitação dos servidores  
Primeira Etapa 

Passagem Aérea Etapa da Capacitação - 10 
participantes - 2 de cada 
superintendência

20.0 R$ 10.950,00 
20/05/2017 a 02/06/2017

Capacitação dos servidores Pessoa  Primeira Etapa da Capacitação - 10 
participantes - Item Hora-Aula

 10.0  R$ 21.733,33 
05/06/2017 a 09/06/2017

Capacitação dos servidores  Diária  Segunda etapa - Capacitação em 5 
polos nas superintendências - 10 
educadores + 300 servidores de APS 
da Experiência-Piloto  R$ 

2080.0 R$ 467.168,00
05/06/2017 a 09/06/2017



Capacitação dos servidores  Passagem Aérea Segunda etapa - Capacitação em 5 
polos nas superintendências - 10 
educadores + 300 servidores de APS 
da Experiência-Piloto  

320.0 R$ 230.400,00 
19/06/2017 a 23/06/2017 

Capacitação dos servidores Pessoa  Segunda etapa - Capacitação em 5 
polos nas superintendências - 10 
educadores + 300 servidores de APS 
da Experiência-Piloto - Hora-Aula 

200.0 R$ 62.200,00

17/07/2017 a 21/07/2017 

APS com requerimento 
eletrônico 

Diária  APS cujo fluxo de trabalho em 
relação ao requerimento seja 
eletrônico, isto é, com ACT e 
digitalização de documentos. 

6000.0 R$ 1.560.000,00 

12/06/2017 a 13/10/2017 
APS com requerimento 
eletrônico 

Passagem Aérea APS cujo fluxo de trabalho em 
relação ao requerimento seja 
eletrônico, isto é, com ACT e 
digitalização de documentos. 

200.0 R$ 200.000,00 

APS com requerimento 
eletrônico  

Diária Supervisão da execução do projeto e 
reuniões de alinhamento com as 
áreas envolvidas 

3000.0 R$ 780.000,00

12/06/2017 a 13/10/2017 
APS com requerimento 
eletrônico 

Passagem Aérea Supervisão da execução do projeto e 
reuniões de alinhamento com as 
áreas envolvidas

 200.0 R$ 200.000,00

polos de análise Diária Centrais de análise de requerimento 
eletrônicos recepcionados de 
maneira remota oriundos de ACT.  

1500.0 R$ 390.000,00

12/06/2017 a 13/10/2017 

polos de análise  Passagem Aérea Centrais de análise de requerimento 
eletrônicos recepcionados de 
maneira remota oriundos de ACT. 

300.0 R$ 300.000,00

polos de análise Diária Supervisão da execução do projeto e 
reuniões de alinhamento com as 
áreas envolvidas 

2000.0  R$ 500.000,00

12/06/2017 a 13/10/2017 
polos de análise Passagem Aérea Supervisão da execução do projeto e 200.0 R$ 200.000,00 



reuniões de alinhamento com as 
áreas envolvidas 

Total Geral R$ 5.108.249,33 



MAPEAMENTO DE RISCOS

No período de 27 de abril a 02 de maio de 2017 foi realizada uma série de 

reuniões, a fim de explanar a proposta do projeto, mapear os riscos e suscitar as 

possíveis ações e contribuições com todas as áreas da Administração Central,  a 

saber: 

● Diretoria de Atendimento

● Diretoria de Benefícios

● Diretoria de Gestão de Pessoas

● Diretoria de Saúde do Trabalhador

● Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística

● Assessoria de Comunicação Social

● Coordenação Geral de Planejamento e Gestão Estratégica

● Procuradoria

● Corregedoria-Geral 

● Auditoria

Cada reunião teve tempo médio de 120 minutos de duração, com a 

seguinte  programação:  apresentação  dos  presentes;  contrato  de  convivência; 

detalhamento  das  etapas  do  projeto;  exposição  teórica  sobre  a  Matriz  SWOT; 

realização de atividade em grupo (Matriz SWOT/área); e, consolidação da proposta.  

Aos  presentes  fora  demandado  o  retorno  às  equipes  acerca  da  vivência  e  a 

conclusão  da  atividade  com  a  participação  de  todos,  assim  como,  o  envio  da 

produção final ao gestor do projeto para consolidação e cruzamento de dados para o  

mapeamento dos riscos.

Ao final, após a contribuição de todas as áreas foi obtida uma Matriz SWOT 

unificada como pode ser visualizada a seguir:
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FORÇAS FRAQUEZAS
INTERNO

Sistemas prontos Infra nas APS (Link e Equipamentos)

Guias Práticos Plano de disseminação da Informação

Minutas Percentual de servidores a motivar

Respaldo da Diretoria/SR/GEX Clareza nas Diretrizes por parte da Direção Central

Servidor Plano de Comunicação

Programa de Educação Previdenciária Força de trabalho (concessores) limitado

Qualidade de Vida no Trabalho Desconhecimento da Capacidade de despacho dos processos de benefício

Peritos médicos motivados com o Projeto Adaptação ao novo fluxo

Potencial de inclusão de outras atividades
Não participação da Comunicação nas etapas de elaboração e implantação 

do projeto

integração com o SAPIENS Falta de unidade entre os sistemas que são visualizados pelo público 

externo

Capacidade de disseminação de forma 

abrangente do Projeto para os públicos 

interno e externo

Falta de normatização do projeto

Intenção dos servidores em atendimento Resistência do servidor à mudança cultural



remoto (teletrabalho)

Modelo de trabalho e-recursos Envolvimento da área meio

Unificação e padronização de 

procedimentos
Falta capacitação B42

Equalização de conceitos Perda de vagas devido a necessidade de atualização cadastral

Possibilidade de atendimento virtual para 

qualquer tipo de requerimento (cadastro, 

benefício, revisão, atualização)

Ausência de relação dos filiados nas Entidades Sindicais

Renovação da força de trabalho Normativos desatualizados ou que não consideram o processo unificado 

(cadastro, contribuição, requerimento, reconhecimento, pagamento, 

contabilidade, auditoria)

Servidores qualificados Convivência entre processos físicos e digitais

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Características regionais dos processos (falta de conhecimento de situações 

específicas de cada região)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cultura organizacional voltada para o papel

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
EXTERNO Base Legal Alterações legislativas

Entidades/Entes interessados Posicionamento contrário dos nossos Sindicatos/Associação

Tendência à inovação Desconhecimento da demanda reprimida

Órgãos de controle Restrição Orçamentária

Referências no Serviço Público Resistência da população ao novo modelo

melhoria da imagem institucional Interferências políticas na gestão do órgão



melhoria da defesa judicial devido à 

facilidade em conseguir os documentos 

necessários e cruzar informações

Resistência do Judiciário, Ministério Público ou Defensoria Pública ao novo 

modelo (especialmente do ponto de vista do acesso)

melhoria da comunicação externa (com o 

Judiciário, Polícia, etc.)

Incentivo  a  utilização  de  terceiros  (remunerados)  para  o  protocolo  de 

benefícios

evitar e identificar fraudes

Aceitação  pelos  órgãos  externos/legislação  (MP,  CNSS)  quanto  a 

comunicação  com  o  beneficiário  estritamente  (ou  preferencialmente)  por 

meio virtual

Ampliação dos canais de atendimento (ex: 

Correios/FEBRABAN/Prefeituras)
Ameaças à segurança da informação

Tecnologia acessível ao público em geral Público geral heterogêneo

Sustentabilidade ambiental xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em seguida, foi realizado o cruzamento dos dados da Matriz SWOT e aplicada a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)  

que preconiza a intensidade ou impacto que o problema pode causar se não for solucionado, a pressão do tempo que existe para  

resolver determinada situação e o padrão ou tendência de evolução da situação.

Além disso, foi considerada a experiência vivenciada em Mossoró-RN a fim de remeter à prática os pontos de risco identificados  

na análise. Assim, foi obtido o Mapa de Riscos, descrito abaixo, e com direcionador, para ações que podem ser realizadas a fim de  

solucionar a possível problemática encontrada.

Risco Probabilidade Impacto Criticidade Resposta Ações Responsáveis
Redução 
Orçamentária

Alta Alto Alta Mitigar

Mitigar

Articular junto ao MPDG 
para viabilização dos 

recursos necessários à 
manutenção do escopo 

inicial do projeto.

Presidente
1439390

Ailton



Rever escopo do projeto 
para adequação ao valor 

disponibilizado.

1379587

Não implantação 
 da tramitação 
 eletrônica de 
documentos

Moderada Moderado Moderada Mitigar

Verificar outro sistema 
que possa ser adotado 

para tramitação de 
documentos.

Alexandre Vieira De 
Oliveira – DGDIN

1633975

Mudança de 
Diretriz 
institucional

Baixa Alto Moderada Mitigar

Reapresentar projeto 
para garantir o 

engajamento do novo 
patrocinador.

Ailton
1379587

Alteração de 
Legislação

Moderada Alto Moderada Aceitar
Rever escopo do projeto 
para adequação à nova 

legislação aplicada.

Ailton
1379587

Mudança de 
Gestores

Moderada Alto Moderada Mitigar

Reapresentar projeto 
para garantir o 

engajamento do novo 
gestor.

Ailton
1379587

***Sistemas 
acessórios não 
atenderem às 
características do 
projeto

Moderada Alto Moderada Mitigar

Verificar outro sistema 
que atenda ao escopo do 

projeto e/ou alterar 
escopo do projeto para 
adequação ao sistema 

desenvolvido.

Ailton
1379587

Tecnologia 
ultrapassada

Baixa Alto Moderada

Desconhecimento 
da demanda 
reprimida

Moderada Moderado Moderada Mitigar

Levantar os dados que 
possam dar maiores 
informações de onde 

estão essas demandas 
reprimidas e verificar 

método para 
atendimento.

Ailton
1379587

Posicionamento 
contrário de 
sindicatos e 
associações

Baixa Baixo Baixa Mitigar

Apresentar projeto para 
trabalho de 

convencimento da 
importância e benefícios 
causados pelo projeto.

Ailton
1379587



Problemas de 
comunicação na 
áreas da 
Administração 
Central e as 
unidades 
subordinadas

Moderada Alto Moderado Mitigar
Desenvolver plano de 

comunicação que envolva 
todas as áreas partícipes. 

Ailton
1379587



RESTRIÇÕES

A partir  da avaliação da Prova de Conceito em Mossoró-RN foram levantadas as seguintes condições restritivas ou fatores 

limitadores:

Tipo restrição Descrição Dificuldade Gerada

Infraestrutura
Link das APS insuficiente para a metodologia de 
trabalho.

Consumo da banda da unidade refletindo em lentidão nos 
sistemas corporativos.

Pessoal 

Resistência à implantação de novo modelo de 
atendimento.

Falta de servidores médicos peritos capacitados para 
análise de período especial.

Diante da implantação do novo fluxo de trabalho há tendência à 
resistência.
Redução da velocidade na implantação das localidades para 
realização dos pilotos.
Represamento de processos de aposentadoria em razão da 
tendência de aumento de requerimentos.

Orçamentária Contingenciamento do orçamento
Não alteração da banda das unidades. 
Aquisição de novos equipamentos de informática (monitores) e 
scanners.

Administrativa Desconhecimento da capacidade operacional. Indefinição de metas de produtividade dos servidores.

Administrativa
Normativos desatualizados ou que não consideram o 
processo unificado (cadastro, contribuição, 
requerimento, reconhecimento, pagamento, 
contabilidade, auditoria)

Divergência de entendimento na aplicação da norma e 
subjetividade.

Administrativa
Características regionais dos processos (falta de 
conhecimento de situações específicas de cada região)

Divergência de entendimento na aplicação da norma e 
subjetividade.



OBJETIVOS IMPACTADOS
O Plano Plurianual – PPA encontra-se previsto no artigo 165 da Constituição Federal 

e  regulamentado  pelo  Decreto  2.829/1998.  É  um  plano  de  médio  prazo,  que 

estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Federal, 

Estadual ou Municipal ao longo de um período de 4 anos. Em consonância com o 

PPA do Governo Federal para o quadriênio 2016/2019 e, utilizando a metodologia do 

Balanced Scorecard – BSC, o INSS editou o seu Mapa Estratégico, que consiste em 

uma representação visual, dos objetivos estratégicos da instituição e suas relações 

cruciais, além de possibilitar que se descreva e ilustre, em linguagem clara e geral, 

seus objetivos e as conexões que são o fundamento da direção estratégica.

O  processo  de  gestão  estratégica  constitui  um  esforço  disciplinado  para 

produzir  decisões e  ações fundamentais  sobre  o  que a instituição é,  onde quer 

chegar  e  com  que  meios  chegará.  Para  tanto  o  INSS  se  apoiou  em  sete 

direcionadores estratégicos: modernização da infraestrutura, gestão estratégica de 

pessoas, otimização dos recursos, inovação institucional, efetividade na supervisão, 

ampliação e fidelização,  excelência do atendimento e fortalecimento da proteção 

social. Cada Direcionador estratégico está fundamentado em objetivos estratégicos, 

ou seja,  em áreas de atividades nas quais o alcance de resultados favoráveis é 

absolutamente necessário para o êxito no cumprimento da missão e no alcance da 

visão de futuro da organização. Objetivos são resultados quantitativos e qualitativos 

que  a  instituição  precisa  alcançar  em  prazo  determinado,  no  contexto  de  seu 

ambiente, para cumprir sua Missão.

O  Planejamento  Estratégico  do  INSS  materializa-se  em  iniciativas 

estruturadas na forma de Planos de Ação anuais,  que direcionam e alinham os 

esforços  da  Instituição.  Definem  também  os  responsáveis,  cronogramas  de 

execução, indicadores de desempenho e metas para cada ação ou projeto. O Plano 

de Ação do exercício de 2017, instituído pela Resolução nº 565/INSS/PRES, 06 de 

Janeiro  de  2017  é  composto  por  Ações  Descentralizadas,  com  execução  nas 

Agências da Previdência Social – APS, Gerências-Executivas e Superintendências 

Regionais; Ações Centralizadas e Projetos Estruturantes, sob a responsabilidade da 

Administração-Central. 
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O Projeto INSS Digital compõem o rol dos projetos estruturantes do INSS, 

sob a responsabilidade da Diretoria de Atendimento, e que abrange diversas áreas 

da instituição, estando inserido no contexto do direcionador estratégico - Inovação 

Institucional  -  embora  suas  consequências  atinjam  positivamente  outros 

direcionadores  -  Otimização  de  Recursos,  Excelência  do  Atendimento.  No  que 

concerne ao Objetivo estratégico, o INSS Digital está incluso em Inovar os serviços 

e  processos  previdenciários  com foco  na  eficiência,   entretanto  outros  objetivos 

estratégicos - Aperfeiçoar a aplicação dos recursos, Garantir o acesso aos serviços 

de  forma transparente  e  tempestiva  -  serão  alcançados  de forma indireta.  Além 

disso, o INSS Digital promoverá um impacto substancial no objetivo estratégico de 

resultado - Garantir a melhoria da qualidade dos serviços previdenciários - gerando 

assim o fortalecimento da proteção social  que proporcionará ao INSS estar mais 

perto  da  sua  visão  institucional,  ou  seja,  ser  reconhecido  pela  excelência  na 

prestação dos serviços ao cidadão.

O projeto é gerenciado no Sistema de Gestão de Programas e Projetos - 

SGPP (http://www-eprojetos/), que é baseado na metodologia do PMBok do Project  

Management  Institute  -  PMI  e  adaptado  às  necessidades  do  Instituto,   na 

Coordenação  Geral  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégico  -  CGPGE,  o  que 

possibilita um acompanhado por todos os servidores da casa, bem como parte de 

órgão  de  controle  e  outros  órgão  conectados  à  rede  interna,  gerando  maior 

visibilidade e transparência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  Projeto  INSS  Digital  foi  estruturado  em  formato  acadêmico  a  fim  de 

fornecer robustez a proposta a partir dos pressupostos teóricos e metodológicos que 

levam à sua concepção e viabilidade, tanto nos aspectos internos quanto externos, 

sempre em consonância com o mapa estratégico institucional.

Nesta fase do processo, os apontamentos e considerações impetrados pelas 

áreas de interesse, assim como pela instância de controle interno, Auditoria, e órgão 

de controle externo, CGU, foram de suma relevância para os produtos  e resultados 

obtidos, até o momento.

Nessa  perspectiva,  em pesquisa  realizada,  em maio  de  2017,  através  do 

Sistema Supervisão exatos 1.531 gerentes de APS foram questionados quanto a 

contribuição do INSS Digital para a melhoria dos indicadores pactuados de modo 

que 1.082 responderam que “SIM, o INSS Digital contribuirá para a melhoria dos 

indicadores pactuados”, 209 responderam “NÃO, o  INSS Digital não contribuirá para 

a melhoria dos indicadores pactuados” e 240 não responderam. Logo, cerca de 83% 

dos gestores de unidades acreditam que o INSS Digital contribuirá para a melhoria 

dos indicadores.

Ainda  em  maio,  foi  propagado  o  vídeo  “Já  Conhece  o  João?”  tanto  na 

intraprev  quanto  nas  redes  sociais  onde  foram  obtidas  as  seguintes  reações  e 

impactos junto aos servidores:

"Temos  uma  APS  com  boa  estrutura  física,  espaço  para  mudanças  de  layout,  

colegas receptivos e antenados. Venham implantar aqui!" - Email recebido pela ACS

"Excelente iniciativa, que já acontece com sucesso em outros órgãos. Parabéns a  

toda equipe que está empenhando neste trabalho.  Estou ansiosa para a prática  

desta grande evolução. Acho que vai dar uma melhor qualidade de vida para os  

servidores extremamente sobrecarregados e cobrados pela sociedade. E também  

melhor feedback para a sociedade." - Email recebido pela ACS

"Realmente, análise impessoal e feita na retaguarda com tranquilidade, esse detalhe  

por si só já fará uma enorme diferença, afinal, muitos colegas reclamam da pressão  
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que é ter que analisar um processo com o segurado perto falando na cabeça." - 

Email recebido pela ACS

"Que bacana! Pra sabermos se dará mesmo certo, teremos que testar.... achei muito  

legal a parte da distribuição da demanda... Vamos lá!" - Comentário via Facebook

"Não conheço e nem quero conhecer." - Email recebido pela ACS

"Mais um projeto dos sonhos que nunca sairá da fantasia? Ou será que agora vai?  

Pagando pra ver." - Comentário via Facebook

"O projeto pode até ser bom, mas a intenção por trás será que é?? Tenho muitas  

dúvidas..." - Comentário via Facebook

Quanto a identidade visual, esta será concebida por servidor do Instituto, no 

período de maio a junho/2017, através de concurso que tem como objetivos escolher 

a melhor proposta de logomarca que represente os benefícios, atributos e valores 

associados e desejados para o novo conceito de atendimento do INSS, reunidos sob 

o  nome  INSS Digital;  garantir  a  participação,  o  envolvimento  e  a  interação  dos 

servidores com o INSS Digital, suas performances e evolução, por intermédio de um 

certame de caráter cultural e integrativo; e, ainda difundir o conceito INSS Digital 

para servidores, gestores e segurados, contribuindo para

Transversal  a  todo  esse  processo  de  mudança  de  fluxo  e  cultura 

organizacional, com introdução de novos sistemas estão as medidas de inclusão, ou 

seja, é preocupação da equipe obedecer os parâmetros de acessibilidade integral  

para as peças comunicativas, a capacitação e sistemas envolvidos tanto para os 

servidores quanto para o cidadão.

Por  fim,  o  sistema  Gerenciador  de  Tarefas,  parte  do  presente  trabalho, 

viabiliza  a  implantação  do  teletrabalho  ou  home  office  no  âmbito  do  INSS, 

principalmente  por  permitir  a  distribuição  das  demandas  em  meio  eletrônico. 

Entretanto, ainda se faz necessário disciplinar essa nova condição e, para tal, requer 

diálogo, dentre outros, com a área de gestão de pessoas.
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Apêndice A - Plano Estratégico de Comunicação

 
PROJETO

INSS Digital
Uma nova forma de atender 

PLANO ESTRATÉGICO 
DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL
 

 

 
Maio de 2017

INSS Digital – Uma nova forma de atender
Unidade proponente
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01.001.6 – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 

PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL INSS DIGITAL 
2017

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

 
             Estabelecer Comunicação Efetiva com a Sociedade
 
Ação Estratégica:
 
Estabelecer  o  Plano  de  Comunicação  Social  para  divulgação  do 
projeto INSS Digital com suas diretrizes para a gestão – públicos 
interno e externo.
 
Justificativa
 
Armazenamento  na  nuvem.  Gerenciador  de  Tarefas  (GET).  Novos  conceitos  e 
ferramentas tecnológicas são unidos para criar o INSS Digital, projeto que escreverá uma 
nova história dentro da evolução do atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social, 
maior Autarquia do Poder Executivo Federal. A Direção Central, por meio da Diretoria do 
Atendimento,  apresenta  o  projeto  com seus  objetivos  estratégicos  de  Otimização  de 
Recursos e inovação dos Serviços.
O projeto, cujos resultados já estão sendo mensurados a partir de uma prova de conceito 
testada na Gerência-Executiva do INSS em Mossoró(RN), visa a expansão pelas unidades 
do país de forma programada e progressiva.
O modelo pensado pela DIRAT se alicerça no tripé da gestão que são a eficiência, a 
transparência e a inovação ao transformar processos físicos em eletrônicos. O diagnóstico 
do cenário atual comprova a necessidade de desburocratizar processos e aplicar rotinas 
de trabalho que sejam mais ágeis e resolutivas – e céleres. A partir da digitalização dos 
processos, o cidadão passa a protocolar requerimentos e acompanhar a tramitação pela 
internet. Para o servidor abre-se também a possibilidade da experiência do Teletrabalho. 
Em contrapartida o que se espera é o aumento da produtividade, a redução de custos, 
decréscimos de processos e distribuição de tarefas.
 
Um país gigante e com dimensões continentais. Não diferente é o tamanho dos seus 
problemas e das obrigações para com seus cidadãos.  O INSS do futuro depende de 
investimentos em tecnologia, um reflexo direto do avanço digital em um mundo cada vez 
mais virtual. O órgão é gigante em sua responsabilidade.
 
Os  números  crescem  a  cada  dia  e  numa  proporção  oposta  está  a  capacidade  de 
atendimento do INSS cuja força de trabalho prevê um 1/3 a caminho da aposentadoria. 
O quadro administrativo possui  quase 37 mil  servidores ativos –  mais  de 12 mil  se 
encontram em abono permanência.
 
Dessa forma, tendo em vista a importância e abrangência do projeto INSS Digital torna-
se  valoroso  e  complementar  a  execução  de  um plano  específico  com estratégias  de 
comunicação para não só dar a visibilidade necessária ao produto, como também para 
gerir e aferir resultados.
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O plano prevê também a realização de ações para a fluidez da comunicação junto aos 
servidores  e  unidades  de  atendimento  e  uma comunicação  efetiva  com a  sociedade 
amparada  na  articulação  institucional  para  a  obtenção  de  resultados  quantitativos  e 
qualitativos.
 
Para a aferição do efetivo percentual de execução e aceitação do INSS Digital, se fará 
essa medição a cada fase de implantação, de acordo com o seu nível de complexidade. 
Esse plano serve como uma orientação de trabalho a ser desenvolvido junto ao projeto 
INSS Digital  focado em divulgar  a Instituição junto aos veículos externos (mídia  em 
geral).  No tocante  ao  servidor,  o  plano pretende criar  estratégias  para  tangibilizar  o 
alcance de forma a gerar aceitação e dirimir dúvidas de diversas naturezas.

Marco Histórico - Fluxos
 
Em janeiro de 2017 foi iniciada a experiência piloto nas unidades vinculadas à Gerência-
Executiva de Mossoró (RN). O requerimento é feito na Agência da Previdência Social pelo 
segurado que, ao chegar à APS, apresenta o protocolo de requerimento que foi agendado 
pela  Central  135  ou  internet  e  pega  uma  senha.  Nas  mesas  para  recepção  dos 
documentos, o segurado informa o tipo do atendimento que busca (concessão de uma 
aposentadoria,  pensão, BPC Loas,  etc)  e, logo em seguida,  todos os documentos do 
segurado são digitalizados.
 
Desde o início, esse modelo tem sido testado com a devida consistência e equalização e, 
em breve, passará por um processo de expansão para outras unidades do INSS no país. 
Neste modelo, a APS Martins (RN) já está 100% digital.
 
Dentro do escopo da prova de conceito do INSS Digital que está sendo testada desde o 
início do ano, a Gerência-Executiva em Mossoró, que abrange 18 agências, já celebrou 
mais de 30 novos Acordos de Cooperação e, com isso, há mais de 48 locais (sedes de 
entidades representativas) nos quais o cidadão pode fazer seu requerimento ao INSS.
 
Também  muito  significativa  é  a  redução  do  tempo  de  espera  para  o  atendimento 
agendado nas unidades que fazem parte da experiência piloto. Na APS Mossoró, esse 
tempo, atualmente, é de um dia; e nas demais APS da gerência, é de cinco dias. O 
tempo de permanência nas agências, que era mais de duas horas, está abaixo de 30 
minutos e os processos são finalizados, em média, em doze dias.
 
Através  dos  canais  remotos  o  cidadão  e  as  entidades  representativas  poderão 
acompanhar,  em  tempo  real,  as  etapas  da  análise  dos  seus  processos,  gerando 
transparência quanto aos fluxos de processos. Por meio destes canais será mais fácil a 
interação com o INSS para, por exemplo, tomar conhecimento de uma exigência, prestar 
algum  esclarecimento  ou  adicionar  uma  nova  informação.  Também,  através  destes 
canais,  o  INSS se  comunicará  com o  cidadão  e  a  entidade,  tornando mais  célere  o 
diálogo  entre  as  partes  e  permitindo  assim  agilidade  na  conclusão  dos  diversos 
requerimentos.
 
Os principais objetivos do projeto são simplificar os serviços agendáveis e ampliar os 
canais para realização dos protocolos de requerimento, proporcionando o aumento do 
volume  de  requerimentos  sem  sobrecarregar  as  rotinas  de  trabalho  do  Instituto  e 
mitigando os casos de solicitação de agendamento de serviço incorreto que, por vezes, 
gera o reagendamento do atendimento.
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Pilares do INSS Digital
 

● Acordo de cooperação firmado com prefeituras, empresas, sindicatos e outras entidades 
da  iniciativa  pública  e  privada.  Essa  dinâmica  de  atendimento  é  uma  das  principais 
premissas  e  reduzirá  o  atendimento  presencial,  pois  o  cidadão  poderá  requerer  seu 
benefício por meio de entidade representativa. Com o INSS Digital se pretende ampliar o 
número de requerimentos e atendimentos remotos, bem como reduzir o tempo de espera 
do agendamento e também o tempo em que ele permanece numa agência e, ainda, 
mitigar as demandas judiciais.
 

● Requerimento eletrônico é o processo administrativo eletrônico regulamentado pela lei 
8.539/15,  que  é  realizado  pela  entidade  ou  ente  conveniado  ou  na  agência  com 
atendimento agendado de requerimento/protocolo.
 

● Canal Comunicação Remota, por meio de e-mail,  Central  de Atendimento 135 e Meu 
INSS. Nesse último, o cidadão terá acesso em tempo real ao seu requerimento e às 
comunicações feitas pelo INSS.
 
O “Meu INSS” oferece ao usuário a possibilidade de obter uma senha de acesso, validada 
na própria internet, respondendo a perguntas relativas ao seu histórico previdenciário - a 
senha é considerada como nível de altíssima segurança. A senha também pode ser obtida 
em qualquer uma das agências do Instituto no caso, por exemplo, de o usuário não 
conseguir pela internet. O “Meu INSS” é uma central de serviços que permite ao cidadão 
a emissão de extratos e consultas por meio de computador ou um celular. Desde seu 
lançamento no início do ano, 902.963 usuários já validaram senha de acesso para o Meu 
INSS.
 
O  Processo  Eletrônico  possibilitará  dar  publicidade  e  transparência  aos  atos 
administrativos  vinculados  aos  processos  de  benefícios.  Além  disso,  viabilizará  a 
distribuição da demanda com a transferência de processos de uma unidade para outra, 
de forma eletrônica, proporcionando assim a otimização da força de trabalho no INSS.
 
 
A Comunicação Social do INSS Digital

Quadro com a descrição das competências técnicas específicas da área de Comunicação 
Social do INSS:

 
            Resolução 513/PRES/INSS, de 07/12/2015
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·Estabelecer  ações  de  endomarketing  para  sensibilização  do  público  interno 
quanto à relevância do projeto INSS Digital.
·Garantir informação didática e clara à sociedade.
·Definir  política  de  comunicação  institucional  do  INSS  Digital,  distinta  da 
divulgação jornalística.
·Implementar ações de comunicação com o público externo
·Expandir o nível de conhecimento e formação de juízos sobre a atuação do 
projeto e do papel da Instituição.
·Modernizar e ampliar o uso da internet por meio das redes sociais.
·Formar parcerias para conteúdo de multimídia
·Implantar campanhas institucionais de formato publicitário
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ESTRATÉGIAS
 

·Breefing
·Identidade Visual
·Sala de Imprensa
·Mailling setorizado
·Ações de interlocução com imprensa
· Coletivas de imprensa
·Criar peças para Mercados/Meios e formatos adequados
·Redes Sociais
·Produção de Clipping Eletrônico
·Campanha Institucional
 
 
 
 

ALCANCE E PRODUTOS
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MATRIZ SWOT PARA O PROJETO INSS DIGITAL
 
 
 

 
 
 

 

AÇÕES PROPOSTAS:
 

·Promover  entrevistas  em rádio,  principais  programas  de  TV´s  considerados 

populares e de grande audiência, colunistas, assim como pulverização de notas 

em jornais, sites, revistas e mailling setorizado.

·Fazer sugestão de pauta junto à imprensa para mostrar o andamento do 
projeto.
·Promover ações de relacionamento.
·Promover um tour pelo INSS – Sala de Monitoramento – Central 135 com 
jornalistas diversos.
·Trabalho conjunto com a SECOM e MDSA para promoção de campanha 
institucional.
·Caravana da Comunicação.
· Concurso de redação
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·Rádio Digital.
·TV Nordeste
·Ações externas (PEP).
·Pasta de imprensa (Press Kit).
·Site do INSS.
·Mapeamento.
·Produção de boletins e house organs.
·Campanha nas agências.
·Clipping eletrônico (Reação/ Análise/ Súmulas/ Gerenciamento de crise).
·Media Training (gestores).

 
 
 
CONSEQUÊNCIA
 
O planejamento estratégico de comunicação se reveste de uma importância ímpar na 
área pública. A sociedade demanda perguntas e exige respostas, bem como padrões 
de excelência  nos serviços que lhes são oferecidos.  Cabe às organizações públicas 
encontrar soluções e gerir estrategicamente seus produtos para atingir os objetivos 
institucionais  pretendidos.  A  correta  formulação  de  estratégias  vai  impactar 
diretamente o que se pretende atingir. Antes de qualquer execução torna-se necessário 
conceber uma análise de cenários que esteja amparada numa matriz que contenha 
ameaças e oportunidades seja para o público interno como externo. O que se propõe, 
portanto é um planejamento consubstanciado na missão,  visão e valores do INSS, 
competências organizacionais e a capacidade coletiva de alcançar o cumprimento do 
projeto em sua plenitude.
 
 

84
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ANEXO I
Termo de Abertura de Projeto

Projeto: INSS Digital - Uma nova forma de atender. SGPP. Emissão: 15/05/2017 11:06

Título do Projeto Sigla do Projeto
INSS Digital - Uma nova forma de atender. INSS Digital

Unidade proponente
01.900 - DIRETORIA DE ATENDIMENTO

Justificativa do Projeto

      O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, é hoje a maior autarquia do Poder Executivo Federal, e

tem como finalidade operacionalizar o reconhecimento dos direitos sociais dos filiados ao Regime Geral de

Previdência Social  -  RGPS. Possui em seu quadro administrativo quase 37 mil  servidores ativos, que

atendem presencialmente mais de 4 milhões de pessoas todos os meses. Conta com uma capilaridade na

sua rede, cerca de 1.700 unidades de atendimento presencial, as Agências da Previdência Social - APS,

presentes em todos os estados da Federação. Do total de servidores ativos do quadro funcional, mais de

12 mil servidores se encontram em abono permanência, ou seja, cerca de 1/3 dos servidores reúnem as

condições necessárias para pleitear a aposentadoria.       Diante do quadro de busca do equilíbrio das

contas públicas e a contenção do aumento percentual de gastos com pessoal, não há perspectiva que essa

força de trabalho seja reposta na sua integralidade. Por outro lado, a necessidade de desburocratizar e

valorizar a eficiência, a eficácia e efetividade no serviço público; a crescente pressão da sociedade para a

melhoria da aplicação dos recursos públicos no Brasil; o aumento da demanda da sociedade por benefícios

sociais,  demanda  que  sejam  adotadas  rotinas  de  trabalho  e  tecnologias  adjacentes  para  sua

implementação.  E,  ainda,  a  necessidade  de  se  valorizar  constantemente  o  servidor  como  uma

contrapartida do Estado pelo serviço que executa.       Nesse sentido, o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto

de 2009, dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão traz a necessidade de

simplificação dos processos. Além disso, o Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, dispõe sobre o uso

do meio eletrônico para realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; o que reforça a necessidade de adaptação

do atendimento ao público do INSS ainda que preservando o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de

1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Nesse contexto,

surgiu no INSS a necessidade da adoção de novos fluxos de trabalho, por meio do processo eletrônico, que

possibilitará inserir  conceitos como: processo eletrônico,  acordos de cooperação para requerimentos,

uniformização de procedimentos, padronização dos processos, segurança institucional,  distribuição da

demanda e otimização de atendimento remoto.       Assim, este projeto demonstra-se estratégico para

esta instituição pois  contempla os  objetivos estratégicos de Otimização de Recursos,  bem como de

Inovação Institucional.

Objetivo Geral



ANEXO I
Termo de Abertura de Projeto

Projeto: INSS Digital - Uma nova forma de atender. SGPP. Emissão: 15/05/2017 11:06

      Realizar experiências-piloto de implantação de requerimento eletrônico no Instituto Nacional do Seguro

Social,  em  5  polos  de  atendimento  por  Superintendência-Regional  e  300  Agências  da  Previdência

Social.      

Objetivos Específicos

Realizar prova de conceito para validar o modelo de trabalho idealizado●

Disponibilizar Guia Prático com a metodologia do INSS Digital●

Expandir a experiência-piloto para as demais unidades participantes do projeto●

Criar Polos de análise dos requerimentos eletrônicos●

Capacitar servidores●

Divulgar o Projeto.●

Resultado(s) Esperado(s)

      Ampliação a realização de Acordos de Cooperação Técnica para protocolização de requerimentos

eletrônicos;       Simplificação a  oferta  de serviços  agendáveis;       Implantação do requerimento

eletrônico;      Ampliação do volume de requerimentos;      Ampliação do volume de atendimento

remoto;      Redução no tempo de espera do agendamento;       Redução no tempo de espera para

atendimento nas unidades;      Redução do atendimento presencial nas unidades;      Melhor distribuição

demanda;       Desenho  do  fluxo  de  requerimento  eletrônico;       Otimização  da  força  de

trabalho;      Mitigação das demandas judiciais Ação Civil Pública e Mandado de Segurança.      

Perspectiva de Prazo

      12 meses com término previsto para 31/12/2017.

Estimativa de Custo

      5200000.00

JANAINA DOS SANTOS DE QUEIROZ
Proponente

      Nada mais havendo a ressaltar, declaramos que concordamos com a Proposição do Projeto supra

especificada.

Brasília, 08 de maio de 2017

LEONARDO DE MELO GADELHA
Patrocinador
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ANEXO II
Declaração de Escopo

Projeto: INSS Digital - Uma nova forma de atender. SGPP. Emissão: 15/05/2017 11:06

Projeto

INSS Digital - Uma nova forma de atender. - INSS Digital

Justificativa

      O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, é hoje a maior autarquia do Poder Executivo Federal, e

tem como finalidade operacionalizar o reconhecimento dos direitos sociais dos filiados ao Regime Geral de

Previdência Social  -  RGPS. Possui em seu quadro administrativo quase 37 mil  servidores ativos, que

atendem presencialmente mais de 4 milhões de pessoas todos os meses. Conta com uma capilaridade na

sua rede, cerca de 1.700 unidades de atendimento presencial, as Agências da Previdência Social - APS,

presentes em todos os estados da Federação. Do total de servidores ativos do quadro funcional, mais de

12 mil servidores se encontram em abono permanência, ou seja, cerca de 1/3 dos servidores reúnem as

condições necessárias para pleitear a aposentadoria.       Diante do quadro de busca do equilíbrio das

contas públicas e a contenção do aumento percentual de gastos com pessoal, não há perspectiva que essa

força de trabalho seja reposta na sua integralidade. Por outro lado, a necessidade de desburocratizar e

valorizar a eficiência, a eficácia e efetividade no serviço público; a crescente pressão da sociedade para a

melhoria da aplicação dos recursos públicos no Brasil; o aumento da demanda da sociedade por benefícios

sociais,  demanda  que  sejam  adotadas  rotinas  de  trabalho  e  tecnologias  adjacentes  para  sua

implementação.  E,  ainda,  a  necessidade  de  se  valorizar  constantemente  o  servidor  como  uma

contrapartida do Estado pelo serviço que executa.       Nesse sentido, o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto

de 2009, dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão traz a necessidade de

simplificação dos processos. Além disso, o Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, dispõe sobre o uso

do meio eletrônico para realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; o que reforça a necessidade de adaptação

do atendimento ao público do INSS ainda que preservando o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de

1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Nesse contexto,

surgiu no INSS a necessidade da adoção de novos fluxos de trabalho, por meio do processo eletrônico, que

possibilitará inserir  conceitos como: processo eletrônico,  acordos de cooperação para requerimentos,

uniformização de procedimentos, padronização dos processos, segurança institucional,  distribuição da

demanda e otimização de atendimento remoto.       Assim, este projeto demonstra-se estratégico para

esta instituição pois  contempla os  objetivos estratégicos de Otimização de Recursos,  bem como de

Inovação Institucional.

Objetivo Geral

      Realizar experiências-piloto de implantação de requerimento eletrônico no Instituto Nacional do Seguro
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Declaração de Escopo

Projeto: INSS Digital - Uma nova forma de atender. SGPP. Emissão: 15/05/2017 11:06

Social,  em  5  polos  de  atendimento  por  Superintendência-Regional  e  300  Agências  da  Previdência

Social.      

Objetivos Específicos

Realizar prova de conceito para validar o modelo de trabalho idealizado●

Disponibilizar Guia Prático com a metodologia do INSS Digital●

Expandir a experiência-piloto para as demais unidades participantes do projeto●

Criar Polos de análise dos requerimentos eletrônicos●

Capacitar servidores●

Divulgar o Projeto.●

Produtos/Metas

Prova de Conceito - GEX Mossoró●

Especificação:  Implantação  do  modelo  na  GEx  Mossoró  a  ser  convalidado  ou  não:  Fluxo  de■

atendimento, layout, sistema, dentre outros.

Meta: Implantar em 100% das unidades subordinadas à GEX Mossoró até 30/06/2017.■

Guia Prático do INSS Digital●

Especificação:  Consolidação de fluxos e procedimentos para implantação e operacionalização do■

processo eletrônico no âmbito do INSS.

Meta: Finalizar o documento até 12/2017.■

Capacitação dos servidores●

Especificação: Capacitação será desenvolvida em conjunto com o CEFAI no sentido de preparar os■

servidores para serem disseminadores dos novos processos referentes ao escopo deste projeto.

Meta: Capacitar 375 servidores para atuarem como disseminadores em suas unidades. Todos os■

servidores envolvidos devem ser treinados até 07/2017.

APS com requerimento eletrônico●

Especificação: Implantação do processo eletrônico em substituição ao processo físico no âmbito das■

unidades definidas para experiência-piloto.

Meta: Implantar o requerimento eletrônico em 300 APS até 11/2017.■

Polos de análise●

Especificação: Centrais de análise de requerimentos eletrônicos recepcionados de maneira remota■

oriundos de Acordo de Cooperação Técnica.

Meta:  Implantar requerimento eletrônico em 25 pólos de Análise,  sendo 5 por Superintendência■

Regional até 11/2017.
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Divulgação●

Especificação: Divulgar as principais etapas do projeto e resultados alcançados em parceria com a■

Assessoria  de  Comunicação  Social  por  divulgação  em mídia,  na  intraprev  e  demais  canais  de

comunicação.

Meta: Que todos os marcos da experiência-piloto sejam divulgados até 12/2017.■

Premissas

      Sistemas que viabilizem o requerimento eletrônico;      Publicação de atos legais para implantação das

experiências  pilotos;        Servidores  capacitados  para  operacionalizar  o  novo  fluxo  de

atendimento;       Capacidade  tecnológica  (infraestrutura)  para  operacionalização  de  requerimento

eletrônico;      Celebração de Acordo de Cooperação Técnica.                  

Tipo Descrição da Restrição Dificuldade Gerada
Orçamentária Contingenciamento do orçamento. Não  alteração  da  banda  das  unidades  no

volume  adequado;  Aquisição  insuficiente  de
novos equipamentos de informática (monitores)
e scanners.

Pessoal Resistência à implantação de novo modelo
de  atendimento.  Falta  de  servidores
médicos  peritos  capacitados  para  análise
de período especial.

Diante  da  implantação  do  novo  fluxo  de
trabalho há tendência à resistência. Redução
da velocidade na implantação das localidades
para realização dos pilotos. Represamento de
processos  de  aposentadoria  em  razão  da
tendência de aumento de requerimentos.

Outras L ink  das  APS  insu f i c iente  para  a
metodologia  de  trabalho.

Consumo da banda da unidade refletindo em
lentidão nos sistemas corporativos.

Administrativa Desconhecimento  da  capacidade
operacional.

Indefinição  de  metas  de  produtividade  dos
servidores.

Administrativa Normativos  desatualizados  ou  que  não
consideram o processo unificado (cadastro,
c o n t r i b u i ç ã o ,  r e q u e r i m e n t o ,
reconhecimento, pagamento, contabilidade,
auditoria).

Divergência de entendimento na aplicação da
norma e subjetividade.

Administrativa Características regionais diferentes , tendo
tratamento distinto dos processos .

Divergência de entendimento na aplicação da
norma e subjetividade.

Produto Tipo Custo Especificação Quantidade Valor Total
P r o v a  d e
Conceito  -  GEX
Mossoró

Diária Viagens  para  verificação  do
resu l t ado  da  p rova  de
conceito  da  implantação  de
requerimento  eletrônico  e
acordo  de  cooperação.

150.0 R$ 39.000,00

P r o v a  d e
Conceito  -  GEX
Mossoró

Passagem Aérea V i a g e n s  p a r a
acompanhamento  da  prova
de  conceito  da  implantação
de requerimento eletrônico e
acordo de cooperação.

60.0 R$ 60.000,00
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Produto Tipo Custo Especificação Quantidade Valor Total
Guia  Prático  do
INSS Digital

Diária Mapear as atividades e fluxos
de atendimento das unidades
p a r t í c i p e s  d a
experiência-piloto e definir os
fluxos padronizados.

160.0 R$ 41.600,00

Guia  Prático  do
INSS Digital

Passagem Aérea Mapear as atividades e fluxos
de atendimento das unidades
p a r t í c i p e s  d a
experiência-piloto e definir os
fluxos padronizados.

16.0 R$ 16.000,00

Capacitação  dos
servidores

Diária P r i m e i r a  E t a p a  d a
Capacitação - 10 participantes
- 2 de cada superintendência

130.0 R$ 29.198,00

Capacitação  dos
servidores

Passagem Aérea P r i m e i r a  E t a p a  d a
Capacitação - 10 participantes
- 2 de cada superintendência

20.0 R$ 10.950,00

Capacitação  dos
servidores

Pessoa P r i m e i r a  E t a p a  d a
Capacitação - 10 participantes
- Item Hora-Aula

10.0 R$ 21.733,33

Capacitação  dos
servidores

Diária Segunda etapa - Capacitação
e m  5  p o l o s  n a s
super intendências  -  10
educadores + 300 servidores
de APS da Experiência-Piloto

2080.0 R$ 467.168,00

Capacitação  dos
servidores

Passagem Aérea Segunda etapa - Capacitação
e m  5  p o l o s  n a s
super intendências  -  10
educadores + 300 servidores
de APS da Experiência-Piloto

320.0 R$ 230.400,00

Capacitação  dos
servidores

Pessoa Segunda etapa - Capacitação
e m  5  p o l o s  n a s
super intendências  -  10
educadores + 300 servidores
de APS da Experiência-Piloto -
Hora-Aula

200.0 R$ 62.200,00

A P S  c o m
r e q u e r i m e n t o
eletrônico

Diária APS cujo fluxo de trabalho em
relação ao requerimento seja
eletrônico, isto é, com ACT e
digitalização de documentos.

6000.0 R$ 1.560.000,00

A P S  c o m
r e q u e r i m e n t o
eletrônico

Passagem Aérea APS cujo fluxo de trabalho em
relação ao requerimento seja
eletrônico, isto é, com ACT e
digitalização de documentos.

200.0 R$ 200.000,00

A P S  c o m
r e q u e r i m e n t o
eletrônico

Diária Supervisão  da  execução  do
p r o j e t o  e  r e u n i õ e s  d e
alinhamento  com  as  áreas
envolvidas

3000.0 R$ 780.000,00

A P S  c o m
r e q u e r i m e n t o
eletrônico

Passagem Aérea Supervisão  da  execução  do
p r o j e t o  e  r e u n i õ e s  d e
alinhamento  com  as  áreas
envolvidas

200.0 R$ 200.000,00
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Produto Tipo Custo Especificação Quantidade Valor Total
Polos de análise Diária Cent ra i s  de  aná l i se  de

requerimento  eletrônicos
recepcionados  de  maneira
remota  oriundos  de  ACT.

1500.0 R$ 390.000,00

Polos de análise Passagem Aérea Cent ra i s  de  aná l i se  de
requerimento  eletrônicos
recepcionados  de  maneira
remota  oriundos  de  ACT.

300.0 R$ 300.000,00

Polos de análise Diária Supervisão  da  execução  do
p r o j e t o  e  r e u n i õ e s  d e
alinhamento  com  as  áreas
envolvidas

2000.0 R$ 500.000,00

Polos de análise Passagem Aérea Supervisão  da  execução  do
p r o j e t o  e  r e u n i õ e s  d e
alinhamento  com  as  áreas
envolvidas

200.0 R$ 200.000,00

  Total Geral R$ 5.108.249,33

Responsáveis pelo Projeto
1379587 - AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR GERENTE DE PROJETO
1566675 - KLEYBER OLIVEIRA SILVA GERENTE DE PROJETO SUBSTITUTO
1564569 - JANAINA DOS SANTOS DE QUEIROZ ASSISTENTE DE PROJETO
2132579 - RODOLFO LUIS COUY DE ARAUJO COSTA ASSISTENTE DE PROJETO

Nada  mais  havendo  a  ressaltar,  declaramos  que  concordamos  com a  Proposição  do  Projeto  supra

especificada.

Brasília, 08 de maio de 2017

AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR
Gerente do Projeto
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Projeto: INSS Digital - Uma nova forma de atender. (INSS Digital)
1. Prova de Conceito - GEX Mossoró

1.1. Preparar minutas

1.1.1. Minuta de portaria com fluxo de trabalho para prova de conceito para requerimento eletrônico.
1.1.2. Minuta de Acordo de Cooperação Técnica.

1.2. Elaborar ato normativo para instituir prova de conceito.

1.2.1. Reunião com as áreas de negócio.
1.2.2. Publicação da Portaria para implantação do INSS Digital.

1.3. Ajustar lay-out da agência Mossoró para o início da prova de conceito.

1.3.1. Readequação do mobiliário.
1.3.2. Adequação dos equipamentos de informática.

1.4. Preparar e implantar a Prova de Conceito.

1.4.1. Configuração de sistemas para o início da atividade.
1.4.2. Treinamento com videoconferência e navegação em sistemas.
1.4.3. Criação de novo serviço protocolo de requerimento e configuração de agenda.
1.4.4. Reunião com sindicatos (Entidade Conveniada).
1.4.5. Reunião na APS e na Gex Mossoró.

1.5. Divulgar o projeto às equipes das Superintendências-Regionais.

1.5.1. Reunião com os superintendentes, DIVAT e ENGB das 5 superintendências-regionais.
1.5.2. Visita ao Sindicato rural para verificar fluxo de atendimento em um acordo de cooperação técnica.

1.6. Avaliação da prova de conceito.

1.6.1. Levantar os resultados alcançados com a prova de conceito.
1.6.2. Avaliar as necessidades de ajuste nos sistemas.
1.6.3. Avaliar as necessidades de ajuste nos fluxos de trabalho.

1.7. Tratamento dos problemas detectados na prova de conceito.

1.7.1. Fazer alinhamento com os órgãos de controle.
1.7.2. Fazer alinhamento com as áreas partícipes do projeto.
1.7.3. Demandar às áreas competentes necessidades encontradas na prova de conceito.

2. Guia Prático do INSS Digital
2.1. Elaborar primeira versão do Guia Prático.

2.1.1. Criar equipe.
2.1.2. Fazer minuta do Guia Prático.
2.1.3. Publicar Guia Prático.

2.2. Elaborar versão final do Guia Prático.

2.2.1. Verificar a necessidade de atualizar o Guia Prático.
2.2.2. Readequar o Guia de acordo com as necessidades identificadas.
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2.2.3. Publicar Guia Prático.

3. Capacitação dos servidores
3.1. Planejamento de ação educacional.

3.1.1. Fazer planejamento da ação educacional.
3.1.2. Solicitar aprovação do CFAI.
3.1.3. Construção do material a ser utilizado na Capacitação.
3.1.4. Alinhamento dos educadores.

3.2. Execução do plano de educação.

3.2.1. Acompanhamento Fase 1.
3.2.2. Acompanhamento Fase 2.

4. APS com requerimento eletrônico
4.1. Elaborar ato normativo para instituir experiência-piloto.

4.1.1. Reunião com as áreas de negócio.
4.1.2. Publicação da Portaria para implantação do INSS Digital para expansão da experiência-piloto

4.2. Definir estratégia de implantação e expansão.

4.2.1. Definir a metodologia de expansão
4.2.2. Definir unidades que participarão de cada fase de implantação

4.3. Avaliação da experiência-piloto APS requerimento eletrônico

4.3.1. Acompanhamento Fase 1
4.3.2. Acompanhamento Fase 2
4.3.3. Acompanhamento Fase 3
4.3.4. Acompanhamento Fase 4
4.3.5. Acompanhamento Fase 5

4.4. SR IV - Implantação experiência-piloto APS requerimento eletrônico

4.4.1. Fase 1 - Ajustar layout e agenda
4.4.2. Fase 2 - Ajustar layout e agenda
4.4.3. Fase 3 - Ajustar layout e agenda
4.4.4. Fase 4 - Ajustar layout e agenda
4.4.5. Fase 5 - Ajustar layout e agenda

4.5. SR V - Implantação experiência-piloto APS requerimento eletrônico

4.5.1. Fase 1 - Ajustar layout e agenda
4.5.2. Fase 2 - Ajustar layout e agenda
4.5.3. Fase 3 - Ajustar layout e agenda
4.5.4. Fase 4 - Ajustar layout e agenda
4.5.5. Fase 5 - Ajustar layout e agenda

4.6. SR II - Implantação experiência-piloto APS requerimento eletrônico
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4.6.1. Fase 1 - Ajustar layout e agenda
4.6.2. Fase 2 - Ajustar layout e agenda
4.6.3. Fase 3 - Ajustar layout e agenda
4.6.4. Fase 4 - Ajustar layout e agenda
4.6.5. Fase 5 - Ajustar layout e agenda

4.7. SR III - Implantação experiência-piloto APS requerimento eletrônico

4.7.1. Fase 1 - Ajustar layout e agenda
4.7.2. Fase 2 - Ajustar layout e agenda
4.7.3. Fase 3 - Ajustar layout e agenda
4.7.4. Fase 4 - Ajustar layout e agenda
4.7.5. Fase 5 - Ajustar layout e agenda

4.8. SR I - Implantação experiência-piloto APS requerimento eletrônico

4.8.1. Fase 1 - Ajustar layout e agenda
4.8.2. Fase 2 - Ajustar layout e agenda
4.8.3. Fase 3 - Ajustar layout e agenda
4.8.4. Fase 4 - Ajustar layout e agenda
4.8.5. Fase 5 - Ajustar layout e agenda

4.9. Tratamento dos problemas detectados na experiência-piloto APS requerimento eletrônico

4.9.1. Demandar às áreas competentes os problemas detectados na experiência-piloto
4.9.2. Ajustar os atos normativos
4.9.3. Fazer alinhamento com as áreas partícipes do projeto.
4.9.4. Fazer alinhamento com os órgãos de controle

5. Polos de análise
5.1. Elaborar ato normativo para instituir experiência-piloto nos polos de análise

5.1.1. Reunião com as áreas de negócio
5.1.2. Publicação da Portaria para implantação do INSS Digital para expansão da experiência-piloto nos
polos de análise

5.2. Definir estratégia de implantação e expansão dos polos de análise

5.2.1. Definir estratégia para implantação dos polos de análise
5.2.2. Definir locais para implantação dos polos de análise

5.3. Avaliação da experiência-piloto Polo de Análise

5.3.1. Acompanhamento Fase 1
5.3.2. Acompanhamento Fase 2
5.3.3. Acompanhamento Fase 3
5.3.4. Acompanhamento Fase 4
5.3.5. Acompanhamento Fase 5

5.4. SR I - Implantação experiência-piloto Polo de Análise



ANEXO
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

(EAP)

Projeto: INSS Digital - Uma nova forma de atender. SGPP. Emissão: 15/05/2017 11:07

5.4.1. Fase 1 - Ajustar layout e agenda
5.4.2. Fase 2 - Ajustar layout e agenda
5.4.3. Fase 3 - Ajustar layout e agenda
5.4.4. Fase 4 - Ajustar layout e agenda
5.4.5. Fase 5 - Ajustar layout e agenda

5.5. SR IV - Implantação experiência-piloto Polo de Análise

5.5.1. Fase 1 - Ajustar layout e agenda
5.5.2. Fase 2 - Ajustar layout e agenda
5.5.3. Fase 3 - Ajustar layout e agenda
5.5.4. Fase 4 - Ajustar layout e agenda
5.5.5. Fase 5 - Ajustar layout e agenda

5.6. SR II - Implantação experiência-piloto Polo de Análise

5.6.1. Fase 1 - Ajustar layout e agenda
5.6.2. Fase 2 - Ajustar layout e agenda
5.6.3. Fase 3 - Ajustar layout e agenda
5.6.4. Fase 4 - Ajustar layout e agenda
5.6.5. Fase 5 - Ajustar layout e agenda

5.7. SR III - Implantação experiência-piloto Polo de Análise

5.7.1. Fase 1 - Ajustar layout e agenda
5.7.2. Fase 2 - Ajustar layout e agenda
5.7.3. Fase 3 - Ajustar layout e agenda
5.7.4. Fase 4 - Ajustar layout e agenda
5.7.5. Fase 5 - Ajustar layout e agenda

5.8. SR V - Implantação experiência-piloto Polo de Análise

5.8.1. Fase 1 - Ajustar layout e agenda
5.8.2. Fase 2 - Ajustar layout e agenda
5.8.3. Fase 3 - Ajustar layout e agenda
5.8.4. Fase 4 - Ajustar layout e agenda
5.8.5. Fase 5 - Ajustar layout e agenda

5.9. Tratamento dos problemas detectados na experiência-piloto dos Polos de Análise

5.9.1. Demandar às áreas competentes os problemas detectados na experiência-piloto dos polos de análise
5.9.2. Fazer alinhamento com as áreas partícipes do projeto mostrando os resultados alcançados
5.9.3. Fazer alinhamento com os órgãos de controle
5.9.4. Ajustar os atos normativos para expansão nacional

6. Divulgação
6.1. Acompanhamento da Divulgação no Projeto
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6.1.1. Acompanhamento Prova de Conceito - GEX Mossoró
6.1.2. Acompanhamento Fase 1
6.1.3. Acompanhamento Fase 2
6.1.4. Acompanhamento Fase 3
6.1.5. Acompanhamento Fase 4
6.1.6. Acompanhamento Fase 5

6.2. Plano Estratégico de Comunicação Social

6.2.1. Reunião com a ACS para definição do plano de comunicação do projeto
6.2.2. Minuta do Plano de Comunicação
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INSS Digital - Uma nova forma de atender. - INSS Digital

Identificação dos Gestores
GERENTE: AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR (ailtonnunes.junior@inss.gov.br)
GERENTE SUBSTITUTO: KLEYBER OLIVEIRA SILVA (kleyber.silva@inss.gov.br)
ASSISTENTE: JANAINA DOS SANTOS DE QUEIROZ (janaina.queiroz@inss.gov.br)
ASSISTENTE: RODOLFO LUIS COUY DE ARAUJO COSTA (rodolfo.couy@inss.gov.br)

Período de Realização
01/11/2016 a 31/12/2017

Vinculação Estratégica
Inovar os serviços e processos previdenciários com foco na eficiência

Justificativa

      O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, é hoje a maior autarquia do Poder Executivo Federal, e

tem como finalidade operacionalizar o reconhecimento dos direitos sociais dos filiados ao Regime Geral de

Previdência Social  -  RGPS. Possui em seu quadro administrativo quase 37 mil  servidores ativos, que

atendem presencialmente mais de 4 milhões de pessoas todos os meses. Conta com uma capilaridade na

sua rede, cerca de 1.700 unidades de atendimento presencial, as Agências da Previdência Social - APS,

presentes em todos os estados da Federação. Do total de servidores ativos do quadro funcional, mais de

12 mil servidores se encontram em abono permanência, ou seja, cerca de 1/3 dos servidores reúnem as

condições necessárias para pleitear a aposentadoria.       Diante do quadro de busca do equilíbrio das

contas públicas e a contenção do aumento percentual de gastos com pessoal, não há perspectiva que essa

força de trabalho seja reposta na sua integralidade. Por outro lado, a necessidade de desburocratizar e

valorizar a eficiência, a eficácia e efetividade no serviço público; a crescente pressão da sociedade para a

melhoria da aplicação dos recursos públicos no Brasil; o aumento da demanda da sociedade por benefícios

sociais,  demanda  que  sejam  adotadas  rotinas  de  trabalho  e  tecnologias  adjacentes  para  sua

implementação.  E,  ainda,  a  necessidade  de  se  valorizar  constantemente  o  servidor  como  uma

contrapartida do Estado pelo serviço que executa.       Nesse sentido, o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto

de 2009, dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão traz a necessidade de

simplificação dos processos. Além disso, o Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, dispõe sobre o uso

do meio eletrônico para realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; o que reforça a necessidade de adaptação

do atendimento ao público do INSS ainda que preservando o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de

1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Nesse contexto,

surgiu no INSS a necessidade da adoção de novos fluxos de trabalho, por meio do processo eletrônico, que

possibilitará inserir  conceitos como: processo eletrônico,  acordos de cooperação para requerimentos,

uniformização de procedimentos, padronização dos processos, segurança institucional,  distribuição da
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demanda e otimização de atendimento remoto.       Assim, este projeto demonstra-se estratégico para

esta instituição pois  contempla os  objetivos estratégicos de Otimização de Recursos,  bem como de

Inovação Institucional.

Premissas

      Sistemas que viabilizem o requerimento eletrônico;      Publicação de atos legais para implantação das

experiências  pilotos;        Servidores  capacitados  para  operacionalizar  o  novo  fluxo  de

atendimento;       Capacidade  tecnológica  (infraestrutura)  para  operacionalização  de  requerimento

eletrônico;      Celebração de Acordo de Cooperação Técnica.                  

Restrições

Tipo Descrição da Restrição Dificuldade Gerada
Orçamentária Contingenciamento do orçamento. Não alteração da banda das unidades no

volume adequado; Aquisição insuficiente de
novos equipamentos de informática
(monitores) e scanners.

Pessoal Resistência à implantação de novo modelo de
atendimento. Falta de servidores médicos peritos
capacitados para análise de período especial.

Diante da implantação do novo fluxo de
trabalho há tendência à resistência. Redução
da velocidade na implantação das localidades
para realização dos pilotos. Represamento de
processos de aposentadoria em razão da
tendência de aumento de requerimentos.

Outras Link das APS insuficiente para a metodologia de
trabalho.

Consumo da banda da unidade refletindo em
lentidão nos sistemas corporativos.

Administrativa Desconhecimento da capacidade operacional. Indefinição de metas de produtividade dos
servidores.

Administrativa Normativos desatualizados ou que não
consideram o processo unificado (cadastro,
contribuição, requerimento, reconhecimento,
pagamento, contabilidade, auditoria).

Divergência de entendimento na aplicação da
norma e subjetividade.

Administrativa Características regionais diferentes , tendo
tratamento distinto dos processos .

Divergência de entendimento na aplicação da
norma e subjetividade.

Objetivo Geral

      Realizar experiências-piloto de implantação de requerimento eletrônico no Instituto Nacional do Seguro

Social,  em  5  polos  de  atendimento  por  Superintendência-Regional  e  300  Agências  da  Previdência

Social.      

Objetivos Específicos

Realizar prova de conceito para validar o modelo de trabalho idealizado●

Disponibilizar Guia Prático com a metodologia do INSS Digital●

Expandir a experiência-piloto para as demais unidades participantes do projeto●

Criar Polos de análise dos requerimentos eletrônicos●

Capacitar servidores●
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Divulgar o Projeto.●

Produtos/Metas

Prova de Conceito - GEX Mossoró●

Especificação:  Implantação  do  modelo  na  GEx  Mossoró  a  ser  convalidado  ou  não:  Fluxo  de■

atendimento, layout, sistema, dentre outros.

Meta: Implantar em 100% das unidades subordinadas à GEX Mossoró até 30/06/2017.■

Guia Prático do INSS Digital●

Especificação:  Consolidação de fluxos e procedimentos para implantação e operacionalização do■

processo eletrônico no âmbito do INSS.

Meta: Finalizar o documento até 12/2017.■

Capacitação dos servidores●

Especificação: Capacitação será desenvolvida em conjunto com o CEFAI no sentido de preparar os■

servidores para serem disseminadores dos novos processos referentes ao escopo deste projeto.

Meta: Capacitar 375 servidores para atuarem como disseminadores em suas unidades. Todos os■

servidores envolvidos devem ser treinados até 07/2017.

APS com requerimento eletrônico●

Especificação: Implantação do processo eletrônico em substituição ao processo físico no âmbito das■

unidades definidas para experiência-piloto.

Meta: Implantar o requerimento eletrônico em 300 APS até 11/2017.■

Polos de análise●

Especificação: Centrais de análise de requerimentos eletrônicos recepcionados de maneira remota■

oriundos de Acordo de Cooperação Técnica.

Meta:  Implantar requerimento eletrônico em 25 pólos de Análise,  sendo 5 por Superintendência■

Regional até 11/2017.

Divulgação●

Especificação: Divulgar as principais etapas do projeto e resultados alcançados em parceria com a■

Assessoria  de  Comunicação  Social  por  divulgação  em mídia,  na  intraprev  e  demais  canais  de

comunicação.

Meta: Que todos os marcos da experiência-piloto sejam divulgados até 12/2017.■

Não escopo

      Implantar  o  INSS  Digital  para  todas  as  unidades  de  atendimento;       Implantar  o

Teletrabalho;      Implantar e gerir a ferramenta de tramitação de documentos.      
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Partes Interessadas
Agências da Previdência Social
Assessoria de Comunicação Social
Auditoria-Geral
Cidadãos
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Corregedoria
Diretoria de Atendimento
Diretoria de Benefícios
Diretoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística
Diretoria de Saúde do Trabalhador
Entidades conveniadas
Gerências Executivas
Órgãos de Controle Externo
Presidência do INSS
Procuradoria Federal Especializada
Superintendências Regionais

Cronograma

Produtos Atividades Data Início Data Fim
APS com requerimento eletrônico Elaborar ato normativo para instituir

experiência-piloto.
02/05/2017 31/05/2017

APS com requerimento eletrônico Definir estratégia de implantação e
expansão.

15/05/2017 19/05/2017

APS com requerimento eletrônico SR IV - Implantação experiência-piloto APS
requerimento eletrônico

12/06/2017 16/06/2017

APS com requerimento eletrônico Avaliação da experiência-piloto APS
requerimento eletrônico

01/06/2017 31/07/2017

APS com requerimento eletrônico SR I - Implantação experiência-piloto APS
requerimento eletrônico

26/06/2017 30/06/2017

APS com requerimento eletrônico SR V - Implantação experiência-piloto APS
requerimento eletrônico

12/06/2017 16/06/2017

APS com requerimento eletrônico SR II - Implantação experiência-piloto APS
requerimento eletrônico

12/06/2017 16/06/2017

APS com requerimento eletrônico SR III - Implantação experiência-piloto APS
requerimento eletrônico

12/06/2017 16/06/2017

APS com requerimento eletrônico Tratamento dos problemas detectados na
experiência-piloto APS requerimento
eletrônico

01/11/2017 30/11/2017

Polos de análise Elaborar ato normativo para instituir
experiência-piloto nos polos de análise

02/05/2017 12/05/2017

Polos de análise Definir estratégia de implantação e
expansão dos polos de análise

02/05/2017 19/05/2017

Polos de análise SR I - Implantação experiência-piloto Polo de
Análise

12/06/2017 16/06/2017

Polos de análise SR IV - Implantação experiência-piloto Polo
de Análise

12/06/2017 16/06/2017

Polos de análise SR II - Implantação experiência-piloto Polo de
Análise

12/06/2017 16/06/2017

Polos de análise SR III - Implantação experiência-piloto Polo
de Análise

12/06/2017 16/06/2017

Polos de análise SR V - Implantação experiência-piloto Polo de
Análise

12/06/2017 16/06/2017
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Produtos Atividades Data Início Data Fim
Polos de análise Avaliação da experiência-piloto Polo de

Análise
01/06/2017 31/07/2017

Polos de análise Tratamento dos problemas detectados na
experiência-piloto dos Polos de Análise

01/11/2017 30/11/2017

Divulgação Plano Estratégico de Comunicação Social 02/05/2017 31/05/2017
Prova de Conceito - GEX Mossoró Preparar minutas 01/11/2016 31/12/2016
Prova de Conceito - GEX Mossoró Elaborar ato normativo para instituir prova

de conceito.
09/01/2017 13/01/2017

Prova de Conceito - GEX Mossoró Ajustar lay-out da agência Mossoró para o
início da prova de conceito.

09/01/2017 13/01/2017

Prova de Conceito - GEX Mossoró Preparar e implantar a Prova de Conceito. 16/01/2017 20/01/2017
Prova de Conceito - GEX Mossoró Divulgar o projeto às equipes das

Superintendências-Regionais.
22/02/2017 24/02/2017

Prova de Conceito - GEX Mossoró Avaliação da prova de conceito. 01/03/2017 30/04/2017
Prova de Conceito - GEX Mossoró Tratamento dos problemas detectados na

prova de conceito.
15/06/2017 30/06/2017

Guia Prático do INSS Digital Elaborar primeira versão do Guia Prático. 10/04/2017 20/04/2017
Guia Prático do INSS Digital Elaborar versão final do Guia Prático. 07/08/2017 11/08/2017
Capacitação dos servidores Planejamento de ação educacional. 01/05/2017 10/05/2017
Capacitação dos servidores Execução do plano de educação. 19/06/2017 23/06/2017
Divulgação Acompanhamento da Divulgação no Projeto 16/01/2017 30/06/2017

Riscos

Risco Probabilidade Impacto Resposta Criticidade Ações Responsável
Redução
Orçamentária

Alta Alto Mitigar a
probabilidade ou
impacto

Alta 1 - Articular junto
ao Ministério do
Planejamento
para viabilização
dos recursos
necessários à
manutenção do
escopo inicial do
projeto. 2 - Rever
escopo do
projeto para
adequação ao
valor
disponibilizado.

1379587

Não implantação
da tramitação
eletrônica de
documentos

Moderada Alto Mitigar a
probabilidade ou
impacto

Moderada Verificar outro
sistema que
possa ser
adotado para
tramitação de
documentos

1633975

Mudança de
diretriz
institucional

Moderada Alto Mitigar a
probabilidade ou
impacto

Moderada Reapresentar
projeto para
garantir o
engajamento do
novo
patrocinador.

1379587

Não envolvimento
dos
superintendentes
regionais e dos
gerentes
executivos

Baixa Alto Mitigar a
probabilidade ou
impacto

Moderada Envolver os
superintendentes
e gerentes na
construção e
desenvolvimento
do projeto
fazendo assim
uma gestão
participativa.

1379587
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Risco Probabilidade Impacto Resposta Criticidade Ações Responsável
Alteração de
Legislação

Moderada Alto Aceitar o risco Moderada Rever escopo do
projeto para
adequação à
nova legislação
aplicada.

1379587

Mudança de
Gestores

Moderada Alto Mitigar a
probabilidade ou
impacto

Moderada Reapresentar
projeto para
garantir o
engajamento do
novo gestor.

1379587

Sistemas
acessórios não
atenderem às
características do
projeto

Moderada Alto Mitigar a
probabilidade ou
impacto

Moderada Verificar outro
sistema que
atenda ao
escopo do
projeto e/ou
alterar escopo do
projeto para
adequação ao
sistema
desenvolvido.

1379587

Tecnologia
ultrapassada

Baixa Alto Mitigar a
probabilidade ou
impacto

Moderada Verificar
ferramentas que
necessitam de
modernização
para adequação.

1450474

Desconhecimento
da demanda
reprimida

Moderada Moderado Mitigar a
probabilidade ou
impacto

Moderada Levantar os
dados que
possam dar
maiores
informações de
onde estão essas
demandas
reprimidas e
verificar método
para
atendimento.

1379587

Posicionamento
contrário de
sindicatos e
associações

Moderada Moderado Mitigar a
probabilidade ou
impacto

Moderada Apresentar
projeto para
trabalho de
convencimento
da importância e
benefícios
causados pelo
projeto.

1379587

Problemas de
comunicação na
áreas da
Administração
Central e as
unidades
subordinadas

Moderada Alto Mitigar a
probabilidade ou
impacto

Moderada Desenvolver
plano de
comunicação que
envolva todas as
áreas partícipes.

1379587

Servidores sem
conhecimento do
novo fluxo.

Moderada Alto Mitigar a
probabilidade ou
impacto

Moderada Promover
capacitação para
entendimento do
novo fluxo.

1379587
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Custos

Produto Tipo Custo Especificação Qtde. Valor Total
Prova de Conceito - GEX Mossoró Diária Viagens para verificação do resultado da

prova  de  conceito  da  implantação  de
requerimento  eletrônico  e  acordo  de
cooperação.

150.0 R$ 39.000,00

Prova de Conceito - GEX Mossoró Passagem Aérea Viagens para acompanhamento da prova
de  conce i to  da  implantação  de
requerimento  eletrônico  e  acordo  de
cooperação.

60.0 R$ 60.000,00

Guia Prático do INSS Digital Diária Mapear  as  atividades  e  fluxos  de
atendimento das unidades partícipes da
experiência-piloto  e  definir  os  fluxos
padronizados.

160.0 R$ 41.600,00

Guia Prático do INSS Digital Passagem Aérea Mapear  as  atividades  e  fluxos  de
atendimento das unidades partícipes da
experiência-piloto  e  definir  os  fluxos
padronizados.

16.0 R$ 16.000,00

Capacitação dos servidores Diária Primeira  Etapa  da  Capacitação  -  10
p a r t i c i p a n t e s  -  2  d e  c a d a
super intendênc ia

130.0 R$ 29.198,00

Capacitação dos servidores Passagem Aérea Primeira  Etapa  da  Capacitação  -  10
p a r t i c i p a n t e s  -  2  d e  c a d a
super intendênc ia

20.0 R$ 10.950,00

Capacitação dos servidores Pessoa Primeira  Etapa  da  Capacitação  -  10
participantes - Item Hora-Aula

10.0 R$ 21.733,33

Capacitação dos servidores Diária Segunda etapa - Capacitação em 5 polos
nas superintendências -  10 educadores
+  3 0 0  s e r v i d o r e s  d e  A P S  d a
Exper iênc ia -P i lo to

2080.0 R$ 467.168,00

Capacitação dos servidores Passagem Aérea Segunda etapa - Capacitação em 5 polos
nas superintendências -  10 educadores
+  3 0 0  s e r v i d o r e s  d e  A P S  d a
Exper iênc ia -P i lo to

320.0 R$ 230.400,00

Capacitação dos servidores Pessoa Segunda etapa - Capacitação em 5 polos
nas superintendências -  10 educadores
+  3 0 0  s e r v i d o r e s  d e  A P S  d a
Exper iênc ia -P i lo to  -  Hora-Au la

200.0 R$ 62.200,00

APS com requerimento eletrônico Diária APS cujo fluxo de trabalho em relação ao
requerimento seja eletrônico, isto é, com
ACT e digitalização de documentos.

6000.0 R$ 1.560.000,00

APS com requerimento eletrônico Passagem Aérea APS cujo fluxo de trabalho em relação ao
requerimento seja eletrônico, isto é, com
ACT e digitalização de documentos.

200.0 R$ 200.000,00
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Produto Tipo Custo Especificação Qtde. Valor Total
APS com requerimento eletrônico Diária Supervisão  da  execução  do  projeto  e

reuniões de alinhamento com as áreas
envolvidas

3000.0 R$ 780.000,00

APS com requerimento eletrônico Passagem Aérea Supervisão  da  execução  do  projeto  e
reuniões de alinhamento com as áreas
envolvidas

200.0 R$ 200.000,00

Polos de análise Diária Centrais  de  análise  de  requerimento
eletrônicos  recepcionados  de  maneira
remota oriundos de ACT.

1500.0 R$ 390.000,00

Polos de análise Passagem Aérea Centrais  de  análise  de  requerimento
eletrônicos  recepcionados  de  maneira
remota oriundos de ACT.

300.0 R$ 300.000,00

Polos de análise Diária Supervisão  da  execução  do  projeto  e
reuniões de alinhamento com as áreas
envolvidas

2000.0 R$ 500.000,00

Polos de análise Passagem Aérea Supervisão  da  execução  do  projeto  e
reuniões de alinhamento com as áreas
envolvidas

200.0 R$ 200.000,00

  Total Geral R$ 5.108.249,33

Especificação e Critérios de Aceite dos Produtos

Produtos Especificação Critério de Aceite Responsável
Capacitação dos servidores. Capacitação deve ser

desenvolvida no sentido de
preparar os servidores para uma
nova forma de atender ao
segurado, incluindo o
treinamento das ferramentas
para digitalização de
documentos.

Servidores capacitados.

Acordos de Cooperação Técnica - ACT com
Entidades Conveniadas.

Celebrar novos ou aditar acordos
cooperação técnica de modo
que as entidades conveniadas
sejam responsáveis pela
formação de processo digital a
ser enviado para o INSS
eletronicamente durante a
experiência piloto.

A partir do aditamento ou a
celebração do novo ACT .

Normatização Atos administrativos com regras
gerais e específicas, fluxos e
procedimentos.

Portarias publicadas.

Agência Virtual - primeira experiência Agência da Previdência Social
cujo trabalho consiste em
realizar requerimentos
eletrônicos, sem que haja
interação presencial entre o
servidor e o segurado.

Agencia virtual criada segundo os
critérios discriminados em ato
administrativo.

Mapeamento dos fluxos de trabalho e
definição do padrão de atendimento.

Mapear as atividades de
atendimento das unidades
partícipes da experiência-piloto
e definir os fluxos padronizados.

Atividades mapeadas e fluxos
padronizados definidos.

Definir o novo layout Definir layout padrão dos
setores necessários ao
atendimento digital.

Layout padrão implementado.

Multicanal Plataforma que disponibiliza
serviços de atendimento remoto
seguro.

Ferramenta implementada em todas
as unidades partícipes.

Divulgar as principais etapas da
experiência-piloto.

Os principais marcos da
experiência-piloto serão
divulgados pela Assessoria de
Comunicação Social.

Divulgação de cada marco feita.
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Produtos Especificação Critério de Aceite Responsável
Agência Virtual - primeira experiência Agência da Previdência Social

cujo trabalho consiste em
realizar requerimentos
eletrônicos, sem que haja
interação presencial entre o
servidor e o segurado.

Agência Virtual criada segundo
critérios discriminados em ato
administrativo.

Prova de Conceito - APS Mossoró Será convalidado ou não o
modelo desenhado para este
projeto: Fluxo de atendimento,
layout, sistema, dentre outros.

Conceitos consistentes e viáveis
para expansão de outras
experiências-piloto.

Experiências-piloto - Agências selecionadas
pelos Superintendentes Regionais

Serão selecionadas 80 agências
que farão parte da
experiência-piloto.

Modelo aprimorado, dados
consistentes, resultados
dimensionados.

Prova de Conceito - GEX Mossoró Implantação do modelo na GEx
Mossoró a ser convalidado ou
não: Fluxo de atendimento,
layout, sistema, dentre outros.

Implantação em no mínimo 50% das
APS vinculadas a GEX e que o
TMEA/TMAA em no máximo 15 dias.

1379587

Guia Prático do INSS Digital Consolidação de fluxos e
procedimentos para implantação
e operacionalização do processo
eletrônico no âmbito do INSS.

Publicação do Guia Prático. 1379587

Capacitação dos servidores Capacitação será desenvolvida
em conjunto com o CEFAI no
sentido de preparar os
servidores para serem
disseminadores dos novos
processos referentes ao escopo
deste projeto.

Servidor capacitado e a avaliação de
reação realizada.

1379587

APS com requerimento eletrônico Implantação do processo
eletrônico em substituição ao
processo físico no âmbito das
unidades definidas para
experiência-piloto.

Implantação em no mínimo 50% das
APS da experiência-piloto.

1379587

Polos de análise Centrais de análise de
requerimentos eletrônicos
recepcionados de maneira
remota oriundos de Acordo de
Cooperação Técnica.

Processo eletrônico implantado em
no mínimo 50% dos polos.

1379587

Divulgação Divulgar as principais etapas do
projeto e resultados alcançados
em parceria com a Assessoria de
Comunicação Social por
divulgação em mídia, na
intraprev e demais canais de
comunicação.

Divulgação tempestiva com
desenvolvimento do projeto, com
atraso máximo de 2 dias.

1379587

Nada  mais  havendo  a  ressaltar,  declaramos  que  concordamos  com a  Proposição  do  Projeto  supra

especificada.

Brasília, 08 de maio de 2017

AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR
Gerente do Projeto
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

 

EDITAL Nº               /PRES/INSS, DE            DE MAIO DE 2017 
 
 

CONCURSO PARA ESCOLHA DA LOGOMARCA DO INSS DIGITAL 
 
 

 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011, 
resolve expedir este Edital para estabelecer regras e formas específicas, procedimentos e 
condições de participação no Concurso para Escolha da Logomarca (símbolo e logotipo) do 
INSS Digital, coordenado pela Diretoria de Atendimento e Assessoria de Comunicação Social. 
 
 
1 – DOS OBJETIVOS 
 
1.1. Objetivo geral 
 
Escolher a melhor proposta de logomarca que represente os benefícios, atributos e valores 
associados e desejados para o novo conceito de atendimento do INSS, reunidos sob o nome 
INSS Digital. 
 
1.2 – Objetivos específicos  
 
1.2.1 – Garantir a participação, o envolvimento e a interação dos servidores com o INSS Digital, 
suas performances e evolução, por intermédio de um certame de caráter cultural e integrativo. 
 
1.2.2 – Difundir o conceito INSS Digital para servidores, gestores e segurados, contribuindo para 
divulgar as facilidades de acesso aos serviços e benefícios oferecidos pelo Instituto, por meio 
dessa nova modalidade de atendimento. 
 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 – As inscrições para o Concurso ficam abertas no período de 19 até as 23h e 59min do dia 26 
de maio de 2017, podendo cada servidor apresentar apenas uma proposta.  
 
2.2 – Poderão participar do Concurso os servidores (as) ativos (as) do INSS, desde que não 
estejam envolvidos na sua organização.  
 
2.3 – Para validar sua participação, o (a) concorrente deverá enviar proposta para o e-mail 
acs@inss.gov.br, até o dia 26 de maio de 2017, em dois formatos, sendo: um arquivo que permita 
edição e outro fechado (imagem).  
 
2.4 – Serão admitidos os seguintes formatos:  
 
I - de edição: PSD, AI e CDR; e 
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II - de imagem: PNG, JPEG e PDF. 
 
2.5 – Os trabalhos deverão ter justificativa conceitual, apresentada em arquivo de texto de, no 
máximo, uma lauda/folha A4, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 e todas as 
margens com 2,5 cm. 
 
2.6 – Além disso, os trabalhos deverão estar acompanhados de manual básico de aplicabilidade, 
onde deverão estar descritas suas aplicações em cores, preto e branco, em vários tamanhos e 
sobre diferentes fundos.  
 
2.7 – Os trabalhos encaminhados não podem ter nenhuma assinatura, rubrica ou qualquer outra 
forma pela qual possa ser identificado o autor, comprometendo seu anonimato, restringindo-se 
apenas ao envio da inscrição por e-mail. Aqueles trabalhos que não seguirem essa orientação 
serão eliminados do processo de seleção. 
 
2.8 – A confirmação da inscrição será feita pela Assessoria de Comunicação Social do INSS, 
mediante o envio, ao concorrente, de texto técnico e/ou briefing sobre o INSS Digital, no qual os 
participantes poderão se basear para criar suas propostas. 
 
2.9 – O ato de inscrição neste Concurso representa a autorização do autor, em caráter gratuito e 
irrevogável, para utilização e reprodução do conteúdo inscrito pela Assessoria de Comunicação 
Social do INSS, sem quaisquer restrições quanto à temporalidade e à quantidade de reproduções, 
reedições, divulgação e veiculações de qualquer natureza, inclusive em meio eletrônico, seja TV, 
impressos, CDs, vídeos institucionais, mídias externas, e-mail, internet, redes sociais, dentre 
outros. 
 
2.10 – A inscrição neste Concurso também libera o INSS de quaisquer ônus sobre seu uso, 
pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos/ressarcimentos que venham a ser 
reivindicados pelos participantes do Concurso, inclusive sendo-lhe permitido fazer adaptações 
para adequação ao conceito. 
 
2.11 – Não serão apreciados os trabalhos que deixarem de observar quaisquer itens das 
exigências estabelecidas neste Edital. 
 
 
3. DA COMISSÃO DE JULGAMENTO 
 
3.1 – Os trabalhos serão apreciados por uma Comissão Julgadora composta por sete servidores, 
dentre voluntários da Assessoria de Comunicação Social da Administração Central e 
representantes das Assessorias e Seções de Comunicação Social das Superintendências-
Regionais. 
 
3.2 – A Comissão deverá ser constituída até o dia 26 de maio de 2017, por portaria a ser expedida 
pelo chefe da Assessoria de Comunicação Social. 
 
3.3 – Cada componente da Comissão receberá as propostas identificadas somente por códigos, na 
sua sede, para avaliação e emissão das notas à coordenação dos trabalhos. 
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3.4 – O prazo para análise e devolução da Planilha de Notas, devidamente assinada e 
digitalizada, por parte dos membros da Comissão, será de 29 de maio a 1º de junho de 2017. 
 
3.5 – A Comissão será responsável pela análise prévia das propostas apresentadas, para verificar 
se as mesmas são adequadas à veiculação pública e não apresentam conotações agressivas, 
pejorativas ou outra natureza considerada imprópria à exposição da imagem do INSS. 
 
3.6 – A Comissão Julgadora anunciará as três propostas finalistas, bem como a vencedora deste 
Concurso, e seus respectivos autores, no dia 2 de junho de 2017.  
 
3.7 – A decisão da Comissão Julgadora será considerada irrevogável. 
 
 
4 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
Os trabalhos serão avaliados pelos membros da Comissão Julgadora, que atribuirão pontuação de 
01 a 10 a cada um dos itens abaixo: 
 
I - conceito: logomarca que represente os benefícios, atributos e valores associados e desejados 
ao novo conceito de atendimento do INSS, reunidos sob o nome INSS Digital - vide briefing; 
 
II - criatividade: inovação e beleza plástica; 
 
III - originalidade: distanciamento e não semelhança com outras marcas, à exceção da marca 
INSS; 
 
IV - aplicabilidade: visibilidade em cores, preto e branco, vários tamanhos e sobre diferentes 
fundos; e 
 
V - comunicação: comunicação imediata de atributos e conceitos, de forma concisa e clara. 
 
 
5 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
5.1 – Como critério de desempate, será considerada a maior nota no item “conceito”, conforme 
apresentado neste Edital.  
 
5.2 – Persistindo o empate, serão consideradas as maiores notas obtidas, sequencialmente, nos 
itens criatividade, originalidade, aplicabilidade e comunicação. 
 
 
6 – DA PREMIAÇÃO 
 
6.1 – O vencedor do Concurso de Logomarca do INSS Digital receberá diploma de menção 
honrosa e terá seu feito divulgado a todos os servidores do Instituto, além de elogio assentado em 
sua ficha funcional. 
 
6.2 – O servidor também representará todos os servidores do INSS no evento de lançamento da 
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Logomarca INSS Digital, em Brasília. 
 
6.3 – Os outros dois finalistas serão agraciados com diploma de menção honrosa e participação 
no evento de lançamento da Logomarca INSS Digital, no polo da Superintendência-Regional da 
qual faz parte.  
 
 
7. DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora, não cabendo recursos ou qualquer 
forma de revisão. 
 
 
 

 
LEONARDO DE MELO GADELHA 

Presidente 
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO EDUCACIONAL 

ANÁLISE DA DEMANDA 
 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL 
 

  
 Nome da ação educacional 

 INSS Digital  

   Código da ação educacional 
4572 

  
 Áreas responsáveis (CFAI) 

Centro de Formação Continuada do INSS 
Gestor do Projeto Educacional 
Fernanda Fabiane Fuck Sommerfeld 
Karolina Vyvyan Lopes da Silva  

   Área demandante 
DIRAT 

Responsável 
Jobson de Paiva Silveira Sales 

  

 Conteudistas 
Ailton Nunes de Marcos Júnior – DIRAT 
José Francisco da Silva Neto – DIRAT 
Joana Valeriano de Almeida Aguiar e Silva – GEXCPG 
Tiane Mirella Barros e Silva - APS Petrolina  
Gisele Gonçalves Braga - SERAT BH 
Katianne Alves Barbosa - SEAT Anápolis 
Wesley Lucas dos Santos - SRI 
Marcelo de Souza Moura - APS Brasília Digital 
Beatriz de Oliveira Hugen - SRIII 
 

  
 Carga horária prevista 

40 horas 
Estimativa de participantes 
300 

Número de turmas 
10 

  
 Período previsto da ação educacional 

Maio/2017 a Julho/2017 
Custo total previsto da ação 
R$821.649,33 

  
 Local de realização 

5 Pólos 

1.  

 



PLANEJAMENTO DE AÇÃO EDUCACIONAL 

 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
 

Atividade: Período: Responsável: 
Construção de Plano Educacional e plano de curso 06 a 12/05/17 CFAI / DIRAT 
PRIMEIRA ETAPA – Alinhamento Técnico e Pedagógico dos Multiplicadores das Superintendências 
FASE 1 – Elaboração do Conteúdo/ Material Didático  21 a 27/05/17 CFAI / DIRAT 

FASE 2 – Formação de Multiplicadores das Superintendências 28/05/17 a 03/06/17 CFAI / DIRAT 

Publicação Memorando de Capacitação 29/05/17 CFAI 

SEGUNDA ETAPA – Alinhamento Técnico e Pedagógico dos Multiplicadores das Gerências nos polos 
FASE 1 – 5 turmas nas SRI, SRII, SRIII, SRIV e SRV 05 a 09/06/17 SR 

FASE 2 – 5 turmas nas SRI, SRII, SRIII, SRIV e SRV 03 a 07/07/17 SR 

TERCEIRA ETAPA – Ação educacional/ Treinamento em Serviço nas Agências 
Fase 1 - Ação  educacional na APS/Polo   junho a novembro/2017 APS 

Fase 2 – Treinamento em serviço   junho a novembro/2017 APS 

Fase 3 – Palestra do PEP para os parceiros   junho a novembro/2017 APS 

 

 

 



PLANEJAMENTO DE AÇÃO EDUCACIONAL 

ANÁLISE DA DEMANDA 

3- OBJETIVO ESTRATÉGICO  
Fortalecimento da Proteção Social 

  (    ) 1 – Fortalecer ações de inclusão e 
manutenção do cidadão no sistema 
previdenciário  

( X  ) 2 – Garantir a melhoria da qualidade 
dos serviços previdenciários 

(     ) 3 – Fortalecer a sustentabilidade do Regime 
Geral de Previdência Social 

Ampliação e Fidelização 

  (X ) 4 – Fortalecer a educação previdenciária  (   ) 5  – Aprimorar as informações sobre o 
cidadão, fortalecendo os sistemas de 
informações de registro civil, 
trabalhista, previdenciário 

  

Excelência do Atendimento 

(  X  ) 
 
 
 

(     ) 

6 - Garantir acesso aos serviços de forma 
transparente e tempestiva 

9 - Aperfeiçoar a gestão de pagamento de 
benefícios 
 

 ( X  ) 7 - Estabelecer comunicação efetiva 
com a sociedade 

(   ) 8 - Aprimorar a prevenção de riscos 
ocupacionais e mitigar os efeitos da 
incapacidade laboral 
 

Efetividade na supervisão 
 
  (X ) 10  – Fortalecer os controles internos, o 

combate às fraudes e a gestão de riscos 
    

Inovação Institucional 

  ( X ) 11 - Inovar os serviços e processos 
previdenciários com foco na eficiência 

     

Gestão Estratégica de Pessoas 

  (    ) 12 - Promover o fortalecimento das 
carreiras, além da saúde e qualidade de 
vida no trabalho 

 (   ) 13 - Fomentar a gestão do 
conhecimento, desenvolvendo 
competências com foco no 
desempenho institucional 
 

  

Modernização da infraestrutura 
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  ( X   ) 14 - Promover infraestrutura tecnológica  ( X ) 15  - Modernizar a rede de 
atendimento 

  

Otimização dos recursos 

  (    ) 16 - Aperfeiçoar a aplicação dos recursos 
 

    

4- NECESSIDADE EDUCACIONAL: DESENVOLVER DESEMPENHOS COMPETENTES  
Necessidade educacional é a diferença identificada entre o desempenho atual e o desempenho que a organização espera de seus colaboradores.  

Para as ações educacionais vinculadas ao Objetivo Estratégico 14 e com competências mapeadas: Identifique no documento de Mapeamento de                   

Competências (s) gap(s) de desempenho(s) competente(s) e escreva-os aqui. Identifique o papel-chave, a(s) unidade(s) de competência e o(s)                  

desempenho(s) competente(s) que precisa(m) ser desenvolvido(s). Exemplo: Papel-chave – Gestão da equipe; Unidade de competência – Criar equipe de                   

trabalho; Desempenhos competentes – respeitar as diferenças individuais; buscar a integração dos servidores; administrar conflitos; estimular o diálogo;                  

valorizar a imagem do INSS. 

Para as ações educacionais vinculadas aos outros Objetivos Estratégicos ou Objetivo Estratégico 14 sem competências mapeadas: Reflita sobre                  

problemas e erros comuns que você percebe e que deve ser solucionado por meio desta ação educacional. Pergunte-se: o que gerou essa necessidade?                       

qual o problema identificado que motivou a realização dessa ação educacional? qual é o desempenho atual? 

 

O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, é hoje a maior autarquia do Poder Executivo Federal, e tem como finalidade operacionalizar o                       

reconhecimento dos direitos sociais dos filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Possui em seu quadro administrativo quase 37 mil                      

servidores ativos, que atendem presencialmente mais de 4 milhões de pessoas todos os meses. Conta com uma capilaridade na sua rede, cerca de 1.700                        

unidades de atendimento presencial, as Agências da Previdência Social – APS, presentes em todos os estados da Federação. Do total de servidores ativos                       

do quadro funcional, mais de 12 mil servidores se encontram em abono permanência, ou seja, cerca de 1/3 dos servidores reúnem as condições necessárias                        

para pleitear a aposentadoria.  

Diante do quadro de busca do equilíbrio das contas públicas e a contenção do aumento percentual de gastos com pessoal, não há perspectiva que                        

essa força de trabalho seja reposta na sua integralidade. Por outro lado, a necessidade de desburocratizar e valorizar a eficiência, a eficácia e efetividade no                         

serviço público; a crescente pressão da sociedade para a melhoria da aplicação dos recursos públicos no Brasil; o aumento da demanda da sociedade por                        

benefícios sociais, demanda que sejam adotadas rotinas de trabalho e tecnologias adjacentes para sua implementação. E, ainda, a necessidade de se                     
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valorizar constantemente o servidor como uma contrapartida do Estado pelo serviço que executa.  

Nesse sentido, o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão traz a                        

necessidade de simplificação dos processos. Além disso, o Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, dispõe sobre o uso do meio eletrônico para realização                          

do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; o que reforça a                      

necessidade de adaptação do atendimento ao público do INSS ainda que preservando o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o                           

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Nesse contexto, surgiu no INSS a necessidade da adoção de novos fluxos de trabalho,                      

por meio do processo eletrônico, que possibilitará inserir conceitos como: processo eletrônico, acordos de cooperação para requerimentos, uniformização de                   

procedimentos, padronização dos processos, segurança institucional e distribuição da demanda.  

Diante disso, considerando que o projeto do INSS Digital é um macroprocesso de trabalho que acontecerá de forma progressiva e simultânea em                      

todo Brasil, é vital alinhar e sensibilizar os servidores uma vez que eles atuarão como a voz e prática institucional nesse processo de transformação. 
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5- CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES DOS DESEMPENHOS COMPETENTES  

Somente para o Objetivo Estratégico 14 e com competências  mapeadas. Componentes do Desempenho Competente. Identifique no documento de 
Mapeamento de Competências o(s) CHA dos desempenhos competentes que serão desenvolvidos nesta ação educacional. Agrupe-os por CHA. Exemplo: 
Para desenvolver os desempenhos competentes descritos no item anterior serão trabalhados: Conhecimento – Teoria de Grupos, Teoria da Motivação, 
Liderança e Gestão Participativa; Habilidade – Negociação, Comunicação; Atitudes - Empatia, Respeito, Assertividade, Transparência, Flexibilidade, Iniciativa, 
Imparcialidade. 
 
 
 

6- PÚBLICO-PARTICIPANTE 

Segmento(s) de servidores com determinadas características  em comum que orientarão o planejamento da ação educacional. Aponte as características 
comuns tais como cargo, área de atuação. Exemplo: Gerentes de Atendimento de APS.  Colocar quantitativo previsto por exercício, por exemplo: Público total 
12.000. no primeiro ano 4.000, no segundo ano. 
 
Quantidade/Área 
 
300 

Perfil 
 
Servidores das agências da Previdência Social      
que lidam com atendimento ao cidadão e       
implementarão o INSS Digital. 
Servidores das Gerências Executivas e     
Superintendência que atuarão nos polos de      
atendimento e no suporte da implantação do       
projeto. 

Pré-requisitos 
 
Os participantes já deverão atuar no atendimento, 
ter conhecimento das ferramentas SAG, SAG 
Gestão e SAT, ser educadores cadastrados no 
Instituto, além de conhecerem os fluxos de 
atendimento da APS.  
 
Os servidores devem atuar na APS (em razão da 
implantação do projeto no âmbito da APS), e 
também na SR/GEX (em razão da implantação dos 
pólos de atendimento). 
 
Em relação aos servidores da GEX/SR, além do 
conhecimento nos sistemas de atendimento e fluxo, 
também devem ter: disponibilidade para viagem, ser 
comunicativo, ser educadores cadastrados no 
Instituto, com aprovação no Curso de Didática 
Básica e ter perfil para Gerenciamento, pois estes 
também deverão acompanhar as etapas de 
implantação. 
 

Observações: 

 



PLANEJAMENTO DE AÇÃO EDUCACIONAL 

7- PREMISSAS E/OU RESTRIÇÕES  
Condicionantes do projeto. As premissas são fatores considerados verdadeiros para o planejamento da ação educacional. As restrições são fatores que vão 
limitar as opções da ação educacional. Descreva, resumidamente, as premissas e/ou restrições técnicas, administrativas ou culturais que impactarão o projeto 
educacional. Exemplos: Premissa – Todos os gerentes de APS deverão fazer o curso na modalidade a distância. Restrição: orçamento reduzido para a ação 
educacional, impossibilidade de gerar cursos com animação por restrição de banda na internet. 
 
Premissas: 
Disseminar o atendimento remoto e o INSS Digital 
Apresentar os requisitos básicos para a conceituação e operacionalização do INSS Digital. 
Envolver os servidores como protagonistas de todo o processo, considerando as diretrizes educacionais do CFAI e os princípios andragógicos 
Vivenciar uma ação educacional estratégica 
 
Possíveis restrições:  
Orçamento limitado para custos com diárias e passagens de conteudistas/educadores e participantes 
 

8- RESULTADOS ESPERADOS DO DESEMPENHO INDIVIDUAL 
Efeitos que se espera alcançar após a ação educacional em nível individual. Descreva os resultados individuais que serão afetados com esta ação 
educacional. Reveja cada necessidade e verifique se estão relacionadas com os resultados. Os Resultados Esperados do Desempenho Individual auxiliam na 
elaboração dos objetivos de aprendizagem. 
 
CONHECIMENTO 
Dizem respeito aos resultados de 
aprendizagem que enfatizam aspectos 
cognitivos de ações humanas, como: 
aprendizagens aumento de conhecimento 
ou atualização de conhecimento sobre 
algum tema; (recordação de leis 
previdenciárias;. resolução de tarefas 
intelectuais (especificar) ligadas ao 
atendimento nas APS etc.. 

● Identificar o conceito, o projeto, as diretrizes legais e os objetivos da proposta do INSS Digital 
● Diferenciar as etapas para implantação e expansão do INSS digital e a importância do servidor para cada                 

uma delas 
● Conhecer as diretrizes políticas, estratégicas e a importância do INSS Digital. 
● Contribuir para disseminação da proposta do INSS Digital junto aos demais servidores e a população 
● Construir uma visão sistêmica e processual da proposta do INSS Digital 
● Uniformizar entendimentos e procedimentos quanto ao fluxo operacional para o atendimento ao cidadão             

na proposta do INSS Digital 
● Conhecer a legislação geral de benefício e a legislação específica para promover o reconhecimento do               

direito por meio do modelo de INSS Digital. 
● Ser capaz de esclarecer aos colegas servidores, a população, potenciais parceiros e órgãos de controles               

a proposta do INSS Digital. 
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HABILIDADES 
Refere-se especificamente aos aspectos 
psicomotores envolvidos na manipulação 
de materiais, objetos ou substâncias. 
Assim, podemos ter como resultados 
esperados: digitar texto e preencher 
campos de dados com rapidez e precisão, 
realizar pesquisas com eficiência em uma 
ferramenta específica, arquivar 
documentos ordenadamente; habilidade 
para lidar com o público etc. 

 
● Identificar a estrutura necessária para implantação/expansão do projeto na sua APS/GEX 
● Ser capaz de identificar, solicitar e instalar a infraestrutura necessária para operacionalização do             

atendimento dentro do modelo de INSS digital 
● Operacionalizar os sistemas e equipamentos necessários para cada uma das etapas do atendimento no              

modelo do INSS Digital 
● Ser capaz de promover parcerias fundamentais para realização do modelo 
● Dirimir dúvidas eventuais de outros servidores, segurados e parceiros sobre o modelo do INSS Digital 
● Incentivar a expansão do modelo 
● Contribuir com a Educação previdenciária na disseminação do modelo 

 
ATITUDES 
Referem-se a resultados afetivos de 
aprendizagem, expressos em relação a 
interesses, apreciações, valores, 
disposições, preferências ou tendências 
emocionais. Por exemplos: pró-atividade 
na resolução de problemas; tratamento 
cordial de pessoas idosas numa fila de 
atendimento; respeito por opiniões e 
sentimentos dos outros. 

● Adotar práticas profissionais, individuais e coletivas, pautadas no agir ético e na responsabilidade             
socioambiental que contribuam para a disseminação do modelo e na mudança de paradigma 

● Apoiar a implantação e expansão do modelo, atuando como protagonista dessa mudança. 
● Orientar, partilhar informações e incentivar a parcerias 
● Agir de acordo com a Missão, a Visão e a Finalidade do INSS de forma isonômica a todos os cidadãos. 
● Assumir o papel de sujeito histórico, agente, ator e autor capaz de intervir nos processos interpessoais e                 

grupais de forma autônoma e responsável. E atuar como protagonista nessa mudança e na implantação               
desse novo modelo de atendimento. 

● Incentivar que novos servidores se envolvam no processo. 
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9- RESULTADOS ESPERADOS NO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

Efeitos que se espera alcançar após a ação educacional em nível organizacional. Descreva os resultados organizacionais que serão afetados com esta ação 
educacional. Defina com a área demandante os indicadores que serão utilizados para medir os processos que serão abordados nesta ação. Identifique e 
descreva os resultados atuais e os resultados que se esperam alcançar. Defina o período em que os indicadores deverão ser medidos novamente. Exemplo: 
Índice atual médio de reclamações em relação à qualidade do atendimento nas APS: 40%. Resultado esperado no Desempenho Organizacional: Redução de 
20% de reclamações sobre a qualidade do atendimento nas APS. Instrumento de pesquisa: Formulário de Pesquisa de Atendimento ao Filiado. Período da 
próxima verificação: seis meses. 
 
 Indicador (es) Resultado(s) atual(is) Período da próxima verificação Resultado(s) esperado(s) 
 SERVIDORES CAPACITADOS FORMALMENTE NO    

MODELO DO INSS DIGITAL 
Nenhum três meses Todos os servidores lotados nas     

agências pilotos 

10- DEFINIÇÃO DO TIPO DE AÇÃO EDUCACIONAL A SER EXECUTADO 
 Especificar a modalidade da ação educacional definida. Exemplo: Curso interno presencia ou Evento externo tipo Conferência. 
  
  
Público   

(    ) interno  (  ) Externo  ( X ) Misto  
 
Modalidade 

  

(  X   ) Presencial (     ) EAD (    ) Misto  
 
Produção 

 
 

 

(  X   ) Interna (   ) Externa (    ) Parceria  
 
Eventos 

 

 
(     ) 

 
Evento interno 

Especificar o tipo do Evento:  

 
(     ) 

 
Evento externo 

(    ) Oficina/Workshop/Fórum (     ) Conferência  

  (     ) Palestra (     ) Simpósio  

  (     ) Jornada  (     ) Missão Técnica de Trabalho  
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  (     ) Seminário  (     ) Treinamento em Serviço  

  (     ) Congresso (     ) Orientação e Informação  

  (      ) Mídia (     )  Outro:   
Observações: Ações do PEP e Sensibilização de Gestores  

 
PLANEJAMENTO DA DEMANDA 

11 - OBJETIVO GERAL  
O objetivo geral indica o ponto de partida para todas as ações do plano. Descrição do comportamento desejável como resultado de uma ação educacional. 
Deve, portanto, descrever o objetivo de aprendizagem que se deseja alcançar ao final da capacitação. Como sugestão, siga a Taxonomia de Bloom para 
descrever o objetivo (consultar o Quadro dos Objetivos de Aprendizagem da Taxonomia de Bloom). Lembre-se de que os objetivos estão vinculados aos 
resultados esperados. 
 
Capacitar os servidores sobre INSS Digital, destacando a importância deles como protagonistas desse processo, sobre a necessidade de mudança dos                    
modelos mentais e construção de um novo paradigma no atendimento a população no INSS. Uniformizando entendimentos sobre o conceito de INSS Digital,                      
pilares e suas diretrizes. 
 

12- CONCEITO DA  AÇÃO EDUCACIONAL 

Idéia chave que traduz os comportamentos esperados ao final da ação educacional. Deve ser capaz de provocar no aprendiz atitudes vinculadas aos objetivos 
educacionais. O conceito deve nortear a definição da abertura, das ilustrações, layout, cores etc. 
 
    

HISTÓRIAS, AUTORES, FATORES RELACIONADAS AOS ASPECTOS AFETIVOS 
Identificar histórias, autores, pensamentos ou fatores que se relacionam com os aspectos ligados às mudanças de comportamento esperadas e                   
relacionadas nos objetivos de aprendizagem. 

  

A ser definido com a comunicação social   

FRASE-CONCEITO 
Descrever a frase-conceito que expressa o conceito do curso. Deve estar vinculada com os Resultados Esperados e Objetivo Geral. Pergunte-se: a                     
frase-conceito expressa claramente a mensagem que se quer passar? A frase-conceito foi apresentada aos envolvidos no projeto educacional? A equipe                    
percebeu claramente a mensagem que se desejou passar?A frase deve permitir fácil ligação com imagens. 

  

 



PLANEJAMENTO DE AÇÃO EDUCACIONAL 

   
  

  

 

13- CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO 
Critérios para aprovação. Discriminar os critérios para o aprendiz ter direito a receber o certificado (nota mínima de aprovação) e os pesos de cada avaliação, 
se houver diferença entre elas. 
 
70% de comparecimento nas atividades propostas. 
 
 

14- CUSTOS DETALHADOS 

PREVISÃO DE DESLOCAMENTO - NÃO SE APLICA 

  DIÁRIAS/ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PASSAGEM 
TERRESTRE/FLUVIAL   PASSAGEM AÉREA 

TOTAL 

U
F 

N
º ATIVIDADE 

Nº 
DE 

SER
V. 

Nº DE 
DIAS 

DIÁRIAS 
(V. 

UNITÁRIO
) 

ADIC.DESLOCA
MENTO TOTAL 

Nº 
DE 

SERV
. 

VALOR MÉDIO 
(IDA E VOLTA) TOTAL 

Nº 
DE 

SERV
. 

VALOR MÉDIO 
(IDA E VOLTA)  TOTAL GERAL 

xx x xxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx 

TOTAL x xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 

 
 
PREVISÃO DE PAGAMENTO DA GECC 
 

Nº DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE QUANTIDADE 
DE SERV. 

QUANTIDADE 
DE HORAS 

QUANTIDADE DE 
TURMAS VALOR MÉDIO DE GECC TOTAL 

01 Elaboração do 
Conteúdo/Ação 
Educacional 

10 7 01 R$311,00  R$21.733,33 
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02 Alinhamento Técnico 
e Pedagógico dos 
Multiplicadores das 
Gerências nos polos 

300 20 10 R$311,00 R$62.200,00 

 
TOTAL 

R$83.100,00 

 
Obs.: De acordo com a IN nº 52 os valores referentes às horas-aula serão divididos entre as conteudistas. 
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EQUIPE DO PROJETO 

NOME  FUNÇÃO DO PROJETO EMAIL LOTAÇÃO TELEFONE 

Antônio Augusto Polonio M 
Craveiro 

Coordenador Geral de 
Desenvolvimento de Carreiras 
e Educação 

cgdce@inss.gov.br 
DGP 

(61) 33134718 

Fernanda Fabiane Fuck Sommerfeld Coordenadora de Formação e 
Aperfeiçoamento do INSS fernanda.fuck@inss.gov.br DGP (61) 33134027  

 Karolina Vyvyan Lopes da Silva  Chefe da Divisão da Educação 
Presencial karolina.silva@inss.gov.br DGP (61) 33134699 

Ailton Nunes de Marcos Júnior 
 

Gestor do Projeto, Conteudista 
e Educador ailtonnunes.junior@inss.gov.br DIRAT (61) 998324616 

José Francisco da Silva Neto Conteudista e Educador josefrancisco.neto@inss.gov.br DIRAT (61) 981113156 

Joana Valeriano de Almeida Aguiar 
e Silva  

Conteudista e Educador joanavaleriano.silva@inss.gov.br GEXCPG (83) 988274940 

Tiane Mirella Barros e Silva Conteudista e Educador tiane.silva@inss.gov.br APS Petrolina (87) 999402025 

Katianne Alves Barbosa Conteudista e Educador katianne.barbosa@inss.gov.br SEAT Anápolis 
 (62) 985901372 

Wesley Lucas dos Santos Conteudista e Educador wesley.lucas@inss.gov.br SRI (11) 998311211 

Marcelo de Souza Moura Conteudista e Educador marcelo.moura@inss.gov.br APS Brasília Digital (62) 982491306 

Beatriz de Oliveira Hugen Conteudista e Educador beatriz.hugen@inss.gov.br SRIII (47) 999445520 

Gisele Gonçalves Braga Conteudista e Educador gisele.braga@inss.gov.br  SERAT BH (31) 991948526 

 

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO EDUCACIONAL 

 
     

 
Declaramos que foi realizada a leitura e compreensão deste Plano de Projeto. 

 
Brasília/DF,  09  de  maio de 2017. 
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Mapa do curso  
 

PRIMEIRA ETAPA – Alinhamento Técnico e Pedagógico dos Multiplicadores das Superintendências 
 
 
FASE 1 – Elaboração do Conteúdo/Ação Educacional 
 
Justificativa 
 
Considerando tratar-se de uma ação educacional inédita, faz-se necessário a elaboração do conteúdo, bem como, o planejamento educacional do formato de todas                      
as etapas da ação e da metodologia a ser utilizada em cada uma delas. 
 
Considerando que a ação educacional será pautada em princípios andragógicos e na metodologia de aceleração de aprendizagem é necessário um estudo                     
aprofundado das estratégias metodológicas e sua adequação a temática/conceito do curso. 
 
Sugerimos um encontro presencial entre os conteudistas técnicos e conteudistas pedagógicos do CFAI com objetivos de: 

● Alinhar conceitos sobre os pilares, legislação, diretrizes, fluxos e processos da proposta do modelo de atendimento do INSS Digital. 
● Revisão e validação desse planejamento educacional junto a área demandante ( ATENDIMENTO e PRESIDÊNCIA) e CFAI; 
● Alinhamento técnico- pedagógico entre as áreas técnicas(atendimento) e pedagógico (CFAI) 
● Construção e confecção dos materiais didáticos: apostilas, slides, textos e vídeos a serem utilizados nas demais etapas da ação educacional; 
● Elaboração de um roteiro de educador a ser vivenciado com os multiplicadores da Superintendência, das gerências e da etapas nas APS; 

 
Local: Brasília 
Convocação: 21 a 27/05/17 
Total de Participantes: 10 
Diárias: 6,5 
Total Diárias: 65 diárias 
Total Valor: R$224,60 x 65 = R$14.599,00 
Total adicional de deslocamento: 10  
Total adicional de deslocamento: 10 x R$95,00 = R$950,00 - já incluindo a Fase 2 
Total passagens: R$10.000,00 - já incluindo a Fase 2 
Total GECC: R$21.733,33 
Total ação: R$47.282,33 
 
FASE 2 – Formação de Multiplicadores das Superintendências 
 
Justificativa 
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Considerando que o projeto do INSS Digital é um macroprocesso de trabalho que acontecerá de forma progressiva e simultânea em todo Brasil, faz-se necessário                        
que os multiplicadores das cinco superintendências estejam uniformizados quanto aos conceitos e estratégias de disseminação e sensibilização dos servidores que                    
irão operacionalizar este modelo. 
 
Sugerimos uma ação educacional presencial entre multiplicadores indicados pelas cinco regionais com objetivos de: 

● Alinhar conceitos sobre os pilares, legislação, diretrizes, fluxos e processos da proposta do modelo de atendimento do INSS Digital. 
● Identificar os conceitos andragógicos e conhecer novas estratégias e metodologias para sua atuação como educador; 
● Sensibilizar-se com a temática e reconhecer a importância da ação educacional que está envolvido; 
● Vivenciar o roteiro de educador, que posteriormente serão aplicados por eles nas gerências; 
● Atualizar os atores sobre a legislação que disciplinam o processo eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal e atos e normas do INSS sobre o                         

assunto; 
● Apreender a utilização dos sistemas corporativos aplicados ao INSS Digital (GERID, SAG, GET); 
● Otimizar os fluxos de atendimento nas unidades participantes da Experiência Piloto; 
● Implementar os conhecimentos adquiridos; 
● Dirimir dúvidas sobre o projeto do INSS Digital; 
● Conhecer todas as etapas de implantação e execução do INSS Digital; 
● Debater sobre estratégias para criação de parcerias conforme a sua realidade local; 
● Identificar-se como protagonista do processo de disseminação do projeto e contribuir na sua divulgação e implantação do mesmo 

 
Local: Brasília 
Convocação: 28/05/17 a 03/06/17 
Total de Participantes: 10 
Diárias: 6,5 
Total Diárias: 65 diárias 
Total Valor: R$224,60 x 65 = R$14.599,00 
Total ação: R$14.599,00 
 
SEGUNDA ETAPA – Alinhamento Técnico e Pedagógico dos Multiplicadores das Gerências nos polos 
 
Justificativa 
 
Considerando a capilaridade do INSS, e a necessidade de implantação simultânea e progressiva faz-se necessário capacitar multiplicadores nas diversas APS, das                     
inúmeras GEX, das cinco superintendências. 
 
Considerando que os multiplicadores são servidores com grande conhecimento técnico, mas que com conhecimento pedagógico limitado ou diversificado, e que                    
sua atuação como educador tem vital importância na implantação e expansão do projeto INSS Digital uma vez que eles atuarão como a voz institucional da DIRAT                          
e Presidência, faz-se necessário alinhar e sensibilizar esses servidores. 
 
Sugerimos uma ação educacional presencial com objetivos de: 
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● Alinhar conceitos sobre os pilares, legislação, diretrizes, fluxos e processos da proposta do modelo de atendimento do INSS Digital. 
● Identificar os conceitos andragógicos e conhecer novas estratégias e metodologias para sua atuação como educador; 
● Sensibilizar-se com a temática e reconhecer a importância da ação educacional que está envolvido; 
● Vivenciar o roteiro de educador, que posteriormente serão aplicados por eles nas gerências; 
● Atualizar os atores sobre a legislação que disciplinam o processo eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal e atos e normas do INSS sobre o                         

assunto; 
● Apreender a utilização dos sistemas corporativos aplicados ao INSS Digital (GERID, SAG, GET); 
● Otimizar os fluxos de atendimento nas unidades participantes da Experiência Piloto; 
● Implementar os conhecimentos adquiridos; 
● Dirimir dúvidas sobre o projeto do INSS Digital; 
● Conhecer todas as etapas de implantação e execução do INSS Digital; 
● Debater sobre estratégias para criação de parcerias conforme a sua realidade local; 
● Identificar-se como protagonista do processo de disseminação do projeto e contribuir na sua divulgação e implantação do mesmo 

 
Local: 05 polos nas SR 
Período: 05 a 09/06/17 e 03 a 07/07/17 
Número de participantes: 10 educadores + 300 servidores das APS com perspectiva de implantação. 
Educadores/ turma: 2 
Participantes/turma: 30 servidores  
Local: Superintendências I, II, III, IV e V 
Diárias: 6,5/participante/ turma 
Total diárias/ turma: 208 (educadores + servidores) 
Total valor diárias: R$224,60 x 208 = R$46.716,80 
Total adicional de deslocamento/ turma: 32 
Total valor adicional de deslocamento: 32 x R$95,00 = R$3.040,00 
Total passagens: R$20.000,00 
Hora-aula: 20 horas (20 horas de capacitação + 20 horas de treinamento em serviço) 
Total valor hora-aula: R$ 311,00 x 20 = R$6.220,00 
Total ação/turma:  R$75.976,80  
Total ação/fase: R$379.884,00  
Total geral da ação: R$759.768,00  
 
TERCEIRA ETAPA – Ação educacional/ Treinamento em Serviço nas Agências 
 
Justificativa 
 
Considerando que é na ponta que o INSS Digital acontece e que o servidor do atendimento tem importância vital na realização da ação. 
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Considerando que o envolvimento de cada servidor na agência e a sua compreensão clara do conceito e das diretrizes do INSS Digital será determinante para                         
efetividade do modelo proposto, faz-se necessário envolvê-los e também capacitá-lo para essa mudanças. 
 
Considerando que o multiplicador da GEX atuará não apenas no momento da capacitação, mas em todo processo de implantação e execução, atuando hora junto                        
ao servidor, hora junto ao gestor e hora junto aos parceiros 
 
Sugerimos uma ação educacional complexa com três fases: 
 
Fase 1 - Ação  educacional na APS/Polo – 10h 
Fase 2 – Treinamento em serviço – 10h 
Fase 3 – Palestra do PEP para os parceiros – 4h 

● Orientação e Informação a população sobre o projeto INSS Digital 
 

Essa ação terá os seguintes objetivos: 
● Alinhar conceitos sobre os pilares, legislação, diretrizes, fluxos e processos da proposta do modelo de atendimento do INSS Digital 
● Dirimir dúvidas sobre o projeto do INSS Digital 
● Conhecer todas as etapas de implantação e execução do INSS Digital 
● Debater sobre estratégias para criação de parcerias conforme a sua realidade local 
● Apreender a utilização dos sistemas corporativos aplicados ao INSS Digital (GERID, SAG, GET) 
● Identificar-se como protagonista do processo de disseminação do projeto e contribuir na sua divulgação e implantação do mesmo 

 
 
 
 

 
 

 

QUADRO RESUMO DO PLANO  
PLANO DE AULA/CURSO 

OBJETIVOS 

(Definir detalhadamente os   
Conhecimentos, as Habilidades, as    
Atitudes e as experiências para o      
alcance do objetivo geral. Orientar     
as atividades de aprendizagem, a     
preparação do material, as formas     
de avaliação, os desdobramentos e     

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(Descrever e listar todos os     
conteúdos que serão trabalhos    
no curso. Devem estar    
relacionados aos objetivos   
específicos.) 

ESTRATÉGIAS DE 
APRENDIZAGEM / TEMPO 

(Apresentar o conteúdo com o     
intuito de facilitar a    
aprendizagem. É a escolha dos     
procedimentos metodológicos  
mais adequados para que os     
objetivos de aprendizagem   

RECURSOS 

(Descrever qual(is)  
recurso(s) necessário(s)  
para as estratégicas de    
ensino-aprendizagem a  
serem utilizadas a fim de     
facilitar a realização da    

AVALIAÇÃO 

(Definir os  
procedimentos de  
avaliação de  
aprendizagem. Devem  
estar relacionados aos   
objetivos específicos,  
estabelecendo os  
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os tópicos a serem abordados para      
o alcance do objetivo.) 

sejam alcançados,  
considerando forma de   
interação e de motivação dos     
participantes e o tempo    
necessário para cada atividade.) 

ação educacional.) critérios para cada tipo    
de avaliação.) 

Identificar o conceito, o projeto, as      
diretrizes legais e os objetivos da      
proposta do INSS Digital 

Apresentação do Projeto INSS    
Digital, bem como suas etapas     
– escopo de projeto e EAP.  

Exposição  Computador, projetor,  
quadro branco, pincel   
para quadro, apagador,   
folha a4 e canetas (para     
os educandos).  

 

Identificar o conceito, o projeto, as      
diretrizes legais e os objetivos da      
proposta do INSS Digital 

1. Apresentação e leitura do     
Decreto 6.932/2009  - com    
ênfase nos seguintes pontos: 
1. O decreto trata sobre a      
simplificação do atendimento   
público prestado ao cidadão,    
ratifica a dispensa do    
reconhecimento de firma em    
documentos produzidos no   
Brasil, institui a “Carta de     
Serviços ao Cidadão” e dá     
outras providências. 
1. Presunção da boa fé; 
2. Eliminação de formalidades e     
exigências; 
3. Soluções tecnológicas que    
simplifiquem processos e   
procedimentos; 
 
2. Apresentação e leitura do     
Decreto 8.539/2015 - com    
ênfase nos seguintes pontos: 
1. O decreto trata sobre o uso       
do meio eletrônico para a     
realização do processo   
administrativo no âmbito dos    
órgãos e das entidades da     
administração pública federal   
direta, autárquica e fundacional. 

Exposição  Computador, projetor,  
quadro branco, pincel   
para quadro, apagador,   
folha a4 e canetas (para     
os educandos).  
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1. Conceito de Processo    
Eletrônico 
2. Necessidade de sistemas    
informatizados 
3. A questão do login e senha 
4. Autenticação dos   
documentos 
3. Apresentação e leitura da     
Resolução 166/2011 - com    
ênfase nos seguintes pontos: 
1. A resolução instituiu o     
Processo Eletrônico no âmbito    
do INSS. 
1. Conceito de Processo    
Eletrônico 
2. Assinatura Eletrônica; 
3. Usuário Externo 
4. Formalização do Processo 
4. Discussão sobre os    
documentos apresentados e   
IN77/2015. 
1. Ênfase na Subseção VII - da       
formalização do processo;  
1. Formalização de Processo 
2. Carta de Exigência 
3. Instrução do Processo 
4. Decisão 

Uniformizar entendimentos e 
procedimentos quanto ao fluxo 
operacional para o atendimento ao 
cidadão na proposta do INSS 
Digital - Operacionalizar o GERID 

1. Sequencial para o    
cadastramento correto. 
1. Chamado - SDM  
2. GID 
3. SAG 
2. Como cadastrar uma    
entidade - Chamado 
1. Necessidade do Acordo    
firmado e publicado no DOU.  
2. Chamado no SDM  
3. Inserção das informações    
básicas 

Exposição  e prática Laboratório de 
Informática 
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3. Apresentação e realização de     
procedimentos para  
cadastramento de entidades no    
GID 
1. Cadastrando um usuário 
2. Ativando um usuário 
3. Reinicializando a senha 
4. Apresentação e realização de     
procedimentos para  
cadastramento de entidades no    
GPA 
1. Atribuição de papéis,    
autorização de acesso e    
permissões; 
1. Entidade Conveniada   
Consulta 
2. Entidade Conveniada   
Protocolo 
3. Entidade Conveniada   
Autentica 
4. Entidade Conveniada OAB 
5. Apresentação e realização de     
procedimentos para  
cadastramento de servidores no    
GPA 
1. Atribuição de papéis e     
autorização de acesso.  
1. Cadastrando os gestores no     
GET 
1. Autorização de Acesso 
2. Gestão de Acesso 
2. Cadastrando os servidores da     
APS para acessar o GET 
1. Autorização de Acesso 
3. Cadastrando os servidores na     
APS para acessar o    
Supertriagem 
1. Autorização de Acesso 
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Uniformizar entendimentos e 
procedimentos quanto ao fluxo 
operacional para o atendimento ao 
cidadão na proposta do INSS 
Digital - Operacionalizar o SAG  - 
Configurar uma unidade (APS) 

1. Apresentação e realização de     
procedimentos a configuração   
de uma APS no SAG -      
realização de tarefa;  
1. Escolhendo os serviços que     
serão realizados na modalidade    
tarefa;  
2. Marcando a competência    
para os servidores que vão     
atuar nestas unidades; 
1. Competência 
2. Atribuir responsável  
3. Transferir tarefa  
3. INSS Digital  
1. Protocolo de Requerimento  
2. Digitalização  
3. Autenticação  
 
2. Configuração de exercícios    
para a realização de tarefas 
1. Conceituando a execução de     
tarefa 
1. Análise do quadro de     
servidores - quantos e quais     
serão os atores. 
2. Configurando o exercício de     
tarefa 

Exposição  e prática Laboratório de 
Informática 

 

Uniformizar entendimentos e 
procedimentos quanto ao fluxo 
operacional para o atendimento ao 
cidadão na proposta do INSS 
Digital  - Operacionalizar o SAG - 
Entidade Externa  

1. Com base nos ACT     
realizados, demonstraremos  
como é efetuado o    
cadastramento de uma unidade;  
1. Cadastrando uma unidade 
2. Vinculado à uma unidade do      
INSS 
3. Escolha e configuração dos     
serviços objeto do acordo.  

Exposição  e prática Laboratório de 
Informática 

 

Uniformizar entendimentos e 
procedimentos quanto ao fluxo 
operacional para o atendimento ao 
cidadão na proposta do INSS 

1. Apresentação teórica do GET     
- Memorando 45/2016. 
2. Cadastramento dos   
servidores para acesso no GET 

Exposição  e prática Laboratório de 
Informática 
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Digital - Operacionalizar o GET - 
Gerenciador de Tarefa 

1. Relação SAG e GET 
3. Configurando o SERAT no     
GET 
1. Necessidade de realização    
desta ação para de teste nas      
tarefas 
4. Exercícios com realização de     
Tarefas; 
1. Nesta etapa vamos    
operacionalizar o GET;  
1. Cadastramento de tarefa 
2. Anexando documentos 
3. Escrevendo comentários 
4. Atribuindo responsáveis 
5. Transferindo tarefas 
6. Cadastrando Exigência 
7. Concluindo Tarefa 

Uniformizar entendimentos e 
procedimentos quanto ao fluxo 
operacional para o atendimento ao 
cidadão na proposta do INSS 
Digital - Operacionalizar o 
requerimento de entidade  

3. Operacionalização do SAG 
1. Acesso ao sítio do INSS  
2. Login 
3. Requerimento 
4. Autenticação 
5. Confirmação do   
Requerimento 
4. Interações  
1. Acompanhando o resultado 
2. Cumprindo exigência  

Exposição  e prática Laboratório de 
Informática 

 

Uniformizar entendimentos e 
procedimentos quanto ao fluxo 
operacional para o atendimento ao 
cidadão na proposta do INSS 
Digital - Operacionalizar o 
requerimento eletrônico na APS  

1. Digitalização 
2. Autenticação 
3. Distribuição da Tarefa 
4. Análise e conclusão da     
Tarefa 

Exposição  e prática Laboratório de 
Informática 

 

Identificar os fundamentos   
andragógicos que possam auxiliar    
a disseminação do projeto INSS     
Digital 

Fundamentos Andragógicos Exposição  e prática Laboratório de 
Informática 
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Ser capaz de esclarecer aos     
colegas servidores, a população,    
potenciais parceiros e órgãos de     
controles a proposta do INSS     
Digital. 

Vivência de roteiro temático    
com metodologia ativas   
diversificadas 

Exposição  e prática   
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APRESENTAÇÃO 
 

O Guia Prático do INSS Digital contém uma proposta de trabalho, de construção conjunta              
com todas as áreas do INSS, que pretende mudar a forma como o segurado é atendido. Isso                 
significa dizer oportunidades de melhorias, mitigar gargalos do atendimento.  

Um dos instrumentos fundamentais para o chamado INSS Digital é o Acordo de             
Cooperação Técnica. A pretensão é firmar acordos com prefeituras, empresas, sindicatos e            
outras entidades da iniciativa pública e privada com o objetivo de reduzir o atendimento              
presencial ao segurado. Dessa forma, as entidades conveniadas protocolarão os serviços           
previdenciários e acompanharão rotineiramente o andamento dos requerimentos, atendendo         
tanto as necessidades de informação, documentação como comunicando o óbito de           
representados ao INSS. 

Com o INSS Digital o que se quer é ampliar o número de requerimentos e atendimentos                
remotos, bem como reduzir o tempo de espera do agendamento. Assim sendo, espera-se não              
somente reduzir a espera do agendamento, como também o tempo em que o cidadão permanece               
em uma APS. Outro objetivo a ser perseguido é o de  diminuir as demandas judiciais.  

A oferta de serviços agendáveis passa a ser "protocolo de requerimento", pois o propósito              
é diminuir a perda de vagas e o reagendamento, muito comuns quando é solicitado um tipo de                 
serviço incorreto.  

Todos os passos são importantes para o sucesso do empreendimento. Aqui, os fluxos             
para as atividades estão descritos e desenhados. Entretanto, deve-se lembrar sempre que            
trabalha-se com o conceito de melhoria contínua, e a qualquer tempo essas rotinas podem ser               
revistas em nome de uma melhor celeridade dos trabalhos.  

Este guia é composto de oito capítulos. O primeiro capítulo traz as definições da              
Infraestrutura necessária para implantar o INSS Digital em uma Agência da Previdência Social -              
APS. O segundo capítulo prevê os EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS à operacionalização. O           
terceiro capítulo - VIRADA DE CHAVE define os papéis de cada unidade - Direção-Central,              
Superintendências-Regionais, Gerências-Executivas e APS. Na sequência, o GERENCIAMENTO        
DE IDENTIDADES E ACESSOS onde são elencadas as atribuições da DIVAT, da SERAT/SEAT,             
o passo a passo para atribuir gestão no Sistema de Gerenciamento de Tarefas - GET, o SAG                 
GESTÃO e os demais passos, rotinas e atividades necessários à consecução do tema. O capítulo               
cinco GET - GERENCIADOR DE TAREFAS versa sobre o sistema de Gerenciamento de Tarefas,              
onde serão cadastradas, atualizadas e concluídas as tarefas existentes. O FLUXO DE TAREFAS             
é objeto do capítulo seis e suas subdivisões desde o Requerimento na Agência, Triagem,              
Digitalização, Protocolo e Autenticação, Análise para o reconhecimento de direitos. O capítulo            
sete, COMO CRIAR UMA PASTA COMPARTILHADA E CONFIGURAR O SCANNER seguido do            
último capítulo que trata das CONFIGURAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO.  
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“O mundo está cada vez mais eletrônico e o INSS tem essa missão. O piloto               

que iniciamos é audacioso com a análise dos processos de maneira remota.            

Se tudo caminhar como esperamos será uma brilhante realidade no INSS”. 

Leonardo Gadelha 

 

INTRODUÇÃO 
O INSS enquanto a maior autarquia do Poder Executivo Federal, tem como finalidade             

precípua operacionalizar o reconhecimento dos direitos sociais. Possui em seu quadro 36.427            
servidores ativos que atendeu presencialmente mais de 44 milhões de pessoas em 2016, nas              
1.604 Agências da Previdência Social em todo o território nacional. Desse contingente de             
servidores mais de 12 mil já reúnem as condições necessárias para a aposentadoria.  

Como se sabe, o equilíbrio das contas públicas e a contenção do aumento percentual de               
gastos com pessoal, indicam não haver perspectiva que essa força de trabalho seja reposta na               
sua integralidade.  

Por outro lado, sempre há necessidade de desburocratizar procedimentos para alcançar a            
eficiência, a eficácia e a efetividade nos serviços públicos, de maneira a atender aos anseios da                
sociedade no sentido de melhorar a aplicação dos recursos públicos. Outro fato social é o               
aumento da demanda da sociedade por benefícios sociais.  

Dados extraídos dos indicadores da Autarquia mostram quem em novembro de 2016 um             
cidadão esperava mais de 60 dias em média, para ser atendido ao requerer um benefício em uma                 
Agência da Previdência Social.  

Surge, assim, a necessidade de buscar uma solução que objetive facilitar o acesso do              
cidadão aos serviços do INSS. por meio de acesso remoto. É por meio do acesso remoto aos                 
serviços oferecidos que se transforma o atendimento ao cidadão. Isso exige que sejam             
adotadas rotinas de trabalho e tecnologias adjacentes.  

Como existe a perspectiva de implantação de novos sistemas que visam a redução da              
demanda não agendada e a distribuição das tarefas nas unidades com ênfase na transparência,              
inovação e eficiência no atendimento, estruturou-se, então, o projeto INSS Digital. Os principais             
objetivos são: disponibilizar autoatendimento pela internet; simplificar os serviços agendáveis; e           
ampliar os canais de protocolo ▬ proporciona o aumento do volume de requerimentos por meio               
remoto, mitigando a solicitação de agendamento de serviço incorreto que por vezes gera o              
reagendamento do atendimento ou o não comparecimento do solicitante na data agendada. 

Por meio das soluções apresentadas pelos novos sistemas teremos mais transparência no            
trâmite do processo, disponibilizando aos usuários meios para acompanhar o andamento do            
processo de benefício ou serviço. Para os órgãos de controle estarão disponíveis todas as              
informações das etapas do processo, como, por exemplo, o CPF e o “login” de acesso de quem                 
fez a atividade e anexou o documento no sistema. 

Com o INSS Digital a pretensão é ampliar o número requerimentos e atendimentos             
remotos; reduzir o tempo de espera do agendamento; o tempo em que permanece numa              
agência;  e, mitigar as demandas judiciais.  

O projeto INSS Digital está alicerçado em três pilares: 
1. Canais de Comunicação Remotos - e-mail, Central 135 e “Meu INSS”, neste o             

cidadão terá acesso em tempo real ao seu requerimento e as comunicações feitas             
pelo INSS. 
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2. Acordo de Cooperação Técnica - firmado com prefeituras, empresas, sindicatos          
e outras entidades da iniciativa pública e privada. Essa dinâmica de atendimento é             
uma das principais premissas e reduzirá o atendimento presencial, vez que o            
cidadão poderá requerer seu benefício ou serviço por meio das entidades           
parceiras. 

3. Requerimento Eletrônico - é o processo administrativo eletrônico regulamentado pela Lei           
8.539/15, que será realizado seja pelas entidades, seja por entes conveniados, seja nas APS com               
atendimento agendado de requerimento / protocolo. 

O sistema “Meu INSS” oferece ao usuário a possibilidade de se cadastrar para obter uma               
senha de acesso, que é validada pelo cidadão na própria internet ou na Central de Atendimento                
135. Basta, para tanto, responder algumas perguntas sobre a vida de contribuição previdenciária,             
que somente o usuário tem conhecimento. A senha é considerada como nível de segurança              
altíssima. Além disso, o acesso ao sistema também poderá ser fornecido pelas APS ▬ senha               
pode ser emitida em qualquer APS, caso o usuário não consiga emiti-la pela internet.  

O cidadão que tem acesso à internet, seja por computador ou celular, poderá emitir              
extratos e consultas. Anteriormente apenas na Agência esses serviços eram oferecidos.           
Atualmente, estão disponíveis os seguintes serviços: o Extrato CNIS (Cadastro Nacional de            
Informações Sociais), Histórico de Crédito, Carta de Concessão e Declaração de Regularidade do             
Contribuinte Individual.  

O “Meu INSS” possibilita também encontrar uma Agência da Previdência Social mais            
próxima do endereço do usuário. Dessa forma, pode ser solicitado agendamento de protocolo de              
requerimento do serviço previdenciário pretendido. O atendimento com data e hora marcada é             
feito sem a necessidade de se enfrentar uma fila. 

Breve o beneficiário poderá acompanhar o processo eletrônico para saber qual a etapa de              
análise. Poderá consultar se  lhe foi enviada alguma notificação para cumprir exigência.  

No sistema o usuário poderá requerer um benefício que será analisado com base no              
cadastro existente. Caso haja divergência este poderá enviar o documento por meio de um dos               
canais de protocolo, onde a documentação será autenticada. Hoje existem 738.641 usuários com             
acesso liberado ao “Meu INSS”. 

A Central de Teleatendimento - 135 dará suporte nas atividades de contato com o              
segurado, no sentido de receber o processo eletrônico digitalizado, por meio do sistema de              
Gerenciamento de Tarefas (GET), verificar se a documentação está completa, caso contrário,            
notificar o requerente para que envie o(s) documento(s) faltante(s). A Central 135 também será o               
meio de comunicação para deixar ciente o solicitante quando este tiver que cumprir uma              
exigência, quer seja por mensagem de celular, ligação ativa por parte de um operador da central                
ou envio de e-mail. 

O Processo Eletrônico além de possibilitar a publicidade e transparência aos atos            
administrativos vinculados ao processo de benefício, permitirá a consulta de cada etapa das             
atividades no processo e a informação de quem as realizou, ficando também disponível aos              
órgãos de controle pelo sistema de Gerenciamento de Tarefas. O Processo Eletrônico viabilizará             
transferir eletronicamente o processo de uma unidade do INSS para outra, distribuindo melhor a              
demanda, proporcionando assim, a otimização da força de trabalho no INSS por meio do GET,               
que distribuirá automaticamente as tarefas aos servidores da Autarquia. 

Uma das estratégias de implantação do Projeto INSS Digital é a criação de polos para a                
recepção e análise dos requerimentos, que serão efetuados por meio de Acordos de Cooperação              
Técnica, que uma vez firmados, permitirão às conveniadas protocolizar os documentos e garantir             
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a sua autenticidade por meio de advogado. Também os servidores públicos poderão protocolar e              
autenticar os documentos, quando o conveniado for um ente federativo. Pretende-se, no futuro,             
negociar com os cartórios notariais, com os advogados, por meio de acordos com a OAB, para                
que possam recepcionar os documentos, dar autenticidade e incluir no sistema. O conveniado             
poderá instruir o processo e enviar pela internet, ficando a sob a responsabilidade do INSS a                
análise do reconhecimento do direito ao benefício.. 

Tanto é assim, que INSS inaugurou em 12 de abril/2016, a Agência Brasília Digital,               
voltada para o atendimento remoto de requerimentos efetuados por meio de Acordo de             
Cooperação Técnico celebrado com a OAB do Distrito Federal, para atender as demandas dos              
Advogados constituídos desta região.  

O objetivo do trabalho em polos é trazer celeridade e economicidade ao atendimento             
prestado pelo Instituto, além de conforto para o cidadão. Essa dinâmica de trabalho faz parte de                
uma nova modalidade de reconhecimento de direitos, em que os requerimentos dos segurados             
são convertidos totalmente em meio eletrônico. Os documentos são digitalizados e todo o             
processamento dos benefícios é feito sem a presença do solicitante e sem a geração de papéis                
ou processos físicos. 

Será treinada a equipe da OAB/DF, que concederá acesso seguro ao sistema, treinando os              
seus filiados para fazer a operação. Os processos serão instruídos pelos Advogados do DF,              
sendo digitalizados e enviados pela internet; além dos processos de benefícios será            
disponibilizado aos advogados na APS Digital de Brasília extratos: CNIS, HISCON, Histórico de             
Créditos entre outros.  

A análise dos requerimentos, nesse novo conceito de atendimento, pode ser feita em             
qualquer local onde houver disponibilidade de servidores capacitados para a concessão, o que             
vai acelerar a conclusão da demanda, com economia para os cofres públicos. Antes o              
requerimento de benefícios exigia a formação de um processo físico e a análise da solicitação               
ficava restrita à unidade onde o pedido foi iniciado. Este formato, em diversas ocasiões, exigia               
deslocamento de servidores para atender localidades com maior demanda, atualmente          
deslocamos o processo eletronicamente para outro polo de análise. 

Foi iniciada a experiência-piloto do Projeto INSS Digital nas unidades vinculadas Gerência-            
Executiva de Mossoró/RN, em janeiro de 2017. Nesta fase, o requerimento é feito na Agência da                
Previdência Social, o cidadão chega à APS apresenta o protocolo de requerimento que foi              
agendado na Central 135 ou na internet e pega uma senha de digitalização. Nas mesas para                
recepção dos documentos o segurado informa o tipo do atendimento que busca, como uma              
aposentadoria, pensão, BPC ou outros benefícios. Todos os documentos do segurado são            
digitalizados para serem autenticados por um servidor na etapa após a digitalização. Desde o              
início, esse modelo tem sido testado com a devida consistência e equalização, em breve será               
expandido para outras unidades no País. A APS Martins (RN) está 100% digital neste modelo.  

A Gerência Executiva em Mossoró, com suas 18 agências, já efetuou mais de 30 novos               
Acordos de Cooperação e, com isso, possibilitou mais de 48 locais para que o cidadão faça seu                 
requerimento junto ao INSS. O tempo de espera para o atendimento agendado na APS Mossoró               
é de 1 dia, sendo de cinco dias para as APS que já estão com o novo modelo de atendimento na                     
Gerência-Executiva. O tempo de permanência na Agência que era mais de duas horas está              
abaixo de 30 minutos e os processos são finalizados em doze dias em média. 

Ao se replicar para todo o Brasil os resultados obtidos na experiência-piloto de Mossoró,              
vislumbra-se a redução do valor pago em correção monetária, das despesas com diárias e              
passagens para realização de grupos de trabalho com o objetivo de trabalharem no             
desrepresamento de processos, bem assim, com gastos significativos com impressões.  
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O novo fluxo de trabalho permite a redução da quantidade de pessoas presentes nas              
Agências da Previdência Social proporcionando assim um ambiente de trabalho mais saudável ao             
servidor e ao cidadão, que contará com um atendimento mais humanizado. Com o INSS Digital a                
análise do requerimento será feita na retaguarda da APS ou em outra localidade, sem a presença                
do cidadão, desta forma as condições de trabalho do servidor que atuar na análise de benefícios                
tende a ser melhor que a atual.  

1. INFRAESTRUTURA  
Para implantar o Projeto INSS Digital é preciso providenciar infraestrutura mínima que            

disponibilize estrutura física para o layout da APS com distribuições dos setores de             
autoatendimento, triagem, setor de digitalização, protocolo e análise. É necessário, ainda, prover            
a APS com equipamentos de informática para operacionalizar o requerimento eletrônico, bem            
como estrutura lógica para suportar o tráfego de dados sem comprometer as demais atividades              
da unidade.  
 

1.1 LAYOUT  DA APS 
 

1.1.1 Espaço de Autoatendimento  
É preciso que seja uma área de fácil acesso ao público externo para a disponibilização               

dos serviços do Meu INSS. Deve contar com a assistência de agente público durante o período                
de funcionamento da APS, para auxiliar e orientar o usuário quando necessário.  

 
1.1.2 Triagem  

Local onde o requerente será recepcionado, identificado e receberá a senha para             
atendimento na APS. É também na triagem, que acontece a entrega de extratos, e, neste caso, é                 
dispensada  a emissão de senha para atendimento - é o chamado Atendimento Expresso. 

Caso o serviço desejado esteja no rol de atendimento do Meu INSS, o cidadão deve ser                
direcionado para o autoatendimento. 

 
1.1.3 Setor de Digitalização 

Local onde o requerente terá o protocolo de requerimento recepcionado. Nesse espaço, o              
solicitante deverá assinar o requerimento, que por sua vez deverá ser digitalizado juntamente             
com os documentos relacionados à sua solicitação. 

 
1.1.4 Setor de Protocolo  

Ambiente onde o requerente será recebido pelo servidor do INSS, para reconhecimento e             
validação da documentação digitalizada. Neste momento, o requerimento será efetivamente          
protocolado por meio do Sistema Gerenciador de Tarefas - GET para a criação da tarefa e                
upload  dos arquivos digitalizados. 1

Dependendo do espaço físico disponível, bem como da estrutura para implantação, o setor             
de protocolo poderá ser juntado ao Setor de Digitalização. 

1 upload - ato de enviar uma informação ou de gerar um arquivo em  um computador remoto. 
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1.1.5 Setor de Análise  
Espaço destinado à análise e resolução dos requerimentos impetrados. Pode  existir tanto nas 
Agências da Previdência Social, quanto nas Gerências-Executivas, nas Superintendências 
Regionais ou na Administração Central. O servidor deve acessar o GET, para verificar as tarefas 
a ele destinadas, os arquivos anexados, e proceder com a habilitação do serviço nos sistemas 
corporativos (SIBE, SABI, PRISMA, etc.). 
 

 

2. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS  
O QUADRO I - RECURSOS TECNOLÓGICOS indica quais as necessidades de recursos para                  

cada um dos espaços definidos no layout da APS. 
 

QUADRO 1 - RECURSOS TECNOLÓGICOS 

AMBIENTE RECURSOS 

 Espaço de Autoatendimento  1. Microcomputador com acesso   
exclusivo à página de serviços     
oferecidos no Meu INSS 

2. Impressora 
3. Sinalização  

Triagem 1. Microcomputador 
2. Impressora  
3. Impressora térmica 
4. Material de escritório 

Setor de Digitalização 1. Scanner e software de fábrica 
2. Microcomputador 
3. Impressora 
4. Material de escritório 
5. Servidor FTP para disponibilização    

dos arquivos digitalizados 
6. Sinalização 

Setor de Protocolo (Autenticação) 1. Guichê atual  
2. Impressora multifuncional disponível   

no salão de atendimento 
3. Sinalização 

Setor de Análise 1. Local reservado 
2. Microcomputador / Impressora   

(opcional) 
3. Programa que permita editar PDF     

(Sugestão: programa PDF24) 
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O servidor que fizer o atendimento no Setor de Protocolo, realizará o upload do arquivo               
salvo no SERVIDOR FTP para que a documentação digitalizada seja incluída no GET. Após essa               
etapa deixa de ser necessário manter estes arquivos no SERVIDOR FTP da APS. Portanto, é               
recomendável que seja estabelecida uma rotina, ou ao final do dia ou uma vez na semana, para                 
apagá-los. Esta ação fica a critério do gestor da unidade, com base no volume de arquivos                
recebidos na APS. 

Por fim, a digitalização dos documentos deve utilizar o programa (software) de fábrica que              
acompanha o scanner. 

 

3. VIRADA DE CHAVE  
Chama-se “virada de chave” o momento de transição que implantará o INSS Digital nas              

APS. Começa com a celebração de Acordos de Cooperação Técnica - ACT com entidades,              
alcançando até o atendimento digital dos requerimentos propriamente ditos. Nesse momento, a            
APS inicia a preparação necessária para atender todos os serviços da agenda prioritária             
sintetizados no serviço Protocolo de Atendimento. Os serviços serão recepcionados          
digitalmente no GET. 

No âmbito das Superintendências (SR), das Gerências- Executivas (GEX) e das Agências            
da Previdência Social (APS) deverão ser planejadas e definidas todas as estratégias necessárias             
para o momento da virada de chave, quando todo o processo a ser protocolado nas APS                
seguirá o fluxo do requerimento eletrônico. 

Para tanto, sugerimos uma sequência de passos a ser seguida, a fim de efetivar a               
implantação do INSS Digital de modo gradativo e seguro. 

 
3.1 IMPLANTAÇÃO E PASSOS 

A Administração Central (AC) será responsável pela gestão, acompanhamento e por           
subsidiar a realização do projeto INSS Digital. 

As Superintendências Regionais (SR) deverão organizar uma reunião local com as áreas            
envolvidas no projeto: atendimento, benefício, logística, financeiro, gestão de pessoas, saúde do            
trabalhador, comunicação social, entre outras. O objetivo é estruturar uma Equipe de Implantação             
e Acompanhamento, formalizando-a em Portaria. Essa equipe será responsável por definir           
papéis, responsabilidades, o mapa e o cronograma de implantação nas unidades envolvidas.            
Caso seja necessário, poderão ser convocados servidores habilitados nas Gerências-Executivas          
para auxiliar no processo. 

As Gerências-Executivas também deverão formar a Equipe de Implantação e          
Acompanhamento, formalizando-a em Portaria. Ao mesmo tempo, serão responsáveis pela          
celebração dos convênios, pelo suporte local às agências, assim como pela realização de visitas              
periódicas e sistematização dos resultados do projeto. 

As Agências da Previdência Social deverão operacionalizar o projeto INSS Digital e            
fornecer dados e informações acerca das rotinas desenvolvidas com fito a validar os atos e/ ou                
propor redefinições nos processos de trabalho desenvolvidos. 

 
3.1.1.Papel da Superintendência 

Ficará a cargo da Superintendência definir as unidades que participarão do Projeto INSS             
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Digital – Experiência Piloto e, para tanto, é preciso seguir os passos constantes do Quadro II -                 
PARÂMETROS . 
QUADRO 2 - PARÂMETROS DAS SUPERINTENDÊNCIAS-REGIONAIS 

O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO QUANTO 

A AÇÃO, A 
TAREFA 

O objetivo, 
 a finalidade, 
onde quer 

chegar. 

 
Definir por 

nome o 
responsável 

pela 
execução da 

tarefa e o 
setor 

Local exato 
onde ocorrerá 

a ação. 

Data e horário de 
realização da 

ação 

Descrição de todos os passos e      
etapas para realização da ação 

Deslocamentos, 
horas-aula, 

passagens, etc. 

ESCOLHER AS 
GEX / APS 

Desenhar o 
MAPA de 

implantação 

1. Super.;  e 
2. Chefe da 

DIVAT 
 
 

1. Gabinete do 
Super.; 

e 
2. DIVAT 

 

Prazo DIVAT 
XX/XX/XX 

 

O Chefe da DIVAT deverá 
subsidiar a escolher das unidades 

que participarão da 
experiência-piloto 

O Superintendente deverá  reunir 
com a equipe para homologar a 

análise e emitir portaria  designando
a Equipe de Implantação e 

Acompanhamento e indicando o(s)
piloto(s). 

 

 

 
DEFINIR A 
EQUIPE DE 

IMPLANTAÇÃO 
E 

ACOMPANHA-ME
NTO 

   

 
Reunião com o 
Superintendente 

XX/XX/XX 
 

 

ELABORAR 
CRONOGRAMA 

DE 
IMPLANTAÇÃO 

Estruturar a 
implantação 
do projeto no 
âmbito da SR 

Equipe de 
Implantação 

e 
Acompanha

mento 

SR/GEX 
Imediatamente 

após a  escolher 
dos  pilotos 

A Equipe de Implantação e     
Acompanhamento deverá  
elaborar calendário detalhado   
com: 
1. datas; 
2. períodos; e 
3. responsáveis pela implantação    
na(s) unidade(s). 
Além do período de implantação,     
deverá ser estimado o valor com      
diárias e passagens. 

 

REALIZAR 
REUNIÃO DE 
ALINHAMENT

O 

Subsidiar os 
Gerentes - 

Executivos e 
equipe de 

implantação 
no âmbito da 

GEX de 
informações 
conceituais e 
orientações 

sobre os 
aspectos de 
implantação. 

1.Super- 
intendente 
2. Chefe da   
DIVAT 
3. Represen- 
tante do  
CFAI; e 
4. Comunica- 
ção Social 

 
Público-alvo
: Equipe da 

Superintendê
ncia, 

Gerentes - 
Executivos e 

equipe de 

Superintendênc
ia 

ou GEX 

1. Data da 
capacitação/ 

reunião 
XX/XX/XX; 

e 
2. Prazo CFAI 

XX/XX/XX 
 
 

Em caso de disponibilidade    
orçamentária, o CFAI deverá    
construir e incluir no SITEDWEB o      
projeto de capacitação   
“Implantando o INSS Digital”,    
assim como, orientar os passos     
metodológicos. 
A equipe responsável pelo Projeto     
no âmbito da Direção Central     
deverá produzir o conteúdo a ser      
apresentado e repassados às    
Gerências-Executivas para  
reprodução. 
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implantação 
e 

acompanham
ento da GEX. 

CONFIGURAR 
ACESSO 

Viabilizar a 
utilização dos 

Sistemas 
SAG, 

SAGGESTÃ
O, SAT e 

GET. 

Chefe da 
DIVAT 

Superintendênc
ia 

Logo após a 
reunião de 

homologação. 
Conforme descrito neste guia. 

 

REALIZAR 
ACOMPANHAME
NTO DAS GEX 

PILOTO 

Acompanhar 
o processo 

de 
implantação 

do INSS 
Digital no 
âmbito da 

Superintendê
ncia. 

Superintende
nte 

Equipe 
Portariada 

Superintendênc
ia 

Semanal 
Quinzenal 

Mensal 
Trimestral 
Semestral 

Anualmente 
 

À Equipe de Acompanhamento    
caberá, após a virada de chave: 
 
1ª Semana - 
1.Acompanhar localmente a   
implantação na Unidade; 
2. Coletar e sistematizar os     
questionários de implantação das    
GEX; 
3.Reunir equipe da SR para     
repassar as primeiras impressões; 
4. avaliar o andamento do     
processo;  e 
5.  definir ajustes locais. 
3ª Semana - Coletar e        
sistematizar os questionários de    
implantação, contemplando os   
aspectos “dificuldades  
encontradas, causa raiz e    
correção”, com análise de    
viabilidade da ação de correção     
proposta sob o método 5W2H e      
enviar à AC. 
4ª Semana - 
1. Coletar e sistematizar os     
questionários de implantação; e 
2. Solicitar dados gerenciais às     
áreas (DIVAT, BENEF, SST,    
LOGÍSTICA, OFC, SOGP e    
Comunicação Social) contendo   
observações e análise dos    
mesmos sobre o momento pré e      
pós “virada”. 
5ª Semana - 
1. Reunir equipe da SR para        
avaliar a visita às GEX     
confrontando com os dados    
fornecidos; 
2. Coletar e sistematizar os     
questionários de implantação,   
assim como, o resumo da reunião      
contemplando os aspectos:   
dificuldades encontradas, causa   
raiz e correção”, com análise de      
viabilidade da ação de correção     
proposta sob o método 5W2H e      
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enviar à AC. 
 
Nos 2 meses subsequentes,      
manter durante a rotina: 
1. QUINZENAL - coletar e     
sistematizar os questionários de    
implantação; 
2. QUINZENAL - reunir apenas a      
equipe de acompanhamento   
enviando os questionários   
sistematizados à AC; e 
3. MENSAL - visitar a GEX      
Piloto, 
reunir a equipe SR para: 
confrontar os dados coletados e     
sistematizados nos questionários   
de implantação, com os dados     
gerenciais das áreas, para    
analisar os impactos positivos e     
negativos da virada de chave.     
Produzir relatório que contemple    
os aspectos “dificuldades   
encontradas, causa raiz e    
correção”, com análise de    
viabilidade da “ação de correção”     
proposta sob o método 5W2H e      
enviar à AC. 
 
Ao final de cada trimestre, reunir       
a equipe SR, confrontar os dados      
coletados e sistematizados nos    
questionários de implantação,   
com os dados gerenciais das     
áreas, para analisar os impactos     
positivos e negativos da virada de      
chave. Produzir relatório e enviar     
à AC. 

 

 

 

 

3.1.2 Papel da Gerência-Executiva 
No âmbito da Gerência-Executiva deverão ser analisados os seguintes pontos: 
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QUADRO 3 - PARÂMETROS DAS GERÊNCIAS-EXECUTIVAS 

O QUÊ POR 
QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO QUANTO 

A ação, a   
tarefa 

O objetivo, 
finalidade, 
onde quer 
chegar. 

 

Definir por  
nome o  
responsável 
pela 
execução da  
tarefa e o   
setor 

Local exato  
onde ocorrerá  
a ação. 

Data e horário   
de realização  
da ação 

Descrição de todos os    
passos e etapas para    
realização da ação 

Deslocamentos, 
horas-aula, 
passagens, etc. 

Organizar 
uma reunião 
local com as 
áreas 
envolvidas. 

 

Definir os 
papéis de 
cada uma 
das áreas 
para 
execução do 
Projeto 
INSS Digital. 

 

 

 

 

Gerente 
Executivo 

Chefes de 
Seção 
(SEAT, 
BENEF, 
SST, SOGP, 
LOGÍSTICA, 
OFC e 
Comunicaçã
o Social) 

 

Sede da GEX  Data da 
reunião 

XX/XX/XX 

O Gerente Executivo 
deverá: 

1.  articular as áreas 
e as entidades;  

2. elaborar os 
convênios; 

3.  emitir portaria à 
equipe 
responsável;  

4. definir as 
agências com 
base nas 
informações 
obtidas junto às 
áreas técnicas;  

5. gerenciar a 
implantação; e  

6. sugerir 
cronograma de 
execução. 

A SEAT deverá realizar 
estudo técnico apontando a 
situação do atendimento 
das agências. 

O BENEF deverá analisar 
as condições técnicas das 
APS, observando a 
capacidade/abrangência 
das mesmas para realizar a 
tarefa  reconhecimento de 
direitos,  e identificar os 
motivos de represamento e 
o índice de resolutividade. 
A LOGÍSTICA deverá 
planejar e providenciar a 
infraestrutura para a 
implantação conforme 
descrição contida neste 
guia, envolvendo 
adequações e possíveis 
compras/ contratações. 
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A OFC deverá executar as 
atividades relacionadas 
com a movimentação de 
créditos orçamentários 
envolvendo diárias, 
passagens e possíveis 
compras.  

A SOGP através do CFAI 
ficará responsável pela 
estruturação e execução da 
capacitação dos servidores 
ao passo que o PEP deverá 
atuar junto aos processos 
educativos voltados às 
entidades conveniadas e à 
sociedade. Assim como, a 
Equipe de SQVT deverá 
estudar, monitorar e propor 
ações voltadas à mudança 
de cultura organizacional no 
processo de implantação. 

A SST deverá 
acompanhar o processo de 
implantação visando a 
apropriação dos conceitos 
para o momento da entrada 
dos serviços de perícia 
médica, serviço social e 
reabilitação profissional. 

A COMUNICAÇÃO 
SOCIAL local, quando 
houver, irá promover a 
disseminação de 
informações institucionais e 
a divulgação das etapas de 
implantação do projeto e 
dos resultados alcançados. 

 

Ao final, deverá enviar, por 
e-mail, à Superintendência 
relatório que justifique as 
agências selecionadas para 
a Experiência Piloto sob os 
aspectos gerenciais de 
todas as áreas. 

Alinhamento 
com a equipe 
e Gerentes 
das APS 
Piloto 

Subsidiar os 
envolvidos 
de 
informações 
conceituais 
e orientar 
sobre os 
aspectos de 
implantação. 

Gerente 
Executivo 
Chefe da 
SEAT/SERA
T 

Representa
nte do CFAI. 

Servidor 

Gerência 
Executiva ou 
APS onde 
será realizado 
o Piloto. 

Data da 
capacitação/ 
reunião 

XX/XX/XX 

Prazo CFAI 

XX/XX/XX 

 

O CFAI deverá incluir no 
SITEDWEB o projeto de 
capacitação “Implantando o 
INSS Digital”, assim como, 
orientar os passos 
metodológicos. 

A Equipe de Implantação 
da SR, conjuntamente com 

, 

17 



 

 

habilitado 
(caso tenha) 

 

 

 a equipe da GEX facilitarão 
o processo de aprendizado. 

A Comunicação Social 
divulgará a ação e 
disponibilizará o material na 
página da GEX. 

Realizar 
Acordos de 
Cooperação 
Técnica 

Ampliar o 
acesso ao 
INSS Digital 
à sociedade 
civil 
organizada. 

Gerente 
Executivo 

Divisão/Seç
ão de 
Benefícios  

SEAT/SERA
T  

 

Gerente da 
APS Piloto 

Gerência 
Executiva ou 
na cidade da 
APS Piloto. 

Data da 
reunião 

XX/XX/XX 

Prazo SEAT/ 
APS Piloto  

XX/XX/XX 

Data de 
assinatura do 
acordo 

XX/XX/XX 

 

 

O Gerente Executivo 
deverá agendar a reunião e 
firmar o Plano de Trabalho 
e minuta de acordo 
constantes da Portaria de 
implantação do projeto 
piloto. 

O Gerente da APS Piloto 
deverá articular e convidar 
as entidades. 

A Divisão/Seção de 
Benefícios deverá expor os 
aspectos do acordo e o 
SEAT/SERAT deverá 
realizar ações de 
orientação e informação 
sobre a operacionalização 
no Sistema de 
Agendamento 

. 

Configurar os 
acessos e 
agendas da 
APS Piloto 
das entidades 

A fim de 
viabilizar a 
utilização 
dos 
Sistemas 
SAG, 
SAGGESTÃ
O, SAT e 
GET.  

SEAT/SERA
T 

Gerência 
Executiva 

Prazo SEAT 

XX/XX/XX 

Conforme descrito neste 
guia. 

Custo zero. 

Capacitação 
das Entidades 

Explicitar o 
conceito do 
INSS Digital, 
subsidiar os 
conheciment
os do 
acesso, 
cadastrame
nto e 
acompanha
mento de 
processos 
no SAG, 
orientações 
relativas às 
dúvidas de 
legislação e 
capacitação 
em 

SEAT/SERA
T 

BENEF 

, 

 

Sede da 
entidade 

Período da 
capacitação 
XX/XX/XX a 
XX/XX/XX 

A SEAT deverá pactuar 
cronograma e explicitar o 
fluxo do 
acesso/cadastramento/aco
mpanhamento das tarefas 
no SAG. O BENEF atuará 
quanto às questões de 
legislação pertinentes.  

Custo zero. 
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operacionali
zação do 
scanner. 

Realizar 
acompanham
ento das APS 
Piloto 

Acompanhar 
o processo 
de 
implantação 
do INSS 
Digital no 
âmbito da 
Gerência 
Executiva. 

Gerente 
Executivo 

Equipe 
Portariada 

Gerência 
Executiva 

Semanal 

Quinzenal 

Mensal 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

 

A Equipe de 
Acompanhamento caberá, 
após a virada: 

No primeiro mês: 

1ª Semana - Acompanhar 
presencialmente e coletar e 
sistematizar os 
questionários de 
implantação; avaliar o 
andamento do processo e 
definir ajustes locais. 

2ª Semana - Coletar e 
sistematizar os 
questionários de 
implantação, contemplando 
os aspectos “dificuldades 
encontradas, causa raiz e 
correção”, com análise de 
viabilidade da ação de 
correção proposta sob o 
método 5W2H e enviar à 
Superintendência. 

3ª Semana - Coletar e 
sistematizar os 
questionários de 
implantação;  

Visitar a agência e reunir a 
equipe a fim de acolher as 
impressões e demandas de 
implantação do projeto. 

4ª Semana -  Coletar e 
sistematizar os 
questionários de 
implantação; 

Solicitar dados gerenciais 
as áreas (SEAT, BENEF, 
SST, LOGÍSTICA, OFC, 
SOGP e Comunicação 
Social) contendo 
observações e análise dos 
mesmos sobre o momento 
pré e pós “virada”. 

5ª Semana -  Reunir 
equipe da GEX para avaliar 
a visita a agência 
confrontando com os dados 
fornecidos; Coletar e 
sistematizar os 
questionários de 
implantação, assim como o 

Fazer planilha 
de 
deslocamento 
as agências. 
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resumo da reunião 
contemplando os aspectos 
“dificuldades encontradas, 
causa raiz e correção”, com 
análise de viabilidade da 
ação de correção proposta 
sob o método 5W2H e 
enviar à Superintendência. 

 

A partir disso, manter 
durante os 2 meses 
subsequentes a rotina 
semanal de coletar e 
sistematizar os 
questionários de 
implantação; quinzenal de 
reunir apenas a equipe de 
acompanhamento enviando 
os questionários 
sistematizados à SR; e, 
mensal de visitar a APS 
Piloto, reunir a equipe GEX 
a fim de confrontar  os 
dados coletados e 
sistematizados nos 
questionários de 
implantação, com os dados 
gerenciais das áreas, 
analisando os impactos 
positivos e negativos da 
virada, produzindo relatório 
que contemple os aspectos 
“dificuldades encontradas, 
causa raiz e correção”, com 
análise de viabilidade da 
“ação de correção” 
proposta sob o método 
5W2H e enviar à 
Superintendência. 

 

Ao final de cada trimestre, 
semestre  e ano, reunir a 
equipe GEX confrontando 
os dados coletados e 
sistematizados nos 
questionários de 
implantação, com os dados 
gerenciais das áreas 
analisando os impactos 
positivos e negativos da 
virada, produzindo relatório 
contemplando os aspectos 
“dificuldades encontradas, 
causa raiz e correção”, com 
análise de viabilidade da 
“ação de correção” 
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proposta sob o método 
5W2H e enviar à 
Superintendência. 

 
 
 
3.1.3 Papel da Agência da Previdência Social 

No âmbito da Agência da Previdência Social, a equipe ficará responsável pelas ações             
expressas no Quadro IV - PARÂMETROS DAS APS. 
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QUADRO 4 - PARÂMETROS DAS APS 

O QUÊ POR 
QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO QUANTO 

A ação, a   
tarefa 

O objetivo, 
finalidade, 
onde quer 
chegar. 

 

Definir por  
nome o  
responsável 
pela 
execução da  
tarefa e o   
setor 

Local exato  
onde ocorrerá  
a ação. 

Data e horário   
de realização  
da ação 

Descrição de todos os    
passos e etapas para    
realização da ação 

Deslocamentos, 
horas-aula, 
passagens, etc. 

Auxiliar no 
contato e 
articulação 
das entidades 
representativa
s da região.  

Colaborar 
com a 
celebração 
dos 
convênios 
de 
cooperação 
técnica. 

Gerente da 
APS 

Nas cidades 
de 
abrangência 
da agência. 

Prazo contato  

XX/XX/XX 

Data da 
reunião 

XX/XX/XX 

O Gerente da APS deverá: 
- realizar contato 

inicial com a 
entidade expondo 
o novo modelo, 
apontar a 
intenção de 
acordo de 
cooperação e 
agendar reunião. 

- organizar local de 
reunião com as 
entidades. 

 

 

. 

Realizar 
reunião com a 
Equipe 

Explanar o 
Projeto 
INSS Digital, 
com bases 
conceituais 
do projeto e 
o plano de 
trabalho 
proposto 

Gerente da 
APS 

APS Piloto Data da 
reunião 

XX/XX/XX 

O Gerente da APS deverá: 
- agendar reunião 

com a equipe. 
- informar as 

etapas/cronogram
a do projeto e 
data da 
capacitação. 

- pactuar agenda 
de atendimento e 
local para 
capacitação dos 
servidores e 
agentes públicos.  

 

Auxiliar na 
capacitação 
dos 
servidores da 
APS 

Viabilizar a 
execução do 
modelo. 

Gerente da 
APS e 
servidores/ 
agentes 
públicos 
indicados 
pelo 
mesmo. 

APS Piloto Data da 
capacitação 

XX/XX/XX 

O Gerente da APS deverá: 
- informar e 

lembrar data da 
capacitação. 

- organizar agenda 
de atendimento e 
local para 
capacitação dos 
servidores e 
agentes públicos. 
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- providenciar 
materiais 
solicitados pelo 
CFAI  

Configurar os 
acessos e 
perfis dos 
servidores da 
APS 

A fim de 
viabilizar a 
utilização 
dos 
Sistemas 
SAG, 
SAGGESTÃ
O, SAT e 
GET.  

Gerente de 
APS  

APS Imediatament
e após a 
capacitação 

Conforme descrito neste 
guia. 

. 

Subsidiar o 
acompanham
ento do 
projeto 

Fornecer 
informações 
solicitadas 
pela 
Gerência 
Executiva. 

Gerente da 
APS e 
servidores/ 
estagiários. 

APS Piloto Semanalment
e 

O Gerente da APS deverá 
reunir a equipe 
semanalmente, durante no 
máximo 20 minutos, a fim 
de levantar as principais 
dificuldades e sugestões de 
melhorias dos envolvidos 
no processo. Além disso, 
com os resultados obtidos, 
responderá ao questionário 
de implantação e 
encaminhará à Gerência- 
Executiva. 

 

Promover 
ações do PEP 

Informar as 
entidades 
parceiras e 
sociedade 
civil 
organizada 
acerca do 
novo 
modelo de 
atendimento 
do INSS 
Digital e 
também 
sobre 
legislação a 
fim de 
facilitar o 
fluxo do 
processo 
eletrônico. 

Gerente de 
APS 

Servidores 
portariados, 
quando 
houver. 

Região de 
abrangência 
da APS Piloto. 

Calendário 
com 
programação 
de  ações  

O gerente de APS deverá 
elaborar um cronograma de 
ações de orientação e 
informação/palestras/curso 
de disseminadores 
juntamente com os 
membros do comitê local do 
PEP, quando houver, 
definindo os públicos 
estratégicos para 
apresentação do projeto 
INSS Digital em todas as 
suas vertentes (processo 
eletrônico,utilização de 
canais remotos, Meu INSS, 
possibilidade de realização 
de acordos de cooperação 
técnica, etc.) 

Custo zero. 
Eventual 
necessidade de 
diária para 
deslocamentos 
mais longos ou 
com pernoite. 
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3.1.4 Organização do agendamento para as APS 

Cabe à Gerência-Executiva, juntamente com as APS escolhidas, desenvolver a estratégia           
de implantação durante o período da “virada de chave”. Inicialmente deve ser estabelecido um              
ponto de corte, que na prática será a escolher de uma data onde não haverá mais agendamentos                 
de requerimentos no modelo antigo, tais como Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Salário             
Maternidade, Certidão de Tempo de Contribuição etc. . A partir dessa data, todos estes              
agendamentos serão realizados de uma única forma, por meio de Protocolo de Requerimento             
com duração de 15 minutos, sendo o serviço identificado no momento da digitalização. 
 

.  
 

Durante a transição, poderão existir duas modalidades de agendamentos dentro das           
unidades envolvidas no projeto: 

1. o agendamento onde o solicitante escolhe o tipo de serviço (modelo anterior); e  
2. o agendamento de Protocolo de Requerimento (novo modelo proposto).  

Os requerimentos agendados como Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Salário          
Maternidade, CTC etc., depois da data da “virada de chave” também farão parte do agendamento               
eletrônico. 

Entretanto, como em muitas unidades existe uma longa fila de espera para protocolo de              
serviços agendados, sugere-se a adoção dos cenários expressos no Quadro 5 - Cenários e                  
Diretrizes.  

  
QUADRO 5 - CENÁRIOS E DIRETRIZES 

CENÁRIOS  DIRETRIZES 

CENÁRIO 1 - com antecipação de agenda A APS fará a antecipação dos agendamentos existentes,        
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que já serão atendidos de acordo com o novo modelo. 

CENÁRIO 2 - sem antecipação de agenda 

A APS não antecipará seus agendamentos, entretanto,       
quando o cidadão comparecer, deverá ser requerido na        
modalidade Protocolo de Requerimento, sendo que os       
serviços serão identificados no momento da digitalização. 

 
  

3.1.5 Organização do Requerimento para a entidade conveniada 
Para que haja o requerimento de serviços na modalidade de atendimento à distância é              

preciso celebrar um Acordo do Cooperação Técnica entre o INSS e uma entidade. Antes de dar                
prosseguimento à operacionalização propriamente dita do requerimento para a entidade          
conveniada é preciso consignar aqui o que é um Acordo de Cooperação Técnica e suas               
particularidades para o caso em comento.  
3.1.5.1 Acordo de Cooperação Técnica 

Acordo de Cooperação Técnica é o acordo firmado entre o INSS e outros órgãos ou               
entidades públicas, ou entre o INSS e instituições privadas para a realização de atividades de               
interesse comum dos partícipes, que não envolva repasse de dinheiro público. A finalidade é              
estabelecer uma parceria com empresas, sindicatos, órgãos da administração pública direta e            
indireta - autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas do             
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios - e entidades de aposentados devidamente             
legalizadas, com vistas à melhoria do atendimento aos seus empregados ou associados e os              
dependentes, de forma a proporcionar as condições necessárias ao reconhecimento de direito            
sem que haja a necessidade de o cidadão se deslocar até uma Agência da Previdência Social.  2

Como se vê, é o Acordo de Cooperação Técnica - ACP que viabilizará a operacionalização               
de requerimento de serviços na modalidade de atendimento à distância. Esse instrumento            
propiciará ao acordante requerer em nome de seus representados, bem como preparar e instruir              
os requerimentos que serão analisados pelo INSS posteriormente, com o objetivo de conceder ou              
não o benefício solicitado. 

A entidade conveniada, por meio de login e senha no Sistema de Agendamento -              
SAG/INSS, cadastrará uma tarefa referente ao tipo de benefício ou serviço (aposentadoria, CTC             
etc.) previsto no ACP.  

Desta forma, não há agendamento de Protocolo de Requerimento, pois será considerada a             
data de inserção da tarefa no SAG como data de entrada de requerimento. 

As tarefas inseridas no SAG pela entidade conveniada migram automaticamente para o            
Gerenciador de tarefas - GET, para posterior análise do INSS. 

 

2 Fonte: Manual de Convênios de Processamento e Pagamento de Requerimentos de Benefícios Previdenciários. Brasília. 2013, p. 
8 
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4. GERENCIAMENTO DE IDENTIDADES E ACESSOS - GERID E GID 
 

4.1 DEFINIÇÃO 
GERID é o sistema responsável por definir os papéis de cada usuário interno ou externo.               

Para o servidor utilizar o GET é necessário configurar o perfil no GERID. 
 
4.2 ATRIBUIÇÕES DA DIVAT – GET  

Compete aos DIVAT atribuir Gestão de Acesso aos SERAT/SEAT, para que estes possam 
dar acesso aos Gerentes de APS. 

 

FIGURA 1 -  FLUXO ATRIBUIR GESTÃO DE ACESSO 

 
 

4.3  PASSO A PASSO – PARA ATRIBUIR GESTÃO – GET  
1. Acessar o endereço:       geridinss.dataprev.gov.br/gpa 
2.  No menu “Atribuições” escolher a opção: “Atribuir Gestões” 
3.  Clicar na opção “Novo” 
4.  Orientações para os campos: 

a. “Sistema”: escolher GET 
b. “Subsistema”: escolher GET 
c. “Papel”:  “Gestor_de_acesso” 
d. “Usuário”: preencher com e-mail “nome.sobrenome” ou CPF 
e. “Data de Validade”: preencher com a data limite que esse usuário deve ter seu acesso ativo 
f. “Período de Acesso”: escolher os dias da semana que ele pode acessar o sistema 
g. “Hora de Acesso/Início” e “Hora de Acesso/Fim”: informar os horários no dia que ele terá 

acesso ao sistema 
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5.  Clicar em “Confirmar” 

 

4.4 ATRIBUIÇÕES DA DIVAT – GID E SAG EXTERNO 
Compete aos DIVAT atribuir Gestão de Acesso aos SERAT/SEAT. 

 
4.4.1  Passo a passo – para atribuir gestão – GID 
1. Acessar o endereço: geridinss.dataprev.gov.br/gpa 
2. No menu “Atribuições” escolher a opção: “Atribuir Gestões” 
3. Clicar na opção “Novo” 
4. Orientações para os campos: 

a. “Sistema”: escolher GID 
b. “Subsistema”: escolher GID 
c. “Papel”:  “Gestor_de_acesso” 
d. “Usuário”: preencher com e-mail “nome.sobrenome” ou CPF  
e. “Data de Validade”: preencher com a data limite que esse usuário deve ter seu acesso ativo 
f. “Período de Acesso”: escolher os dias da semana que ele pode acessar o sistema 
g. “Hora de Acesso/Início” e “Hora de Acesso/Fim”: informar os horários no dia que ele terá 

acesso ao sistema 
5. Clicar em “Confirmar” 

 

4.4.2  Passo a passo – para atribuir autorização de acesso - GID 
1. Acessar o endereço: geridinss.dataprev.gov.br/gpa 
2. No menu “Atribuições” escolher a opção: “Autorizações de Acesso” 
3. Clicar na opção “Novo Múltiplos Usuários” 
4. Orientações para os campos: 

a. “Sistema”: escolher GID 
b. “Subsistema”: escolher GID 
c. “Papel”:  “Cadastrador_Interno” 
d. “Tipo de Domínio”: UO 
e. “Data De Validade”: preencher com a data limite que esse usuário deve ter seu acesso ativo 
f. “Período de Acesso”: escolher os dias da semana que ele pode acessar o sistema 
g. “Hora de Acesso/Início” e “Hora de Acesso/Fim”: informar os horários no dia que ele terá 

acesso ao sistema 
5.  Clicar em “Avançar” 
6.  “Domínio”: UO da unidade 
7.  “Usuário”: preencher com e-mail “nome.sobrenome” ou CPF  
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8.  Clicar em “Incluir usuário” (neste campo acrescente todos os servidores que utilizarão o sistema) 
9.  Clicar em“Concluir” 

 
4.4.3  Passo a passo – para atribuir gestão – SAG EXTERNO 
1.  Acessar o endereço: geridinss.dataprev.gov.br/gpa 
2.  No menu “Atribuições” escolher a opção “Atribuir Gestões” 
3.  Clicar na opção “Novo” 
4.  Orientações para os campos: 

a. "Sistema”: escolher SAG 
b. “Subsistema”: escolher SAG_EXTERNO 
c. “Papel”:  “Gestor_de_acesso” 
d. “Usuário”: preencher com e-mail “nome.sobrenome” ou CPF  
e. “Data de Validade”: preencher com a data limite que esse usuário deve ter seu acesso ativo 
f. “Período de Acesso”: escolher os dias da semana que ele pode acessar o sistema 
g. "Hora de Acesso/Início” e “Hora de Acesso/Fim”: informar os horários no dia que ele terá               

acesso ao sistema 
5.  Clicar em “Confirmar” 

 

4.5 ATRIBUIÇÕES DA SERAT/SEAT 
Compete às SEAT/SERAT atribuir gestão de acesso ao sistema GET aos Gerentes de 

APS, para que estes possam dar acesso aos servidores da sua unidade. 
 
4.5.1 Passo a passo – para atribuir Gestão  
1. Acessar o endereço: geridinss.dataprev.gov.br/gpa 
2. No menu “Atribuições” escolher a opção: “Atribuir Gestões” 
3. Clicar na opção “Novo” 
4. Orientações para os campos: 

a. “Sistema”: escolha GET 
b. “Subsistema”: escolha GET 
c. “Papel”:  “Gestor_de_acesso” 
d. “Usuário”: preencha com e-mail “nome.sobrenome” ou CPF 
e. “Data de Validade”: preencha com a data limite que esse usuário deve ter seu acesso ativo 
f. “Período de Acesso”: escolha os dias da semana que ele pode acessar o sistema 
g. “Hora de Acesso/Início” e “Hora de Acesso/Fim”: informar os horários do dia que ele terá 

acesso ao sistema 
5. Clicar em “Confirmar” 
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4.5.2 Passo a passo para atribuir Autorização de Acesso  
1. Acesse o endereço: geridinss.dataprev.gov.br/gpa 
2. No menu “Atribuições” escolha a opção: “Autorizações de Acesso” 
3. Clique na opção “Novo Múltiplos Usuários” 
4. Orientações para os campos: 

a. “Sistema”: escolha GET 
b. “Subsistema”: escolha GET 
c. “Papel”:  “Gestor_Unidade_Transferir” 
d. “Tipo de Domínio”: UO 
e. “Data De Validade”: preencha com a data limite que esse usuário deve ter seu acesso ativo 
f. “Período de Acesso”: escolha os dias da semana que ele pode acessar o sistema 
g. “Hora de Acesso/Início” e “Hora de Acesso/Fim”: informar os horários do dia que ele terá 

acesso ao sistema 
5. Clique em “Avançar” 
6. “Domínio”: UO da unidade 
7. “Usuário”: preencha com e-mail “nome.sobrenome” ou CPF 
8. Clique em “Incluir usuário”  (neste campo acrescente todos os servidores que utilizarão o 
sistema) 
9. Clique em “Concluir” 
 
4.6 ATRIBUIÇÕES DO GERENTE DE APS    

Compete ao Gerente de APS cadastrar os servidores de sua unidade no sistema GET. O 
cadastro é realizado no GERID de acordo com as seguintes instruções. 

 

4.6.1 Passo a passo para atribuir Autorização de Acesso 
1. Acessar   o endereço: geridinss.dataprev.gov.br/gpa 
2. No menu “Atribuições”  escolha  escolha a opção:  “Autorizações de Acesso” 
3. Clique  Clique na opção  “Novo Múltiplos Usuários” 
4. Orientações para os campos: 

a. “Sistema”: escolha GET 
b. “Subsistema”: escolha GET 
c. “Papel”:  Servidor_Adm_Unidade 
d. “Tipo Domínio”: UO 
e. “Data de Validade”: preencha com a data limite que esse usuário deve ter seu acesso 

ativo. 
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f. “Período de Acesso”: escolha os dias da semana que ele pode acessar o sistema. 
g. “Hora de Acesso/Início” e “Hora de Acesso/Fim”: informar os horários do dia que ele terá 

acesso ao sistema 
5. Clique em “Avançar” 
6. “Domínio”: UO da unidade 
7. “Usuário”: preencha com e-mail “nome.sobrenome” ou CPF  
8. Clique em “Incluir usuário” (neste campo acrescente todos os servidores que utilizarão o 
sistema) 
9. Clique em “Concluir” 

OBSERVAÇÃO 
Compete ao gestor da unidade a atribuição de papel aos demais servidores de acordo com sua 
função, conforme abaixo: 

I- O papel “Servidor_ADM_Unidade” aos servidores administrativos. 
II- O papel “Servidor_PER_Unidade” aos médicos peritos. 
III- O papel “Servidor_RP_Unidade” aos servidores da Reabilitação Profissional. 
IV- O papel “Servidor_SS_Unidade” às Assistentes Sociais. 

 

 
 
 

 
4.7  CADASTRAMENTO DE ENTIDADE EXTERNA 

Compete ao SEAT/SERAT cadastrar Entidades Externas para acessar os sistemas do           
INSS. Para tanto, é preciso:  
 

a. Digitalizar o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado e publicado no DOU. 
b. Abrir chamado para DATAPREV no SDM (www-sdm) para realizar a carga do CNPJ no              

sistema GID.  
c. O chamado deverá ser feito na área Sistemas/Serviços > Gerid > Acesso.  
d.  
 

IMPORTANTE: No corpo de chamado no SDM é recomendável colocar o extrato do acordo              
publicado no DOU. 
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e. Sugestão de texto para o chamado à DATAPREV:  
 
 

 

Em razão do Acordo de Cooperação Técnica firmado, conforme extrato abaixo, solicito             
CARGA no GERID/GID da Entidade [...] CNPJ .........../....-.. no grupo “PJ” para que possa ser               
feito o cadastramento no GID. 

O responsável pela entidade é ..................., CPF ............-.., e-mail:         
..................@.................. 

 
Ao cadastrar o CNPJ, a Dataprev necessariamente cadastrará também um responsável           

pelo mesmo, conforme indicado no texto do chamado. 
 

 
Concluído o chamado, o SERAT/SEAT deverá cadastrar os demais representantes da           

empresa nos sistemas do INSS, como se segue. 
AP 

 
4.7.1 Passo a passo – para cadastramento no GID 

1.  Acessar o endereço: geridinss.dataprev.gov.br/gid 
2. Clicar em “autenticar” para fazer login. 
3. Ir no Menu “Cadastro” e clicar em “Cadastradores Externos”. 
4. No grupo: selecionar a opção “PJ” 
5. Unidade Organizacional: informar o CNPJ da entidade conveniada e clicar em “buscar             
unidades”. 
6. Unidade - selecionar o CNPJ desejado e clicar em filtrar. O sistema demonstrará quais os                
usuários já foram cadastrados. 
7. Clicar em “novo usuário” para cadastramento 
8. Preencher os dados do usuário e Clicar em confirmar - neste momento uma senha automática                
será enviada ao e-mail cadastrado. 
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FIGURA 2 - FLUXO PARA CADASTRAMENTO NO GID 

 

Após o cadastramento no GID (geridinss.dataprev.gov.br/gid), o SERAT/SEAT dará         
gestão e autorização de acesso aos representantes da empresa no GPA           
(geridinss.dataprev.gov.br/gpa), para acesso no GID e SAG externos, conforme abaixo: 
 
4.7.2 Passo a passo para atribuir Autorização de Acesso - GID 
1. Acessar o endereço: geridinss.dataprev.gov.br/gpa 
2. No menu “Atribuições” escolher a opção “Autorizações de Acesso” 
3. Clicar na opção “Novo Múltiplos Usuários” 
4. Orientações para os campos: 

a.“Sistema”: escolher GID 
b. “Subsistema”: GID 
c. “Papel”:  “Usuário_Externo” 

c.1 “Tipo de Domínio”: CNPJ 
c.2 “Data De Validade”: preencher com a data limite do Acordo 
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c.3 “Período de Acesso”: escolher os dias da semana que ele pode acessar o 
sistema 
c.4 “Hora de Acesso/Início” e “Hora de Acesso/Fim”: informar os horários no dia que 
ele terá acesso ao sistema 

5. Clicar em “Avançar” 
6. “Domínio”: CNPJ da Entidade 
7. “Usuário”: preencher com CPF  
8. Clicar em “Incluir usuário”  (neste campo acrescente todos os representantes que utilizarão o 
sistema) 
9. Clicar em “Concluir” 
 
4.7.3 Passo a passo – para atribuir Autorização de Acesso – SAG EXTERNO 
1.  Acessar o endereço: geridinss.dataprev.gov.br/gpa 
2. No menu “Atribuições” escolher a opção: “Autorizações de Acesso” 
3. Clicar na opção “Novo Múltiplos Usuários” 
4. Orientações para os campos: 

a. “Sistema”: escolher SAG 
b. “Subsistema”: SAG_Externo 
c. “Papel”:  “ver papéis detalhados abaixo” 

  c.1 "Tipo de Domínio”: CNPJ 
d. “Data De Validade”: preencher com a data limite do Acordo 
e. “Período de Acesso”: escolher os dias da semana que ele pode acessar o sistema 
f. “Hora de Acesso/Início” e “Hora de Acesso/Fim”: informar os horários no dia que ele terá 
acesso ao sistema 

5. Clicar em “Avançar” 
6. “Domínio”: CNPJ da Entidade 
7. “Usuário”: preencher com CPF 
8. Clicar em “Incluir usuário” (neste campo acrescente todos os representantes que utilizarão o 
sistema) 
9. Clicar em “Concluir”
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OBSERVAÇÕES 
A atribuição de papel do usuário externo dependerá da função do representante. Abaixo             

estão disponíveis os tipos de papéis para cadastramento: 
I. Entidade_Convenida_Consulta - agentes da entidade externa que apenas visualizarão as          

tarefas requeridas; 
II. Entidade_Conveniada_Protocolo - agentes da entidade externa que farão o upload dos           

documentos; 
III. Entidade_Conveniada_Autentica - advogado ou servidor público da entidade conveniada,         

que também poderão fazer upload, cabendo somente a estes a autenticação no sistema             
dos documentos digitalizados; 

IV. Entidade_Conveniada_OAB - exclusivo de advogados, no caso de ACT com a OAB. 
 

4.8 SAG GESTÃO  - www.saggestao 
O SAG Gestão além de ser o sistema utilizado para configuração da oferta de vagas das                

unidades e profissionais, é também a base de dados para os sistemas GET e SAT. Assim, para                 
implantação do INSS Digital, será necessário seguir os seguintes passos: 
1. Atualizar/ajustar os dados da unidade do INSS 
2. Cadastrar/atualizar os profissionais da unidade do INSS 
3. Cadastrar e configurar a unidade externa (Acordo de Cooperação Técnica) 
 
4.8.1 Primeiro Passo - Atualizar/ajustar os dados da unidade do INSS - Responsável:             
SEAT/SERAT 
1.  Na aba “Unidades”, selecionar “Gestão de Unidades” 
2. Pesquisar a unidade utilizando o código UO ou nome e Clicar em “Pesquisar”; 

34 



 

 

3. Clicar em “Configurar/Detalhar Unidade”, representado pelo ícone  
4. No quadrante “Dados Básicos”:  

4.1 “Ações” 
4.2 certifique-se que na opção “Visível na Central de Serviços” esteja selecionado “Sim” (o              

campo selecionado fica grafado em azul). Desta forma, a unidade poderá ser visualizada pelos              
canais de agendamento e protocolo. 

OBSERVAÇÕES 
I. Se no item “Situação”, localizado em “Dados da Unidade Orgânica”, a unidade estiver com              

status “Desabilitada”, será necessário solicitar sua ativação à Diretoria de Atendimento.           
Para tanto, o SEAT/SERAT encaminhará solicitação por e-mail à sua DIVAT, que por sua              
vez redirecionará para o e-mail dppmat@inss.gov.br.  
 

II. No campo “Serviços Executados”, filtre o tipo “Tarefa” e na coluna “Executa” selecionar as              
tarefas que serão prestadas na unidade, nos moldes do INSS Digital.  

Essa ação define quais serviços aparecerão disponíveis para protocolo no GET. 
 

III. Ainda no campo “Serviços Executados”: 
 

a.  filtre o tipo “Agendável-Prioritário”; e  
b.  ative o “Protocolo de Requerimento”.  
 

Essa ação tornará disponível a opção de agendamento de Protocolo de Requerimento nos canais 
de atendimento. 

 
IV. Filtrar o tipo “Não agendável” e ativar “Autenticação de Documentos”, para que o serviço              

fique disponível no SAT para redirecionamento de senha da mesa de digitalização para o              
setor de Protocolo (autenticação). 

 
V. Após seleção dos serviços, Clicar em “Confirmar”. 

 
VI. Após as configurações é necessário sincronizar o SAT da unidade. 
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4.8.2 Segundo Passo : Cadastrar/atualizar os profissionais da unidade do INSS -            
Responsável: Gerente de APS 
 

4.8.2.1 Cadastrar profissional  
1. Na aba “Unidades”, selecionar “Gestão de Profissionais” 

2. Em “Pesquisar Profissional”, Clicar em “Incluir Profissional”, representado pelo ícone ,            
localizado no canto superior direito e siga os passos descritos no item 2.1 do Guia Prático                
publicado no Memorando nº 36/DIRAT/INSS, de 29/09/2016. 

4.8.2.2  Atualizar profissional  
1. Na aba “Unidades”, selecionar “Gestão de Profissionais” 
2. Pesquise o servidor pela matrícula SIAPE ou nome e Clicar em “Pesquisar”. 

3. Clicar em “Alterar Profissional”, representado pelo ícone  
4. No quadrante “Competências do Profissional”, na coluna “Tipo” filtre o tipo de serviço             

desejado e na coluna “Competência” selecionar os serviços que o servidor irá prestar.  
 

OBSERVAÇÃO 
Aos servidores que ficarem encarregados de “Atribuir Responsável” para as tarefas: 

I. designar servidor que  analisará a tarefa;  e/ou  
II. “Transferir de Unidade” (encaminhar a tarefa para análise em outra unidade). Se            

for o caso, deverão ter as respectivas colunas selecionadas. 

 
 
 
 
4.8.3 Terceiro Passo : Cadastrar e configurar a unidade externa (Acordo de Cooperação             
Técnica - ACT) - Responsável: SEAT/SERAT 

1. Na aba “Unidades”, selecionar “Gestão de Unidades” 

2. Clicar em “Incluir Unidade Externa” representado pelo ícone , localizado no canto            
superior direito  

3. No quadrante “Dados Básicos”, inserir o CNPJ ou CEI e Clicar em “Validar”, representado              

pelo ícone .  
a. Inserir o “Nome Fantasia” e definir a “Unidade Orgânica de Vinculação”, conforme            

definido no ACT.  
4. Em “Vínculos para Solicitação”, selecionar a opção que corresponde à proposta do            
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convênio firmado: 

 
a. Qualquer cidadão: a conveniada poderá protocolar requerimentos para qualquer 

cidadão 
b. Cidadão com vínculo em aberto relacionado ao CNPJ da entidade: a conveniada 

poderá protocolar requerimentos somente para os funcionários com vínculo 
naquele CNPJ específico 

c. Cidadão com vínculo em aberto relacionado à raiz do CNPJ da entidade: a 
conveniada poderá protocolar requerimentos para os funcionários da matriz e 
das filiais da sua entidade 

5. Preencher o “CPF” do Representante da conveniada e Clicar em “Validar”   
6. Complementar os demais dados solicitados, com especial atenção aos dados: 
 

a.  do “nº do contrato”; e  
b. datas de início e término do contrato.  

Os horários de atendimento e de funcionamento deverão ser preenchidos. 
 

7. No campo “Incluir Anexos de Unidade Externa”: 
 

a.  Clicar em “Selecionar”, escolher os arquivos (acordo e termos); e  
b. em seguida Clicar em upload.  

Os anexos ficarão disponíveis no campo “Visualizar Anexos”. 
 

8. No quadrante “Unidades de Atendimento”: 
 

a.  definir o alcance do ACT -  se Nacional, SR, UF, GEX ou Unidades.  
 

i. Na opção Unidades, é possível definir mais de uma unidade de atendimento. 
 

9. Clicar em confirmar. 
 
10.No quadrante “Dados Básicos”: 
 

a.  em “Ações”: 
i. certifique-se que na opção “Visível na Central de Serviços” esteja          

selecionado “Não” (o campo selecionado fica grafado em azul). Isso garantirá           
que a unidade externa não fique visível para os canais de agendamento e             
protocolo. 

 
11.No quadrante “Serviços Executados”: 
 

a.  selecionar os serviços previstos no acordo. 
 

12. Clicar em confirmar. 
 

4.9 SAG CONVENIADA  
Os requerimentos serão lançados no SAG pelas conveniadas , de acordo com os passos              

descritos a seguir. 
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4.9.1 Passo a passo 

1. Acessar:  requerimento.inss.gov.br 
2. Clicar em “Login”, localizado no canto superior direito da tela 
3. Digite o CPF e a senha 
4. Na aba “Requerer”, selecionar o serviço desejado e Clicar em “Avançar” 

5. Informe o CPF do interessado e Clicar em “Consultar CPF”, representado pelo ícone  
6. Inserir as informações de contato 
7. No campo “Arquivos”, Clicar em “Selecionar” para inserir os documentos. Observe os            

parâmetros de digitalização descritos no tópico “Parâmetros para a digitalização”. 
8. Na coluna “Descrição do Arquivo”, sintetize o conteúdo. Na coluna “Ações”, Clicar em             

autenticar , se for o caso, e Clicar em “Avançar”.  
OBS: Os arquivos poderão ser autenticados posteriormente, por agente devidamente          

credenciado. 
 

 

FIGURA 3 - LANÇAR REQUERIMENTOS NO SAG PELAS CONVENIADAS 

 

 
9. Na tela que se abre, selecionar uma das localidades abrangidas no acordo 
10.  Selecionar a unidade/data desejada e Clicar em “Avançar” 
11.No final da tela que se abre, Clicar em: 

a.  “Declaro que li e concordo com as informações acima”; e  
b. Clicar em “Confirmar” 

12.Para que a conveniada imprima e forneça ao interessado o comprovante do requerimento: 
a.  Clicar em “Gerar Comprovante”. 

 
As conveniadas poderão acompanhar seus requerimentos através da aba “Consulta” da página            
inicial do SAG Conveniada: 
 

1. Realizar o login; 
a.  Clicar na aba “Consultar” 

2. Serão listadas todas as tarefas cadastradas/solicitadas pela conveniada 
3. Os Atendimentos à Distância podem ser filtrados pela  “Situação”:  

a. Pendente;  
b. Cancelado;  
c. Concluído; ou  
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d. Cumprimento de Exigência.  

 
Possuem ainda as seguintes ações: 

 

 Gerar Comprovante (do agendamento) 

Detalhar Tarefa 

Cancelar Tarefa 

4. No detalhamento do Atendimento à Distância , na aba “Detalhar Tarefa”, é possível             
incluir comentários e anexos, a qualquer momento, desde que a situação da tarefa se              
encontre com status “Pendente”. Após inclusão de comentários e ou anexos, é necessário             
clicar em “Salvar novo Comentário”. Em caso de documentos originais, lembrar de            
autenticá-los.  

 
 

 

4.9.2 Parâmetros para a digitalização: 
1. Padrão de nome do arquivo: Nome e Sobrenome_CPF.pdf  

a. (incluindo a informação de original, cópia ou cópia autenticada conforme os tipos            
dos documentos) 

I. Exemplo 1: João das Couves_00099988877_originais 
II. Exemplo 2: João das Couves_00099988877_copia 
III. Exemplo 3: João das Couves_00099988877_copiaautenticada 

 
2. Qualidade da digitalização: 24 bits colorido e resolução 150 dpi. Atentar para que os              

documentos estejam na posição correta de leitura. 
3. Tamanho do arquivo: o tamanho de cada arquivo não poderá exceder 5 MB e o somatório                

de todos os arquivos deverá respeitar o limite de 30 MB.  
4. Ordem da digitalização : sempre que possível, os documentos deverão ser digitalizados             

em um arquivo único,  observando-se  a seguinte sequência:  
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FIGURA 4 - ORDEM DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 

 

5. GET - GERENCIADOR DE TAREFAS. 
GET é o sistema de Gerenciamento de tarefas, onde serão cadastradas, atualizadas e 

concluídas as tarefas existentes. 
 

OBSERVAÇÃO 
Antes de incluir uma tarefa, os documentos deverão ser conferidos, pois é neste sistema 

que ocorrerá a autenticação dos documentos 
 
5.1 COMO ACESSAR 

1. Digite no navegador www-get.  
2. Login: CPF e Senha (a mesma do e-mail). 
3. Escolher o perfil de acesso, se for o caso.  
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5.2 COMO INCLUIR TAREFA / PROTOCOLAR 

 

FIGURA 5 - INCLUIR TAREFA E PROTOCOLAR 

 
 
 
 
 
5.3 INCLUIR OU EXCLUIR NOVOS ANEXOS 
 

1. Pesquisar tarefa por interessado ou protocolo,  
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2. Clicar no ícone  para detalhar a tarefa,  
3. Clicar na aba anexos: para incluir, clicar em “novo(s) anexo(s)”, para excluir basta clicar no               

“ X ” localizado no campo “Ações”. Deve-se autenticar os novos documentos originais             
apresentados.  

 

 
 

 
5.4 INCLUIR COMENTÁRIOS 

1. Pesquisar “tarefa por interessado ou protocolo”,  

2. Clicar no ícone  para detalhar a tarefa; 
3. Na aba “Detalhes”, descrever o conteúdo na janela de comentário (nela também é possível              

anexar documentos que também deverão ser autenticados quando apresentados         
originais), 

4. clicar em salvar comentário. 
 

 

FIGURA 6  - MÓDULO ATENDENTE 
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ROTINAS EXCLUSIVAS DOS RESPONSÁVEIS PELA TAREFA 

 
5.5 CADASTRAR EXIGÊNCIA 

1. pesquisar tarefa por interessado ou protocolo, 

2. clicar no ícone atribuir status cumprimento de exigência , 
3. descrever a exigência, sendo possível incluir anexos, 
4. clicar em alterar status. 

 

 
 

 5.6 CANCELAR TAREFA 
1. pesquisar tarefa por interessado ou protocolo, 

2. clicar no ícone de cancelar tarefa , 
3. selecionar o motivo do cancelamento, 
4. incluir justificativa com no mínimo 30 caracteres, 

5. clicar em . 
 

 
 
5.7 CONCLUIR TAREFA 
 

A tarefa deverá ser concluída no GET após a formatação do processo no sistema              
concessório (PRISMA, SIBE, etc), seguindo os seguintes passos: 

1. pesquisar tarefa por interessado ou protocolo, 

2. Clicar no ícone  para detalhar a tarefa, 
3. Incluir todas consultas, comprovantes de concessão/indeferimento e despacho na aba          

anexos (conforme item 5), 
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4. Clicar no ícone    para concluir tarefa ,  
5. Inserir justificativa de conclusão com no mínimo 30 caracteres, 
6. Clicar em concluir. 
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5.8 COMO ACESSAR 
1. Digite no navegador: www-get.  
2. Login: CPF e Senha (a mesma do e-mail). 
3. Escolher o perfil de acesso, se for o caso.  

 
5.9 CONHECENDO A TELA INICIAL 

A tela inicial do GET apresenta quatro janelas cujo conteúdo ou funcionalidade está             
descrita no Quadro VI - FUNCIONALIDADES E DESCRIÇÃO. 
QUADRO 6 - FUNCIONALIDADES E DESCRIÇÃO 

FUNCIONALIDADE MINHAS TAREFAS FILA DA UNIDADE - 
GERENCIAL 

TODAS AS 
TAREFAS 

PESQUISA 
POR 

INTERESSADO/ 
PROTOCOLO 

DESCRIÇÃO 
Tarefas pendentes de análise em     
que o servidor gestor está     
responsável pela execução. 

Tarefas pendentes de distribuição    
(atribuir  responsável) na unidade. 

Total de 
tarefas da 
unidade. 

Espaço de  
busca/ consulta  
de tarefas. 
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5.9.1 Distribuir Tarefa/ Atribuir Responsável em lote 

1. Clicar em Fila da Unidade - Gerencial , 
2. Selecionar as tarefas pendentes a serem distribuídas, 

3. Clicar no ícone ,  localizado no canto superior direito da tela, 
4. Selecionar o servidor responsável pelas tarefas, 
5. Clicar em Incluir Responsável. 

 

 

 
5.9.2 Transferir Tarefa para outra Unidade 

1. Clicar em Fila da Unidade - Gerencial, 
2. Selecionar a(s) tarefa(s) a ser(em) transferida(s), 

3. Clicar no botão , 
4. Selecionar o tipo de Unidade, 
5. Descrever a Unidade ou Município e selecionar a opção desejada, 
6. Clicar em Pesquisar, 
7. Clicar no ícone para transferir. 
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FIGURA 8 - PESQUISA: FILTROS NO GET - MÓDULO ATENDENTE 

 
1. A tela inicial relaciona todas as tarefas que estão sob a responsabilidade do servidor nos                
últimos trinta dias: 
 

a) É possível filtrar as tarefas pelo status, pela prioridade, pelo número de protocolo e por               
outros prazos. Sendo possível ainda aumentar as opções de pesquisa, clicando no ícone             

 
 

OBS:  1 - as tarefas atrasadas já constam dentro das tarefas pendentes. 
2- as tarefas com status de cumprimento de exigências não possuem ícone próprio              

na tela inicial, mas constam no somatório do total de tarefas.  
 

2. Pesquisas avançadas:  
 

a) serviço: mostra os serviços que estão disponíveis para aquele servidor, 
b) data de criação ou data de atualização,  
c) situação do atendimento: dentro do prazo ou atrasada, 
d) tipo: interna ou externa, 
e) origem: gerada na unidade ou transferida de outra unidade. 
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3. Nos ícones localizados no canto superior direito , é possível fazer ações em              
lote como concluir, cancelar, retornar para pendente, registrar comentários nas tarefas e exportar             
lista de tarefas. 

4. Ao clicar no ícone o servidor poderá puxar nova tarefa pendente, ou seja,               
que ainda não possui nenhum responsável atribuído para execução. Será possível puxar apenas             
tarefas para as quais o servidor tem competência para executar, sabendo que o sistema              
distribuirá da tarefa mais antiga para a mais recente. 

5. Dentro da tarefa, a aba permite a visualização dos dados cadastrais e as relações                
previdenciárias dos interessados relacionados, sendo possível gerar o documento com os dados            

do CNIS no ícone localizado na aba “Dados cadastrais e Relações Previdenciárias”. 

6. Para gerar resumo da tarefa, clicar no ícone no canto superior direito da barra Tarefa de                  
Protocolo. O pdf gerado não imprimirá os anexos, apenas dados da tarefa e comentários. Para o                
serviço de cópia de processo, faz-se necessário o download dos anexos para compor o arquivo. 
 

5.9.3 Pesquisa: Filtros no GET - Módulo Gestor 
 

 

FIGURA 9 - FILTROS NO GET - MÓDULO GESTOR 
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1. A tela inicial relaciona todas as tarefas que estão sob a responsabilidade da unidade nos                

últimos trinta dias, esse recorte temporal poderá ser alterado através da inclusão de novo              
período nos campos Criada em e Atualizada em.  

 
2. O Gestor poderá pesquisar a tarefa por responsável conforme destaque na tela acima. 
3. Por fim, todas as outras funcionalidades são idênticas ao descrito no Módulo Atendente. 
 

6. FLUXO DE TAREFAS 
6.1 REQUERIMENTO NA AGÊNCIA 
 

É de responsabilidade do gestor da APS estabelecer a força de trabalho destinada a cada               
tarefa a ser executada, sendo elas: TRIAGEM, DIGITALIZAÇÃO,        
PROTOCOLO/AUTENTICAÇÃO E ANÁLISE. 
 

 

 

FIGURA 10 - REQUERIMENTO NA AGÊNCIA - FLUXO DAS TAREFAS  

 

6.2 TRIAGEM 
Na triagem será identificado o cidadão e o tipo de serviço solicitado. Tratando-se de              

agendamento de Protocolo de Requerimento, ou mesmo de agendamento residual na modalidade            
antiga, deverá ser emitida senha para PROTOCOLO DE REQUERIMENTO, para que o cidadão             
seja direcionado ao setor de digitalização. 

 
6. 3 DIGITALIZAÇÃO 

Na digitalização, deverá ser preenchido o requerimento, onde será identificado o cidadão e             
o serviço desejado. Depois de preenchido, deverá ser impresso, assinado pelo requerente e             
juntado a toda documentação apresentada para digitalização, formando um único arquivo,           
seguindo as seguintes instruções: 

 
a) Padrão de nome do arquivo: Nome Completo_CPF.pdf,  

(incluindo a informação de original, cópia ou cópia autenticada caso os documentos            
apresentados forem correspondentes) 
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Exemplo 1: João das Couves_00099988877_originais 
Exemplo 2: João das Couves _00099988877_copia 
Exemplo 3: João das Couves _00099988877_copia autenticada 

 
b) Ordem da digitalização : 

É imprescindível que todos os documentos digitalizados obedeçam à ordem          
estabelecida. Isso se explica pela necessidade de padronizar o procedimento de tal forma que              
qualquer pessoa em qualquer lugar ao acessar um arquivo de documentos digitalizados,            
encontre-os, SEMPRE, na mesma ordem. Facilita o trabalho e otimiza o tempo. E, ainda, os               
documentos devem ser digitalizados na posição correta de leitura.  
 
 

 

FIGURA 11 - ORDEM DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 

 
 
 

 
c) Qualidade da digitalização: 24 bits colorido e resolução 150 dpi.  
 
d) Endereço de guarda dos arquivos: inicialmente o arquivo digitalizado deve ser           

salvo no computador que está ligado ao scanner. Concluída a digitalização de todos             
os documentos, o agente público deve copiar o arquivo completo e transferir para o              
Servidor FTP da APS.  
O responsável pela digitalização deverá criar diariamente uma pasta nomeada com           

a data do dia da digitalização, contendo subpastas organizadas, nominadas com     
nome e CPF de cada  requerente, onde serão salvos os documentos digitalizados,  
conforme modelo abaixo. 
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FIGURA 12 - ÁRVORE DO ARQUIVO DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO 
 

 
 
 
 
 

▬ O tempo médio para digitalização dos documentos é de 15 (quinze) minutos. 
▬ Após o término da digitalização, a senha será redirecionada para o serviço             

AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.  
 

6.4 PROTOCOLO / AUTENTICAÇÃO 
 
A autenticação será realizada por servidor e consistirá na conferência da documentação            

digitalizada com o original. O arquivo estará disponível no Servidor FTP, dentro da pasta do dia. 
Caso o servidor do setor de protocolo precise incluir ou retirar documento do arquivo já               

digitalizado, deverá utilizar ferramenta de edição PDF. Ao editar, lembrar de verificar se o              
arquivo fica com um tamanho aceitável e compatível com o sistema. 
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Finalizada a conferência, será incluída nova tarefa no sistema GET e anexados os             
documentos. Os originais serão autenticados, conforme sua integridade, e a tarefa salva. Caso o              
arquivo só contenha cópias de documentos, não deverá ser autenticado mesmo que se trate de               
cópia autenticada por terceiros (cartório, advogado ou servidor público). 

Se durante a autenticação, houver a necessidade de inserir alguma observação para a             
análise da tarefa, o servidor deverá fazê-lo no campo de comentários. Para acessar o campo,               
basta consultar o processo pelo número do protocolo ou CPF, especificar a tarefa na aba               
detalhes, onde estará disponível a janela para inclusão das observações. Nesse espaço também             
é possível anexar documentos. 

 

Exemplo de comentário: Identificada alguma rasura na CTPS, informar qual página. 

 
Encerrado o cadastro da tarefa, o servidor deverá imprimir o comprovante do            

requerimento, entregar ao requerente e informá-lo que sua solicitação poderá ser acompanhada            
através da Central 135 ou no Meu INSS. 

 
▬ Este atendimento tem duração média estimada de 15 (quinze) minutos. 
 

6.5 ANÁLISE 
Após a conclusão da etapa anterior, a tarefa criada migra para a fila da unidade para                

distribuição e análise, que seguirá a rotina padrão de reconhecimento de direitos. Todos os              
comprovantes gerados nas pesquisas e habilitação nos sistemas corporativos deverão ser           
anexados no GET, em formato PDF e incluído o número do benefício nos comentários, antes da                
conclusão da tarefa. 
 

7. COMO CRIAR UMA PASTA COMPARTILHADA E CONFIGURAR O 
SCANNER 

Pastas compartilhadas são pastas onde se arquivam documentos que podem          
ser acessadas por outros usuários na mesma rede.  
 
 7.1 FLUXO PARA CRIAR PASTA COMPARTILHADA 

A FIGURA 8 mostra, passo a passo, todo o procedimento necessário para se criar uma               
pasta compartilhada de forma ... 
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FIGURA 13 - ÁRVORE DO ARQUIVO DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO 
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7.2 LOCALIZAÇÃO DA PASTA COMPARTILHADA  
 
 

 

 

FIGURA 14 - LOCALIZAÇÃO DA PASTA COMPARTILHADA 

 
 

 
7.3   SCANNER 

Um scanner é um aparelho de leitura ótica que permite converter imagens, fotos,             
ilustrações, texto e documentos em papel, para um formato digital que pode ser manipulado em               
computador. Aqui, o scanner é usado para converter documentos em papel em documento digital. 
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7.3.1 Configurar Scanner 
1. Ir para a área de trabalho (desktop) do computador.  
2. Localizar o ícone ScandAllPro 

3. Clicar 2x no ícone ScandAllPro 
4. Clicar em Digitalizar 
5. Clicar em "abrir" no ícone "nome da pasta" 

 
 
6. Selecionar a pasta de destino - para selecionar a pasta de destino, localize a pasta                

que já foi criada, a pasta FTP, selecione dentro da pasta FTP, a pasta do MÊS, e dentro da pasta                    
do mês o dia a ser trabalhado. 

 

 

FIGURA 15 - SELECIONAR PASTA DE DESTINO 

7.3.2 Formato de Arquivo 
Verificar se o Formato de Arquivo está em PDF e se o Formato de Cores está em 24                  
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bits colorido, como na Figura 11 abaixo..  

 
FIGURA 16 - FORMATO DE ARQUIVO 

 

8. CONFIGURAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO  
8.1 TIPO DE DIGITALIZAÇÃO E TAMANHO DO PAPEL 

Selecionar o local onde irá realizar a digitalização de acordo com o tipo de documento que                
aparece no ícone Tipo de Digitalização. 

 
 

 

 

1.1 Documentos em Papel A4 (ícone Tamanho do Papel), o tipo de digitalização = ADD               
(frente); 
1.2 Documentos pessoais ou Carteira de Trabalho, o tipo de digitalização = FLATBED; 
1.2 Digitalizar documentos frente e verso = ADD (Duplex). 
 

8.2 DIGITALIZAR 
Para prosseguir com a digitalização de documentos, siga os passos constantes da Figura             

13 - COMO  DIGITALIZAR DOCUMENTOS. 
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FIGURA18 -  COMO DIGITALIZAR DOCUMENTOS 

 
8.3 ALTERAR BANDEJA DE DIGITALIZAÇÃO 

 

FIGURA19 -  ALTERAR BANDEJA DE DIGITALIZAÇÃO 
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“O MUNDO ESTÁ CADA VEZ MAIS ELETRÔNICO E O INSS TEM 
ESSA MISSÃO. O PILOTO QUE INICIAMOS É AUDACIOSO COM A 

ANÁLISE DOS PROCESSOS DE MANEIRA REMOTA. SE TUDO 
CAMINHAR COMO ESPERAMOS, SERÁ UMA BRILHANTE 
REALIDADE NO INSS” Leonardo Gadelha (Presidente)

Uma nova forma de atender
INSSDigital
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